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Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan....
Door Louis Couperus.
Eerste Deel.
I.
De diepe basstem van Steyn klonk in de vestibule.
- Kom Jack, kom hond, kom je meê met den baas! Kom je meê!?
De blijde blaf van den terrier galmde op, en néêr over de trap stormde zijn
uitbundige vaart, als struikelde hij over zijn eigen pooten.
- O, die stem van Steyn! siste mama Ottilie tusschen hare tanden, en zij sloeg
driftig bladen om van haar boek.
Charles Pauws zag haar rustig aan, met zijn glimlachje, zijn lach om mama. Hij
zat, vóór hij naar Elly zoû gaan, na den eten bij zijn moeder en hij dronk zijn kopje
koffie. Steyn ging met Jack uit; de avondstilte effende zich door het kleine huis, en
in de zitkamer, onpersoonlijk en ongezellig, suisde het gas. Charles Pauws keek
naar de punten van zijn bottines, en vond, dat ze goed zaten.
- Waar is Steyn naar toe? vroeg mama, en hare stem siste, ongerust.
- Gaan wandelen met Jack, zei Charles Pauws; thuis noemde men hem Lot; zijn
stem klonk zacht en kalmeerend.
- Naar zijn meid is hij toe! siste mama Ottilie.
Lot had een beweging van moê-zijn.
- Hè, mama, zeide hij. Wees nu kalm, en denk niet meer aan de scène. Ik ga
straks naar Elly, en nu zit ik nog een oogen-
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blikje gezellig bij u, niet waar. Steyn is toch je man.... Je moest niet altijd zoo met
hem kibbelen, en zulke dingen zeggen, of denken. Je bent weêr net een kleine furie
geweest. Dat geeft rimpels, zoo boos te zijn.
- Ik ben tòch een oude vrouw.
- Maar je hebt nog een héel zacht velletje....
Mama Ottilie glimlachte en Lot stond op.
- Kom, zeide hij, geef me een zoen. Wil je niet? Moet IK je een zoen geven? Kleine,
booze moesje.... En waarom? Om niets. Ik weet het ten minste niet meer, waarom.
Ik zoû het niet meer kunnen analyzeeren. Ja, zoo gaat het.... Hoe ben ik toch zoo
kalm, met zoo een kleine furie van een mama.
- Als je denkt, dat je vader kalm was....!
Lot lachte, zijn lachje; antwoordde niet. Mevrouw Steyn de Weert las rustiger
door; zij zat voor haar boek als een kind. Zij was een vrouw van zestig jaren, maar
hare blauwe oogen waren als van een kind, teeder mooi, lief en onschuldig, en haar
stem, wat schelletjes, klonk altijd kinderlijk, en had nu geklonken als van een stoùt
kind. Kleintjes en recht in haar stoel, las zij nu door, met aandacht, zich kalmeerende,
omdat Lot zoo kalm gesproken had en haar zoo lief had een zoen gegeven. Het
gas suisde en Lot dronk zijn koffie, en ziende naar zijn bottines, vroeg hij zich af,
waarom hij ging trouwen. Hij vond zich geen man om te trouwen. Hij was nog wel
jong, acht-en-dertig; hij zag er zelfs véel jonger uit; hij verdiende geld genoeg met
zijn artikels, om, met wat Elly meêkreeg van grootpapa Takma, het er zuinigjes op
te wagen, maar hij vond zich toch volstrekt geen type om te trouwen. Zijn vrijheid,
zijn onafhankelijkheid, zijn egoïste bewegelijkheid, die waren hem het liefst; en
trouwen, dat was zich met gebonden handen en voeten overgeven aan een vrouw.
Hartstochtelijk verliefd was hij niet op Elly - hij vond haar een intelligent en artistiek
vrouwtje; om wat zij van grootpapa Takma zoû erven, deed hij het heùsch niet.
Waaròm deed hij het dan - vroeg hij zich af, als hij zich reeds had afgevraagd, dag
aan dag, gedurende die week, die gevolgd was op zijn aanzoek.
- Mama.... kan jij me ook zeggen.... waarom ik Elly gevraagd heb?
Mama Ottilie zag op. Ze was wel gewend aan zonderlinge en
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geestige vragen van Lot, en dan antwoordde ze hem in dien toon, voor zoo ver zij
vermocht, maar deze vraag deed haar een stekel voelen van jaloezie, een stekel,
die héel erg pijn deed, als een doorn, fyziek, in vleesch.
- Waarom je Elly gevraagd hebt? Ik weet het niet.... We doen altijd dingen, en
weten niet waarom....
Zoo zacht treurigjes klonk hare stem, boudeerend na de stoutekindstem van zoo
even. Had zij niet àlles verloren, wat zij ooit had gehad? Zoû zij Lot niet verliezen,
hem moeten afstaan aan Elly.... zoo als zij alles had moeten afstaan....
- U antwoordt zoo ernstig, mama. Dat ben ik niet van u gewoon.
- Mag IK dan alléen niet eens ernstig zijn....
- Waarom de laatste dagen, zoo ernstig, en treurig, en prikkelbaar.... Is het omdat
ik trouwen ga....
- Misschien is het wel daarom....
- U houdt toch wel van Elly....
- Ja wel, ze is lief....
- We moesten maar samen blijven wonen; Elly houdt ook van u; met Steyn heb
ik er over gesproken....
Want zijn stiefvader, zijn twéeden stiefvader noemde Lot Steyn, kort-weg, omdat
hij zijn eersten genoemd had, - hij toen een jongen, - ‘meneer’ Trevelley. Mama
Ottilie was driemaal getrouwd geweest.
- Het huis is te klein, vooral als je gauw met een familie begint, zei mama, en toch
dacht zij:
- Blijven wij samen, dan verlies ik Lot niet heelemaal, maar ik zal nooit met een
schoondochter overweg kunnen - vooral niet als er kinderen komen.
- Een familie?
- Kinderen....
- Kinderen?
- Ja.... dat komt toch wel voor.
- De familie heeft al lang genoeg geduurd. Ik denk niet gauw met kinderen te
beginnen.
- En als je vrouw jou niet bij zich heeft, wat heeft ze dan, als ze geen kinderen
heeft? Het is waar, jullie zijn beiden zoo knap.... Ik ben maar een domme vrouw;
mijn kinderen hebben me dikwijls getroost....
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- Als u ze bederven kon....
- Dat hoef JIJ me niet te verwijten.
- Ik verwijt u niets.
- Samen wonen, Lot, zei mama Ottilie treurigjes, met een opslag van de blauwe
kind-oogen, met de vleistem van een kind. IK zoû wel willen, als Elly wil, en wat
gemakkelijk belooft te zijn. Ik zal me heel eenzaam voelen zonder jou. Maar als er
bezwaren waren, dan zoû ik eens kunnen gaan naar Engeland. Daar heb ik toch
ook mijn twee jongens. En Mary komt dit jaar uit Indië terug.
Lot fronste de brauwen, en voelde aan zijn blond haar: het zat heel netjes, met
een scheiding.
- Of ik zoû anders.... Ottilie eens in Nice kunnen gaan opzoeken.
- Neen mama! zei Lot, bijna driftig.
- Waarom niet? riep mevrouw Steyn de Weert heftiger. Ze is toch mijn kind?
- Ja.... gaf Lot toe, al weêr kalmer. Maar....
- Wat dan? Ze is toch mijn kind?
- Maar, het is heel onverstandig als u naar Ottilie toe gaat.
- Al hebben we wel eens gekibbeld....
- Het is onmogelijk; u kan niet met haar overweg. Als u naar haar toegaat, trouw
ik niet. Trouwens, Steyn heeft toch ook meê te praten!
- Ik hoû zoo van Nice, zei mevrouw Steyn de Weert, en hare kind-stem klaagde
bijna. De winters zijn er zoo heerlijk.... Maar het is misschien wel moeilijk voor me....
er heen te gaan.... omdat Ottilie zoo doet.... Als het kan, woon ik ook liever met jou,
Lot. Als Elly maar wil.... Misschien een beetje een grooter huis....? Zouden we dat
kunnen betalen? Alleen met Steyn blijven doe ik niet. Dat staat vast. Dàt staat vast.
- Moedertje....
Lots stem klonk vol medelijden. Mama, na haar laatste besliste woorden, had in
de blauwe kind-oogen tranen, groote tranen, die vielen niet neêr, maar zij gaven
een droevigen glans aan haar stouten blik. Met een nerveuzen zucht nam zij haar
boek toen op, en zweeg, en deed of zij las. In haar gebaar was iets gerezigneerds
en iets koppigs tegelijkertijd, altijd iets van een ondeugend kind. Een bedorven kind,
dat deed tòch zachtjes en stilletjes, waar het
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lust toe had. Lot, kopje in de hand, lachje om den mond, bestudeerde: na zijn
medelijden bestudeerde hij mama. Ja, zij moest wel heel mooi zijn geweest; de
ooms zeiden altijd, een poppetje. Zij was nu zestig jaren, en zij maakte geen
aanspraak meer op verleidelijkheid, maar dat kinderlijk-poppige had zij behouden.
Van eene oudere vrouw had zij de rimpels en diepere groeven, maar het vel van
voorhoofd en wangen was altijd blank en vlekkeloos zacht, teêrtjes dooraard aan
de slapen. Zij was heel grijs geworden, maar daar zij heel blond was geweest en
zacht kroezig haar had, was het soms nog of zij blond was gebleven en, bijna
kinderlijk, aan de slapen, in den nek kruifden er lokjes, hoe eenvoudig overigens
dat haar ook met éene beweging scheen opgewrongen en vastgespeld. Mama
Ottilie's figuur, klein en tenger, was bijna dat van een jonge vrouw gebleven, klein
en lief waren hare handen; trouwens een liefheid was in geheel haar wezen en lief
vooral waren hare blauwe kind-oogen. Lot, die glimlachend zag naar zijn moeder,
vond haar als een vrouw, over wie een bewogen leven, een leven van liefde en van
haat, was heengegaan, zonder haar heel hard aan te pakken. Toch, mama had het
hare gehad, met hare drie mannen, die zij, alle drie, had liefgehad, die zij nù, alle
drie, haatte. Coquet was zij zeker geweest, maar natuurlijk-weg, zonder berekening;
vrouw van liefde was zij geweest, maar zij had niet anders kùnnen zijn, en gehandeld,
onbewust koppig tegen alles in, volgens den drang eener natuur van heel heftig
bloed. Zuinig was zij nooit geweest, en toch was haar huis nooit gezellig en had zij
nooit om toilet veel gegeven, in onbewuste minachting voor elegance en comfort,
voelende, dat zij aantrok door zichzelve en niet door wat haar, kunstigjes, omgeven
zoû. Mama's japon was eenvoudig onmogelijk, meende Lot; de eenige gezellige
kamer, in huis, was de zijne. Mama, dol op lezen, las heel moderne Fransche
romannetjes, die zij niet altijd begreep, trots een leven van liefde, van passie, van
haat, onschuldig gebleven in vele dingen, en totaal onwetende in perversie. Dan
zag Lot, terwijl zij las, dat zij zich verwonderde en niet begreep en zocht er een
naïveteit in hare kinderoogen; zij dorst nooit aan Lot uitlegging vragen....
Lot was opgestaan; hij ging naar Elly dien avond. Hij kuste zijn moeder, met zijn
altijd stil geamuzeerde lachje, zijn lachje om mama....
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- Je ging vroeger nooit iederen avond uit, verweet mama, en zij voelde de doorn in
het vleesch van haar hart.
- Ik ben nu verliefd, zei Lot kalm. En geëngageerd. Dan moet je toch wel naar je
meisje. Zal u eens nadenken over mijn vraag: waarom ik eigenlijk Elly gevraagd
heb.... En het van avond zonder me kunnen stellen?
- Dat zal ik wel heel veel avonden moeten....
Mama Ottilie deed verdiept in haar Franschen roman, maar zoodra Lot de kamer
uit was, legde zij het boek neêr en zag om, vaag, met een hulpeloozen blik van de
blauwe oogen. Zij bewoog zich niet, toen de meid theeblad en theestoof bracht; zij
staarde voor zich uit, over haar boek. Het water zong ziedend zijn liedje; langs de
ramen huilde, na de laatste zomerzwoelte, de eerste koude wind met een
overbekende klacht. Mama Ottilie voelde zich verlaten: o, wat bleef er weinig van
alles over.... Daar zat zij nu, daar zat zij nu, een oude, grijze vrouw.... Wat was er
van haar leven overgebleven! En toch, zoo vreemd, de drie mannen, zij leefden alle
drie; Lot was onlangs met Elly zijn vader te Brussel gaan opzoeken; Trevelley
scharrelde in Londen.... zij had toch van hèm het meeste gehouden. Hare drie
Engelsche kinderen in Engeland - zij voelden zich meer Engelsch dan Hollandsch;
Ottilie was in Nice, en die deed zoo raar: de heele familie sprak er schande over;
Lot, Lot zoû zij nu verliezen.... Hij was altijd zoo lief bij haar gebleven, ook al ging
hij geregeld op reis; hij had ook in Den Haag bijna geen vrienden en hij ging nooit
naar de Witte. Nu trouwde hij; hij was al niet jong meer, voor een jongmensch; was
hij niet acht-en-dertig?.... Om zich nu, bij haar eenzaam theeblad en ziedende water
wat bezig te houden, ging zij, tellende op de kleine vingers, de leeftijden na der
kinderen: Ottilie, de zuster van Lot, haar oudste, een-en-veertig.... God, wat werd
ze al oud! De Engelsche, als zij ze noemde altijd: ‘mijn drie Engelsche kinderen’:
Mary, vijf-en-dertig.... John twee-en-dertig....; haar mooie Hugh, ja die was al dertig!
God, god, wat werden ze oud! En bezig in leeftijden, om zich te amuzeeren, rekende
zij uit, dat oude mama nu wel spoedig.... hoe oud.... ja, wel zeven-en-negentig
worden zoù.... De oude heer Takma - de grootpapa van Elly - was maar een paar
jaar jonger; en als zij aan hem dacht, meende mama Ottilie: heel vreemd was het,
dat meneer Takma altijd zoo heel lief voor
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haar was, en of het heusch waar was, wat de menschen - vroeger, toen ze zich met
de familie nog bemoeiden - hadden gefluisterd.... Zoo curieus, die twee oudjes: ze
zagen elkaâr haast iederen dag, want papa Takma was kras en hij ging nog dikwijls
uit: altijd zijn loopje van de Mauritskade naar de Nassaulaan. De hooge brug ging
hij kranig over. Ja.... en dan moest zus Thérèse, in Parijs - die scheelde acht jaar
met haar - acht-en-zestig zijn, en dan de broêrs: Daan, in Indië, zeventig; Harold
drie-en-zeventig; Anton vijf-en-zeventig, terwijl Stefanie - zij, het eenige kind uit
mama's eerste huwelijk, en de eenige De Laders, al zeven-en-zeventig werd. Zij,
Ottilie, de jongste, voelde al die anderen wel héel oud, en toch, ook zij was oud,
zestig.... Wat was dat alles betrekkelijk, van oud worden en van leeftijden, maar
gevoeld had zij het altijd zoo: dat zij de jongste, betrekkelijk, jong was en altijd jonger
bleef dan de anderen, dan alle anderen. Zij moest er stilletjes om lachen, omdat
Stefanie altijd zeggen kon: op ònzen leeftijd.... zij, zeven-en-zeventig.... Me dunkt,
er was toch verschil tusschen zestig en zeven-en-zeventig. Maar zij haalde de
schouders op: wat gaf het: het was alles gedaan en het was alles gedaan al zoo
lang.... Daar zat zij nu, een oude, grijze vrouw en het naleven sleepte zich voort, en
de eenzaamheid werd altijd grooter, ook al was Steyn er nog....: daar kwam hij thuis.
Waar ging hij toch iederen avond heen.... Zij hoorde in de gang den fox blaffen en
de diepe basstem van haar man:
- Stil Jack, koest Jack....
O, die stem, hoe ze die stem toch haatte! Wat had ze, wie had ze nog over? Vijf
kinderen had ze, maar bij zich enkel Lot, en die reisde zoo veel, en zoû nu trouwen,
o wat was ze daarover jaloersch! Ottilie, die zag zij nooit meer, die hield niet van
haar moeder; ze zong op concerten, en ze had naam, ze had een prachtige stem,
maar ze deed wèl heel vreemd: Stefanie noemde haar ‘verloren’.... Mary, gehuwd
in Indië, en haar beide Engelsche jongens in Londen: o, wat verlàngde zij soms
naar Hugh! Aan wie van hare kinderen had zij iets, behalve aan dien lieven Lot? En
Lot trouwde, en hij vroeg haar, zijn moeder, die hem zoo missen zoû, waarom hij
trouwde, waarom! Dat was natuurlijk een beetje blague, maar misschien was het
ook wel eenigszins ernst.... Wist een mensch ooit iets.... wist hij waarom hij ooit iets
deed.... in zijn impulsie? Drie maal was zij getrouwd... Wat?
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Misschien had Ottilie wèl gelijk.... Maar neen, er was toch de wereld; er waren toch
de menschen, ook al bemoeiden noch wereld, noch menschen zich de laatste jaren
met de familie; maar ze waren er toch, en je kon toch maar niet doen als Ottilie
deed, zonder je heelemaàl onmogelijk te maken.... Daarom was zij, mama Ottilie,
getrouwd, was zij driè màlen getrouwd.... Ze had het misschien noòit moeten doen:
veel beter was dat geweest voor een massa dingen, een massa menschen.... Het
was alles weg, dat oude leven! Het was verdwenen, als nooit geweest.... En toch,
toch was het geweest, en had, voorbijgegaan, véel nagelaten, maar niets dan
weemoedige schimmen en schaduwen.... Ja, van avond voelde ze ernstig zich en
voelde ze zich om te denken: wat ze anders zoo min mogelijk deed: wat gaf het,
denken? Als ze gedacht in haar leven had, had ze nooit goed gedacht.... Als ze zich
voort door impulsie had laten slepen, was het nog slechter geworden.... Wat gaf
het, te willen leven, als men toch werd geleefd door dingen sterker dan jezelve, en
die sluimerden in je bloed?
Mama Ottilie verdiepte zich in haren Franschen roman, want Steyn de Weert was
binnengekomen, vooraf gesprongen door Jack. En voor wien mama zoo even gezien
had en nu zag, zoû zich dit verschijnsel hebben voorgedaan: dat mama veel ouder
werd, zoodra haar man binnenkwam. Een nerveuze trekking trilde over de anders
gave wangen en etste de rimpels van neus en mond dieper. De kleine rechte neus
stak scherper, het voorhoofd fronste boos. De vingers, die met een haarspeld de
bladzijden van den roman zoo goed en kwaad mogelijk openscheurden, sidderden,
en de bladzijde scheurde scheef. De rug werd ronder, als van een kat, die zich ter
verdediging opstelt. Zij zeide niets, maar zij schonk de thee.
- Koest! zei zij tegen den hond.
En blij, dat de hond tot hàar kwam, tikte zij hem half liefkoozende op den kop; de
fox, met een laatsten zenuwblaf, draaide om zich rond en nestelde onder op mama
Ottilie's japon, heel plots, met een diepen zucht. Steyn de Weert, tegenover haar,
dronk zijn thee. Het leek vreemd, dat zij waren man en vrouw, want mama had nu
wèl haar leeftijd en Steyn scheen bijna jong. Hij was een groote kerel, breed in de
schouders, niet ouder dan éven vijftig, met een frisch, knap, gezond gezicht van
sterken
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buitenman, kalm in blik en beweging. Zijn leven van nòg jongen man, al jaren geleden
weggegooid voor een gevoel-van-eer, aan een veel oudere vrouw, had hem later
eene onverschilligheid ingegeven, die niet meer rekende met wat er nog voor hem
zoû kunnen komen. Wat vermodderd was, was vermodderd: het leven, eenmaal
vergooid, was niet meer terug te winnen. Er was de buitenlucht, die frisch was; er
was de jacht; er was een borrel; er waren de vrienden van vroeger, uit den tijd toen
hij nog cavallerie-officier was geweest. Verder was er het kleine huis, en die oude
vrouw: hij nam ze op den koop meê, omdat het niet anders kon. Schijnbaar deed
hij, voor zoo ver mogelijk, wat ze wilde, omdat ze driftig kon worden en koppig was,
maar zijn koele koppigheid hield, stil, stand tegen de hare. Lot was een beste jongen,
een beetje week en vreemd en verwijfd, maar hij kon met zijn moeder overweg, en
van Lot hield hij veel; hij was blij, dat Lot in huis was; hij had Lot, om te werken, een
van de beste kamers gegeven. Verder.... verder waren er andere dingen, maar daar
had niemand meê noodig. Wat drommel, hij was nog een jonge man, ook al begon
zijn dik haar te grijzen. Hij had zijn vrouw getrouwd, uit eer, maar ze was oud, ze
was heel oud.... Er was eigenlijk iets belachelijks aan. Een hel zoû hij nooit van zijn
leven maken, zoo lang hij nog gezond zich voelde en krachtig. Met een groote dozis
onverschilligheid schudde je alles je schouders af.
Het was die onverschilligheid, die zijn vrouw ergerde, zoo dat zij zich voelde als
een nerveuze kat, wanneer hij de kamer maar binnenkwam. Hij had geen woord
gezegd, dronk zijn thee, las de courant, die hij meê had gebracht. In de niet groote
huiskamer waar suisde het gas, den wind aan de ramen, snurkte de fox soms in
droomen op, die hem kreunen en steunen deden op den slependen rand van de
japon zijner meesteres.
- Koest! zeide zij dan.
Verder spraken zij geen van beiden, en lazen zij, de een haar boek, de ander zijn
avondblad. En deze twee menschen, de levens aaneengesmeed door wettige
overeenkomst na des mans gevoelens van conventioneele eerlijkheid en niet anders
kunnen dan zóo doen als man-van-eer, hadden elkander éens - jaren geleden,
twintig jaren geleden, hartstochtelijk begeerd, de man de vrouw, en de vrouw den
man. Toen Steyn de Weert eerste-luitenant
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was, een mooie kerel, even dertig, had hij mevrouw Trevelley gezien, wier leeftijd
hij niet wist. Wat deed die er ook toe, waar hij een vrouw ontmoette, zoo verleidelijk
mooi voor zijne dadelijk sprekende zinnelijkheid, dat hij oogenblikkelijk - den eersten
keer toen hij haar zag - zijn bloed had voelen vlammen en gedacht had: die vrouw
moet ik hebben.... Toen was zij geweest - al veertig - een vrouw zoo vol bloeiend
mooi, dat men haar nog altijd noemde: mooi Lietje. Klein, maar volmaakt van vormen,
en lief vooral in gelaat, lief in nog heel jonge lijnen van hals en borst, melkblank,
met de enkele fijngouden sproetjes; lief van blauwe onschuld-oogen en van heel
blond, zacht kroeze-haar: lief als een kind-vrouw van liefde, die niet anders scheen
te zijn dan om het gloeiend verlangen te wekken. Toen Steyn de Weert haar zoo
zag, voor de eerste maal, in wat luchtige Haagsche salons, van côterie
Indo-Hollandsch, was zij, voor de tweede maal, getrouwd, met dien halven
Engelschman Trevelley, die geld scheen in Indië te hebben gemaakt, had Steyn
haar moeder gezien van drie al groote kinderen - een meisje van vijftien, twee
jongens wat jonger, - maar de verliefde officier had niet wìllen gelooven, dat zij uit
haar eerste huwelijk, met Pauws, van wien zij om Trevelley gescheiden was - een
dochter had, te Luik, op het Conservatoire, en thuis een zoon van achttien! Mooi
Lietje? Ze was jong in Indië getrouwd en ze bleef àltijd mooie Lietje.... Zoo groote
kinderen?! Was die vrouw veertig!? De jonge officier had misschien even geaarzeld,
poogde - nu hij zoo veel wist - mevrouw Trevelley met andere oogen te zien, maar
toen hij in de hare zag, en had gemerkt, dat zij hem begeerde, zoo als hij haar, had
hij àlles vergeten.... Waarom niet een moment van geluk te plukken? Wat was een
liefde-moment met een nog verleidelijke mooie vrouw? Een bonne-fortune van een
week, van een maand, een paar maanden, en ieder een andere kant uit....
Zoo had hij eenmaal gedacht, maar nu, nu zat hij hier - omdat die ploert van een
Trevelley, die wel àf wilde van Ottilie, geprofiteerd had van hun liaison, om schandaal
te maken en, na den schijn van een duel, te willen scheiden - omdat heel Den Haag
over Ottilie had gesproken, nu zij alleen stond met een amant, en omdat hij, Steyn,
tòch een eerlijke vent was: daarom, daarom zat hij hier, met tegenover zich die oude
vrouw. Geen woord tusschen hen werd gesproken; de thee werd gedronken, het
blad
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weggenomen en Jack droomde steunend; de wind huilde. De bladzijden volgden
elkaâr snel in Ottilie's vingers en Steyn las na het oorlogsnieuws de advertenties,
na de advertenties het oorlogsnieuws. De kamer om hen, echtgenooten, stond als
zij reeds jaren gestaan had, onpersoonlijk en ongezellig; onder de stolp tikte de
pendule altijd, altijd door. Een wachtkamer scheen die salon; een wachtkamer, waar,
na vele dingen, die waren voorbijgegaan, twee menschen zaten te wachten.... zaten
te wachten.... Waarop? Op het langzame einde, op den eindelijken dood.... Steyn
verbeet zich en nog eens las hij de advertenties door. Maar zijn vrouw, die haar
boek eensklaps dichtsloeg, zei plotseling:
- Frans....
- Hè....
- Ik sprak zoo even met Lot.
- Ja....
- Zoû je er op tegen hebben, als zij bij ons bleven, hij met Elly....
- Neen, integendeel....
Maar het scheen of Steyns kalme toestemming juist zijn vrouw tot tegenspraak
prikkelde, misschien tegen haar eigen wensch in.
- Ja, maar zoo gemakkelijk zoû het niet gaan!
- Waarom niet....
- Het huis is te klein.
- We kunnen verhuizen.
- Een grooter huis kost meer geld. Heb jij er het geld voor?
- Ik denk, dat met wat Lot verdient en Elly meêkrijgt....
- Neen, een grooter huis is te duur.
- Nu, dan hier....
- Dit huis is te klein.
- Dus dan gaat het niet.
Mama Ottilie stond op, driftig.
- Neen, natuurlijk niet: nooit gaat iets. Om dat lamme geld. Maar dàt zeg ik je; als
Lot trouwt, dan kan ik.... ik....
Zij stotterde, als zij driftig was.
- Nu wat....
- Dan kan.... kan ik.... niet alleen me.... met jou blijven! Dan ga ik naar Nice, naar
Ottilie.
- Ga....
Hij zeide het kalm, heel onverschillig en nam zijn courant weêr
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op. Maar het was genoeg voor mama Ottilie, die nerveus was, om in snikken uit te
barsten.
- Je geeft nièts meer om me!
Steyn haalde de schouders op en hij ging de kamer uit, en naar boven; de hond
wipte hem vooruit, blaffende.
Mama Ottilie bleef alleen, en hare snikken, dadelijk, staakten. Ze wist het zelve
- zóó veel hadden haar de jaren geleerd - zij werd gauw driftig, en ze bleef een kind.
Maar waarom dàn ouder te worden, in steeds grootere eenzaamheid! Daar zat ze,
daar zat ze nu, een oude grijze vrouw, alleen, in die ongezellige kamer, en alles
was voorbij gegaan.... O, als Lot ten minste maar bij haar bleef, haar Lot, haar
Charlot, haar jongen! En, eerst bedwongen, voelde zij heviger, heviger opsteken
de jaloezie, om Lot, op Elly.... En de jaloezie, de jaloezie om Steyn.... Hij ergerde
haar, als hij maar de kamer binnenkwam, maar toch bleef ze jaloersch op hem, als
ze altijd geweest was, van ieder, die lief haar gehad had.... O, dat hij niet meer om
haar gaf, omdat zij oud was geworden.... O, dat hij nooit een lief woord meer zeide,
haar nooit een zoen meer gaf op het voorhoofd! Op Elly was ze jaloersch om Lot,
op Lot was ze jaloersch om Steyn, omdat Steyn eigenlijk nu meer hield van Lot dan
van haar! Wat waren de jaren wreed, dat zij haar langzamerhand alles ontnamen....
Voorbij gegaan waren de jaren, de lieve lachende liefdejaren, vòl liefkoozing; voorbij
gegaan was het àlles! Zelfs de hond was nu meê met Steyn: geen levend wezen
was lief tegen haar, en waarom moest Lot nu ook zoo op eens gaan trouwen! Zóo
verlaten voelde zij zich, dat na de geperste snikken, gestaakt zoodra ze niet noodig
waren, zij in een stoel viel en zachtjes weende, wèrkelijk weende van liefde-leêge
verlatenheid. Hare nog mooie kind-oogen, overgoten, zàgen in het weg-ge verleden.
Toèn - zij, mooi Lietje - was àl het aardige om haar geweest, het lieve, het
liefkoozende, het spelende, het schertsende, het bijna aanbiddende en afsmeekende,
omdat zij zoo mooi was, en vroolijk, en aardig, en een lach had gehad, die
aanbiddelijk was, en een humeurtje van allerliefste grilletjes. Door àl dat liep wel
altijd de stekel van haar jaloezie, maar destijds was het zóo veel toè naar haar
gekomen, àl de liefkoozende hulde, die de wereld, de wereld der mannen spilt aan
een mooie vrouw.... Door hare tranen lachte zij er om en de herinnering krinkelde
om, glanzig als lieve
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verre wolkjes.... O, wat een adulatie was dàt om haar geweest..., Nu, nu waren al
die mannen oud of dood: alleen haar eigen drie mannen, die leefden; - en Steyn
was nog jong. Hij was TE jong: als hij zoo jong niet geweest was, had zij hem langer
geboeid en zouden zij nog wel lief met elkander zijn, gelukkig zijn als oudere
menschen toch wel samen eens wezen, ook al is al de jonge warmte voorbij.... Zij
zuchtte heel diep uit haar tranen op, en zij zat in den stoel als een hulpeloos kind,
dat stout is geweest, en nu niet weet wat te doen.... Wat nu te doen? Rustig naar
bed maar te gaan in hare eenzame kamer van oude vrouw, in haar eenzaam bed,
en morgen wakker te worden en aan de oude, oude dagen een nieuwen ouden-dag
meer vast voort te slepen.... Ach, waarom had zij maar niet jong mogen sterven....
Zij belde, de meid zoû sluiten, en zoo kleine gewoontetjes hadden voor haar de
troosteloosheid van het iederen dag terugkomende, omdat het alles onnoodig
scheen. Nu ging zij naar boven, heel klein was het huisje; een kleine suite beneden;
een suite boven met kabinetje, die zij bewoonde met Lot, terwijl Steyn zichzelven
op de zolderverdieping had opgeschoten, zeker om niet al te dicht bij zijn vrouw te
zijn.... En terwijl zij nu zich uitkleedde, dacht zij: als Elly zich wat behelpen wilde,
kòn het misschien: de groote kamer met drie ramen, die ZIJ nu bewoonde, afstaan
aan Lot en Elly, en zijzelve, ach, slapen in het kabinet van Lot: wat kon het haar
schelen. Als er maar niet te gauw kinderen kwamen! Ach, als zij Lot maar niet
heelemaal verloor! Hij vroeg hàar, waarom hij Elly gevraagd had! Hij vroeg het uit
zijn gewoonlijke blague, maar het was niet aardig, dat hij het vroeg: blij was ze, dat
ze maar kalm geantwoord had en zich niet had driftig gemaakt. O, hoe pijn, fyziek
pijn deed dat soms, die stekel in het vleesch van haar hart - om liefde, genegenheid,
liefkoozing zelfs, die toeging naar een ander! En treurig, zich beklagende, legde zij
zich te bed: de slaapkamer was leêg om haar heen, ongezellig: het vertrek van een
vrouw, die niet geeft om al de kleinigheden van comfort en behagelijk
maken-van-toilet - en wier groote passie was altijd geweest het naar zich toe
verlangen der liefde, der liefkoozing van hèn, die zij aantrekkelijk vond, om de
eenmaal - dikwijls bedekte - hysterische fluïde, die heen en weêr schoot tusschen
hen en haar. Daarom had zij heel het andere leven van vrouw, van moeder, zelfs
van vrouw-van-de-wereld,
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en zelfs van elegante vrouw verwaarloosd en niet geacht, hulpmiddelen verachtend,
zéker van hare bekoring, en weinig moeder van natuur. O, nu was zij oud, en alleen,
en zij lag eenzaam in het kille bed en er was van avond zelfs die troost niet, dat Lot
naast haar uit de kamer zoû komen, om haar, in bed, een nachtzoen te geven, zoo
als hij dat doen kon, streelend, lang en innig op haar voorhoofd: hij zat dan een
oogenblik nog op den rand van haar bed, praatte nog even wat na, en dan met een
streeling van zijn fijne hand over haar wang, zeide hij wel eens een enkele maal:
- Mama, wat heb je een zacht velletje....
Als hij nu thuiskwam, zoû hij meenen, dat zij sliep en zoû hij dadelijk naar bed
gaan.... Zij zuchtte; het was zoo eenzaam. Boven Lots kamer, - het was zoo gehoorig,
- hoorde zij Steyn stommelen. De meid nu ook ging naar bed; van uit het hare
bespiedde mama Ottilie al die geluiden, het openen van deuren, het zetten van
schoenen, het uitgieten van een kom.... Nu werd het stil en zij bedacht: héel goed,
dat zij altijd oude meiden zocht.... Daar dacht zij aan met leedvermaak, blij, dat
Steyn zóo geen kans had, met oude meiden. Nu was het huis al nachtestil: toch
was het nog geen elf uur....
Had zij geslapen....? Waarom werd zij plotseling wakker....? Wat kraakte de trap?
Was het Lot, die thuis kwam....? Of was het Steyn, die weer stilletjes uitging....?
Was het Lot....? Was het Steyn? Haar hart klopte. En vlug stond zij op, en vóor zij
het zelve wist, had zij de deur geopend, zag in de gang, flikkerend, een lucifer juist
afsteken....
- Lot, ben jij het....?
- Neen, IK ben het.
- Jij, Frans?
- Ja; wat is er?
Zijn stem klonk ge-irriteerd, omdat zij hem gehoord had.
- Wat ga je doen?
- Ik ga uit.
- Op dit uur??
- Ja. Ik kan niet slapen. Ik ga wandelen.
- Op dit uur ga je wandelen?
- Ja.
- Frans, je bedriegt me!!
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- Ach wat bedrieg ik je. Ga toch naar bed.
- Frans, ik WIL niet hebben, dat je uit gaat!
- Zèg....
- Toe, Frans, blijf thuis!! Lot is er nog niet, en ik ben bang.... alleen.... Toe, Frans.
Hare stem klonk als van een smeekend kind.
- Ik heb behoefte aan lucht!
- Je hebt behoèfte aan....!
Zij voltooide niet, plots kroppend van drift. Op de zolderverdieping - zij wist het aan de even open gekierde deur luisterde de oude meid en lachte.... Grinnikte. Zij
wist dat. Zij stikte van drift, van nerveuze drift; zij trilde over geheel haar in nachtjapon
huiverende lichaam. De voordeur was al geopend en weêr gesloten. Steyn was uit;
en zij.... nog stond ze daar aan de trap, boven. Zij balde de vuisten, zij hijgde, zij
had hem wel in haar nachtjapon kunnen volgen; de groote tranen ontsprongen hare
kindoogen, maar, voor de meid beschaamd, ging zij terug in hare kamer....
Zij huilde, zij huilde zachtjes, om de meid het niet hooren te laten, opdat de meid
niet nog meer zoû genieten. O, die pijn, die stekel, hier, in haar hart, een fyzieke
pijn, een fyzieke pijn! Wie het niet zóo voelde als zij, kòn niet weten hoe fyziek pijn
het deed, als om het aan een dokter te zeggen.... Waar ging Steyn nu toch heen?
Hij was nog zoo jong, hij zag er zoo knap nog uit.... Hij was toch haar man, haàr
man! O, waarom was hij niet lief tegen haar gebleven, ook al was zij oud, al was zij
oud! Nooit voelde zij zelfs zijn hand meer aan! En hoe innig, gehéel had zij hem
aangevoeld, eens!! O, nooit meer, nooit meer zelfs een zoen, een lieve zoen, zoo
als oude menschen elkaâr toch nog geven!
Zij ging niet naar bed; zij wachtte.... Zoû Steyn niet gauw terug komen? Kwam
hij.... kwam hij daar terug....? Neen, het was Lot: zij hoorde ZIJN sleutel, ZIJN lichteren
stap....
En zij opende de deur.
- Lot....
- Moesje.... Ben je nog niet naar bed....?
- Neen, jongen.... Lot, Lot, kom eens hier....
Hij kwam in haar kamer.
- Lot....: Steyn.... die is uit....
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- Is Steyn uit....?
- Ja, hij is eerst naar zijn kamer gegaan.... en toen heb ik hem stilletjes de trap
hooren afgaan, toen is hij stilletjes de deur uitgegaan....
- Om je niet wakker te maken, moesje....
- Ja, maar waar is hij naar toe....
- Gaan wandelen.... Dat doet hij wel meer.... Het is benauwd, het is heel zwoel....
- Gaan wandelen, Lot, gaan wandelen? Neen, hij is gaan....
Zij stond - hij zag het in het kaarslicht - vlammende van drift voor hem. Hare kleine
gestalte in witte nachtjapon verfuriede zich met de kroezende haren, die blond, grijs,
oplichteden; al het lievige in haar verdriftigde tot een razernij, als was zij geprikkeld
tot het uiterste, en zij gevoelde een aandrang, plotseling de hand op te heffen en
Lot om zijn ooren een slag te geven met de kleine, trillende hand, een slag, omdat
hij Steyn verdedigde.... Zij hield zich in en zij hield heel haar woede in, maar vuile
woorden van invective en brandend verwijt schuimden haar naar de bevende lippen.
- Kom moesje.... moesje.... toè!
Lot poogde haar te kalmeeren....
En hij nam haar in zijn armen en hij liefkoosde haar in den rug, zoo als men een
opgewonden kind doet.
- Moesje, kom moesje....
Nu barstte zij in snikken uit....Maar hij sprak, zachtjes, tegen, dat zij overdreef,
dat zij héel zenuwachtig was den laatsten tijd, dat hij gedecideerd NIET trouwde, als
zij niet kalmer werd, en aardigjes maakte hij haar zoo het hof en kreeg haar in bed:
hij was het, die haar toedekte en het kussen lekker schudde:
- Kom moedertje.... ga nu slapen en wees nu niet meer dwaas. Laat Steyn nu
rustig wandelen, denk niet meer aan Steyn, denk aan niets meer....
Zij berustigde, onder de streeling van zijn heel fijne hand over haar haar, haar
wang.
- Zal je nu slapen, dwaze moesje....? Zeg....: wat heb je een zachte vèlletje!....
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II.
Elly Takma was heel gelukkig en zag er beter uit, dan zij in lange gedaan had. Nu,
meende nicht Adèle - die al zoo lang bij grootpapa Takma het huishouden deed; zij
ook eene Takma, en ongehuwd -: een éerste liefdesromannetje, dat een meisje van
even twintig doorleeft en waarom ze ongelukkig is: een verbroken engagement met
een kerel, die zijn maîtresse opzocht, na 's avonds bij zijn meisje te zijn geweest,
zoo een romannetje is niet van invloed op het leven, en al had Elly een tijdje gekwijnd,
Lot Pauws maakte haar gelukkig, en beter, blij van lach, en roze van wangen.
Nicht Adèle - tante - als Elly haar op zijn Indiesch noemde, gezet, rond van
boezem, frisch voor haar leeftijd, had niets van de nederige bloedverwante, die
huishouden doet, maar zij was geheel en al de degelijke vroùw des huizes, die op
alles let, en wie alléen des huishoudens zaken ter harte gaan, en die trotsch is op
haar nette huis. Zij, nooit in Indië geweest, - beheerschte grootpapa's woning met
Hollandsche nauwgezetheid, Elly geheel latende aan hare manie van het oogenblik,
want Elly hàd hare manieën, waarin zij voortvoer tot zekere perfectie, om na dat
verkregen meesterschap een andere manie ter hand te nemen. Zoo was Elly, achttien
jaren oud, een fameuze tennisspeelster geweest, die in matches medailles veroverde,
bekend om haar keurig, sterk en sierlijk gespel, geciteerd in de bladen van sport.
De perfectie-in-tennis behaald, verveelde de tennis plotseling Elly, had zij haar
racket aan een roze lint in hare kamer opgehangen, omstarreld door de medailles
en was gaan ijveren voor Armenzorg, heel praktiesch doende armenbezoek en
ziekenverpleging; aan het bestuur stelde men haar op prijs. Op een dag echter,
toen een zieke man haar zijn wonde been, dat één gat was, getoond had, was zij
flauw gevallen, en mèende zij haar grens in filantropie te hebben overschreden. Zij
trok zich terug, en daar eene handigheid trilde in de tippen harer nerveuze vingers,
was zij gaan haar eigen hoeden maken en boetseeren tegelijkertijd. Zij deed beide
dingen goed: de hoeden waren zoo aardig, dat zij in ernst er over dacht een
modezaak op te zetten, te werken voor haar kost. Ook het boetseerwerk was
alleraardigst: een paar lessen, en zij boetseerde
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naar model: haar kop van een Armen Jongen werd aangenomen. Toen was Elly
verliefd geworden, en zij was héel verliefd geweest; haar engagement had drie
maanden geduurd; toen was het verbroken, en Elly, die geen halve natuur was, al
scheen zij samengesteld uit vele naturen, had zeer geleden, gekwijnd, was zwaar
ziek geweest. Tot zij op een dag herstelde, met een gevoel van weemoed als eenige
herinnering. Zij was toen drie-en-twintig, en zij was gaan schrijven: onder een
pseudonym had zij haar eigen engagement als novelle gegeven: de novelle was
niet slecht. Haar nieuwe manie bracht haar meer en meer in aanraking met Charles
Pauws, die ook schreef, voornamelijk voor couranten; artikelen, causerieën. Elly
meende, zij had hare grens in de letteren spoedig bereikt. Zij zoû na deze novelle,
haar gebloeid en gebloed uit het hart, nooit meer iets schrijven. Zij was
drie-en-twintig, zij was oud. Zij had haar leven gehad, in verschillende schakeeringen.
Toch was er nog iets, er was Charles. Hij, zacht, week, geestigjes, met de lieve
oogen van zijn moeder, met de blonde haren, zorgvuldig gekapt, met zijn te licht
blauwe dassen, hij was niet de man, die zij zich had gedroomd, en zij voelde o nog
wel hevig soms, den weemoed van haar leed. Maar zij hield van hem, zij hield van
hem heel veel, en zij vond, dat hij zijn talent vergooide aan klein werk, aan
journalistiek, die hij héel gemakkelijk deed - toch heùsch een heel apart genre, wierp
Charles tegen - terwijl zijn twee romans zoo mooi waren, en hij sedert tien jaren
geen ernstig werk meer had ondernomen. En in dit meisje, doorzettend - tot zekere
grens - ontbloeide, op den nu wat romantischen grond van haar leed en haar
weemoed, de roeping: die van Lot op te wekken tot werken. Tot heusch werken, tot
mooi werken. Niet meer te leven voor haarzelve, maar voor een ander, met Lot te
leven, die zoo vele kwaliteiten had, maar ze niet ernstig kweekte. Zij zocht Lot meer
en meer op; hij dronk thee bij haar; zij spraken, zij spraken veel; Lot, niet verliefd
van complexie, vond het waarlijk prettig met Elly te zijn, liet zich aanporren, begon
een roman, bleef steken.... In hem suggereerde zij, dat hij haar noodig had. En hij
vroeg haar. Zij was heel gelukkig en hij ook, ook al waren zij kalm van liefde. Hen
bekoorde het vooruitzicht samen te leven, samen te praten, te wonen, te werken,
te reizen, in de glimlachende sympathie hunner zielen; de zijne wat klein, ijdel,
sceptiesch, artistiek, vooral lief toegevend voor anderen, met een tintje
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lachende bitterheid, en éen Angst, die die ziel beheerschte, de Angst voor den
ouderdom....; de hare, op dit oogenblik, vol ernst haar roeping getrouw te blijven en
haar leven mooi doel te geven met het opgaan in een ander.
Elly, dien morgen, zong, terwijl de wind vroege herfstbladeren goudzonnig langs
de ramen joeg. Zij was, met een nog niet geheel verleerd talent, bezig een
najaarshoed te veranderen, toen nicht - tante Adèle - binnenkwam.
- Grootpapa heeft slecht geslapen van nacht; ik heb hem telkens hooren
bewegen....
- Ja, dan heeft hij last van suizingen, die net als stemmen zijn. U weet wel, zei
Elly; dan hoort grootpapa altijd die stemmen.... Dokter Thielens meent, een voorbode
van spoedig totaal doof worden.... Arme opa.... Ik ga dadelijk naar hem toe. Even
mijn hoed.... Ik wil hem van middag opzetten. Wij gaan naar oude mevrouw Dercksz
en naar tante Stefanie.... Tante, ik ben zoo gelukkig. Lot is zoo lief. En hij heeft zoo
een mooi talent.... Ik ben overtuigd, dat wij heel gelukkig worden. Ik wil veel reizen,
Lot houdt daar ook van. Er is kwestie van inwonen bij Steyn en mama Ottilie.... Ik
weet het niet. Ik ben liever op mij zelve.... Toch, ik weet het niet.... Ik hoû wel van
mama Ottilie.... Zij is wèl de mama van Lot. Maar ik hoû van harmonie om mij heen,
en Steyn en zij kibbelen. Ik zeg maar Steyn tegen hem. ‘Meneer’ is te stijf, en ‘papa’
kan ik niet tegen hem zeggen. Trouwens, Lot zegt òok Steyn. Het is wel moeilijk
zoo een familie.... Steyn zoû het zelf vreemd vinden, als ik ‘papa’ zei.... Vindt u den
hoed zoo lief? Ik zal morgen den uwe veranderen. Kijk, het is net een nieuwe hoed....
Ik ga even naar grootpapa.... Arme opa, heeft hij slecht geslapen....
Zij liet de kamerdeur open. Tante Adèle zag rond, de kamer lag vol
hoed-fournitures.... De Arme Jongen glunderde in een hoek; de medailles starrelden
om de racket, aan roze lint.... Over de schrijftafel vlakten vierkant vellen papier....
- Wat een rommel, zei tante Adèle.
Zij dorst aan de papieren niet komen, hoewel zij ze gaarne had opgeruimd: zij
kòn zoo veel verspreide papieren niet zien, en zij moest den drang van hare vingers
inhouden.... Maar de fournitures ruimde zij op, vlug, in kartonnen doozen, borg ze
weg. Toen ging zij naar beneden, waar de meiden de eetkamer uit-

Groot Nederland. Jaargang 3

20
haalden. Elly, de trap opwippende, hoorde de slagen, waarmeê een fauteuil werd
geklopt: zij voelde ze als op haar rug, liep sneller de trap op, naar de eerste
verdieping, waar grootpapa huisde. Voor een deur haalde zij adem, klopte, maakte
open. Zij kwam met kalmen tred binnen.
- Hoe gaat het, opa, van daag....
De oude-heer zat aan een bureau-ministre, te zoeken in een lade: hij sloot ze
rustig, toen Elly binnenkwam. Zij naderde, kuste hem.
- U heeft niet goed geslapen?
- Neen, kind, ik geloof.... heelemaal niet. Maar opa kan wel zonder slapen....
Hij was drie-en-negentig, grootpapa Takma: laat getrouwd en zijn zoon laat
getrouwd, was het mogelijk, dat hij een kleindochter had van den leeftijd van Elly.
Hij leek echter jonger, veel jonger, misschien omdat hij mengelde, tactvol, een
schijnbare onverschilligheid in uiterlijk met een werkelijke, bestudeerde zorg. Om
den ivoren schedel hing nog een ijle krans haren grijs; geschoren het geheele gelaat
was het als een verweerd perkament, maar de mond was, om het kunstgebit, jong
en lacherig van lijn gebleven en de oogen stonden helder-bruin, frisch, zelfs scherp
achter zijn bril. Zijn figuur was klein, tenger als van een jong mensch en fijn, en om
zijn even gewelfden uitgemagerden rug hing een heel kort veston-jasje: het hing
open en tuitte van achteren. De handen, te groot voor 's mans kleinte, geaderd,
verzorgd, beefden voortdurend, en een tic was in de halsspier, zoodat het hoofd
schokschouderde een enkelen keer. Opgewekt was zijn toon, warm, met te veel
bonhomie, om niet gedwongen te zijn, en de woorden waren langzaam en wel
overwogen, hoe eenvoudige dingen ze ook zeiden. Als hij zat, zat hij recht, op
kleinen stoel, nooit in elkaâr, en, als ware het, steeds op zijn hoede; liep hij, dan
liep hij vlug, met heel kleine stapjes van stijve beenen, die niet wilden toonen hun
rheumatiek. Hij was ambtenaar geweest in Indië, het laatst Lid in den Raad van
Indië, nu reeds jaren lang gepensioneerd; in zijn conversatie bleek, dat hij was op
de hoogte van politiek, op de hoogte van koloniale dingen: hij lachte om ze, gematigd,
ironiesch. In omgang met zijn altijd jongeren - want tijdgenooten alleen waren hem
de oude mevrouw Dercksz, Dillenhof van zichzelve, zeven-en-negentig jaren, en
dokter Roelofsz, acht-en-tachtig - in omgang was hij goedig neêrbuigend, begrijpend,
dat de wereld
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aan menschen zelfs van zeventig en van zestig anders toescheen dan aan hem,
maar de bonhomie was tè veel; was soms te uitbundig om niet gemaakt te zijn en
niet te doen denken, dat hij steeds anders dacht dan hij sprak. Hij maakte den indruk
van een diplomaat te zijn, die, zelve steeds op zijn hoede, in een ander peilde, wat
diè wist.... Soms in zijn heldere oogen, sprankelde een vonk op achter de bril, als
trof hem plotseling iets, een heel acute gewaarwording en de halsspier-tic wierp het
hoofd ter zij, of hij, plotseling, iets hoorde.... Lacherig vertrok dan zijn mond na, en
werd hij het haastig éens met wie hij sprak.
Vooral in hem trof die nerveuze, vlugge helderheid in zoo heel ouden man. Het
was of hij door een vreemde capaciteit zijn zinnen had gescherpt, zoo dat zij vaardig
gebleven waren, want hij las nog veel, met een bril; hij hoorde scherp; hij was moeilijk
voor wijn; gevoelig voor luchten; hij kon in den donker iets vinden. Alleen, soms,
midden in een gesprek, was het of een onoverwinnelijke dommeling over hem
nevelde, staarden plots zijn heldere oogen glazig, viel hij in slaap.... Men liet hem,
had de beleefdheid het hem niet te toonen: vijf minuten daarna ontwaakte hij, sprak
verder, nieerde dat moment onbewustheid. De inwendige schok, waarmeê hij
ontwaakt was, was voor niemand te speuren.
Elly, altijd een oogenblik, ging 's morgens haar grootvader zien.
- Van middag gaan wij visites maken, bij de familie, zei Elly. Wij zijn nog nergens
geweest.
- Zelfs nog niet bij grootmama.
- Wij gaan van middag het eerst naar haar. Opa, we zijn drie dagen geëngageerd.
Dadelijk kan je toch niet iedereen met je geluk lastig vallen.
- En je bènt gelukkig, kind....begon grootpapa met bonhomie.
- Ik geloof het wel....
- Het spijt me, dat ik je niet bij me kan houden, met Lot, ging hij luchtigjes voort:
hij had soms een zweverige manier van ernstige dingen te behandelen, en zijn
dunne stem miste dan nadruk. - Maar zie je, daàr ben ik te oud toe: een jong
huishouden, ge-incrusteerd in het mijne! Trouwens, op jezelve wonen heeft meer
charme. Kindje, we spreken nooit over geld.... Je weet, papa heeft niets nagelaten,
en het geld van je moeder heeft hij opgemaakt: dat was met verschillende
ondernemingen op Java; het lukte niet.... Ze hebben geen geluk gekend, je arme
ouders...
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Zie je, kindje, ik ben niet rijk, maar ik kan zoo wonen, op mijn Mauritskade, omdat
een oud man niet veel behoeften heeft, en tante Adèle zoo knap alles doet. Ik heb
uitgerekend, dat ik je tweehonderd gulden kan geven, in de maand. Maar meer niet
kind, meer niet.
- Maar opa, het is heusch heel mooi....
- Nu, je mag het van je grootvader aannemen. Je bent toch mijn heritière, hoewel
je niet alleen bent; neen, grootvader heeft nog anderen: goede kennissen, goede
vrienden....Het zal niet lang meer duren, kind. Rijk zal je niet zijn, want mijn eenige
luxe is mijn huis. Verder - dat weet je - gaat alles zuinig. Maar je hebt, vooral later,
genoeg, en Lot schijnt nog al te verdienen. Ach, geld maakt het hem niet, mijn kind.
Wat het hem maakt, dat is....dat is....
- Wat, opa?
Een dofheid plots overnevelde den ouden heer. Maar hij hervatte na enkele
minuten:
- Er is sprake van wonen bij Steyn....
- Ja, maar er is niets zeker....
- Ottilie is lief, maar driftig....zei de oude heer, in gedachten verzonken; het was
als dacht hij aan andere dingen, aan meerdere dingen vooral.
- Als ik het doe, doe ik het om mama Ottilie, opa. Omdat ze zoo op Lot is gesteld.
Ik zoû liever mijn eigen huisje hebben. Maar we zullen in elk geval veel reizen. Lot
zegt, dat hij dat goedkoop kan doen.
- Je zoû misschien, met wat tact, het kunnen doen, kind.... bij de Steyns wonen.
Ottilie is wel héel alleen.... Arme meid. Wie weet, je geeft haar misschien nog iets
liefs, wat sympathie om haar heen....
Zijn zweefluchtige stem verteederde, werd voller, van een inniger klank.
- We zullen zien, grootpapa. Blijft u van middag boven, of komt u toch lunchen
beneden?
- Neen, zend mij maar wat op mijn kamer. Ik heb niet veel honger, ik heb geen
honger....
De stem klonk weêr luchtig, en zweefde.
- Het waait, en ik dènk, dat het regenen gaat.... Gaat u toch uit, van middag?
- Een oogenblik, denk ik.... Naar mevrouw Dercksz....
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- Naar grootmama....
- Ja, ja, zeg nu maar grootmama.... Als je haar ziet, zeg maar dadelijk
grootmama.... Dat is minder stijf: ze zal het lief vinden.... ook al ben je nog niet met
Lot getrouwd....
Zijn stem zakte; hij steunde, als dacht hij aan andere dingen, aan meerdere dingen
vooral, en met den tic van zijn halsspier schokte hij op, bleef zoo een oogenblik, het
hoofd ter zijde, als hoorde hij iets, als luisterde hij.... Elly vond grootpapa niet goed
vandaag.... De dofheid nevelde weêr over hem heen; het hoofd zakte, de oogen
glaasden. En hij zat daar, zoo broos en oud-fijn, als zoû men het leven weg uit hem
kunnen blazen, als een zwevende pluim.... Elly liet hem, even aarzelend, alleen.
De oude heer schrikte op, toen hij de deur zacht hoorde sluiten, en hij werd zich
geheel bewust. Zitten bleef hij onbewegelijk een oogenblik. Toen ontsloot hij de
lade van zijn bureau, waarin hij was bezig geweest en haalde er de stukken uit van
een al verscheurden brief. Hij verscheurde de stukjes nog kleiner, zoo allerkleinst
mogelijk, en strooide ze in zijn papierenmand, tusschen andere weggeworpen
papieren door. Een tweeden brief verscheurde hij daarna; een derden daarna,
zonder ze over te lezen. Hij strooide de stukjes klein in de mand, en schudde de
mand, schudde de mand.... Het scheuren vermoeide zijn vingers, stijf; het schudden
vermoeide zijn arm.
- Van middag weêr enkele.... mompelde hij. Het wordt tijd, het wordt tijd....

III.
De oude heer, tegen drie uur, alleen ging uit; hij hield er niet van vergezeld te worden
als hij ging, hoewel hij gaarne terug werd gebracht, maar nooit zoû hij dat vragen.
Tante Adèle keek uit het raam en volgde hem met de oogen, toen hij bij de kazerne
omsloeg en over de hooge brug ging. Hij ging ook niet verder dan even in de
Nassaulaan, naar mevrouw Dercksz, maar dien afstand haalde hij, fijn recht van
gestalte en stram van beenen: in zijn hoog toegeknoopte overjas schijnbaar niet
eens zoo een heel oude heer, ook al was iedere stap overdacht, gesteund met den
zwaren, ivoorknoppigen stok. Om vooral niet merken te laten,
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dat de kleine wandeling hem was zijn sport en zijn inspanning, véel sport en veel
inspanning voor zijn niet meer dan nerveuze krachten, moest hij wel overdenken
iederen stap, maar hij slaagde er in als zonder moeite te loopen, stijfrecht: en hij
bestudeerde zich in de spiegelramen van de rez-de-chaussée der huizen. Op straat
viel het niet op, dat hij zoo héel oud was. Belde hij aan, dan haastte de oude Anna
zich, en de poes slipte dwars door haar rokken, poes en meid in éen ren naar de
voordeur.
- Zeker de oude-heer....
En zij joeg de poes terug naar de keuken, bang, dat de oudeheer struikelen zoû
en haalde hem binnen met woordjes over het weêr, en vraagjes naar zijn gezondheid
en het was Takma een groote studie de overjas - in de gang deed hij die uit - te
laten glijden van de schouders en armen in de handen van de meid. Hij deed dat
langzaam-aan, een beetje moê van de wandeling, maar kwam tegelijkertijd staande
genoeg op adem, om, met den stok....
- Den stok zullen wij maar houden, Anna.... om met den stok de trap op te gaan,
éen enkele; mevrouw Dercksz kwam nooit meer in de benedensuite.
Zij wachtte hem....
Hij kwam meestal iederen dag, en als hij niet kwam, liepen tante Adèle of Elly
aan, om het even te zeggen. Zij wachtte hem dus, in haar grooten stoel. Zij zat bij
het raam, en zag uit op de villa-tuinen van de Sofia-laan.
Hij murmelde luidruchtig en toch onverstaanbaar zijn groet:
- Zoo Ottilie.... het waait.... Ja, je hoestte verleden nog al.... Oppassen maar,
hoor.... Ik ben goed, ik ben goed, dat zie je....
Met nog woorden er tusschen van luidruchtige bonhomie zette hij zich stram in
den fauteuil aan het andere raam, terwijl Anna zijn hoed nu eerst van hem overnam:
op den stok steunde hij de handen, met de wijd plooierige glacés nog aan.
- Ik heb je nog niet gezien na het groote nieuws, zei mevrouw Derksz.
- De kinderen komen zich straks prezenteeren....
Zij zwegen beiden, blik in blik, en karig met woorden. En stil eene pooze, zaten
zij over elkaâr, ieder aan een raam van den smallen salon. In schemer van wijnroode
ripsen overgordijnen,
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crême tulle-en-linnen store's, en van dan weêr wijnrooden velvet tochtlap, die met
een bocht hing langs het kozijn, zat de oude, oude vrouw en had zich alleen
bewogen, om hare dunne hand in zwarte mitaine, wat hooger te heffen, opdat Takma
ze drukken zoû. Nu zaten zij beiden, als wachtten zij iets, en toch tevreden, dat zij
samen wachtten.... Zeven-en-negentig was de oude mevrouw, en wàt zij afwachtte,
wist zij, dat komen zoû vóor de honderd geslagen was.... In den schemer van dien
gordijnhoek, tegen het donkerende behang, was haar gezicht een als maar even
aangegeven porceleinige vlak van wit, rimpel-gecraqueleerd zelfs in die schaduw,
waarin zij, uit gewoonte van vroegere omzichtigheid om niet te veel haar verwoest
teint te toonen, zich terugtrok; en de pruik was gladzwart, overkapt met het zwart
kanten kapje. De zwarte losse japon lijnde slank en ruim om de bijna breekbare
magerte, maar verborg haar zoo geheel in die altijd zelfde plooien van soepel
cachemir, dat men haar als niet wist en niet zag en alleen raàdde, in zoo donkere
omhulling. Behalve het gelaat, schenen alleen bevende levend in den diepen schoot
de broze vingers, schemerend staafjes-slank uit zwarte mitaines; handmofjes
omsloten de polsen. In hoogruggigen stoel, als in troon, zat zij recht, gesteund door
een stijfhard kussen, een kussen ook onder de voeten, die zij nooit toonde, licht
misvormd van jicht. Bij haar op tafeltje haakwerk, maar sedert jaren al niet meer
aangeroerd, en de couranten, uit welke een gezelschapsjuffrouw voorlas: oudere
dame, die zich terug trok, zoodra meneer Takma kwam. De kamer, netjes, eenvoudig,
met wat portretten hier en daar in lijsten, als eenige versiering tusschen gepolitoerde,
zwartglimmige meubels; wijnrood de canapé, de stoelen; en in de etagère wat
glinstering van porcelein. De porte-brisée, dicht, gaf toegang tot de slaapkamer:
niet meer dan deze twee vertrekken bewoonde de oude vrouw; haar lichte maal
gebruikte zij in haar stoel.
Goudzonnig was de nazomerdag, en de wind vaarde vroolijk, in een gestuif van
eerste bladeren geel, door de tuinen van de Sofia-laan.
- Dat is een lief uitzicht, zei mevrouw Dercksz - als zij reeds zoo vele malen had
gezegd -; en de mitaine-hand, even, schetste een hoekig gebaar van wijzen.
De stem, enkele malen gebarsten, klonk molliger dan zuiver Hollandsch en was
ronder, van kreoolsch accent, en nu zij naar buiten keek, verkreoolschten ook de
oogen in het porceleinige
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gelaat, en donkerden. Zij zag niet goed de dingen daar buiten, maar dierbaar toch
voor den gesluierden blik was het weten van bloemen en boomen daar ginds.
- Mooie asters in den tuin hierover, zei Takma.
- Ja, be-aâmde mevrouw Dercksz, die ze niet zag, maar nu wìst van de asters.
Hèm verstond ze heel goed; dat ze anders doof was, liet ze niet merken, door
dat zij niet vroeg, wat gezegd was en als antwoord glimlachte met dunne, gesloten
lippen, of een beweging van het hoofd. Na een pooze zeide zij, zij ieder kijkende
naar buiten uit eigen raam:
- Ottilie heb ik gisteren gezien.
De oude heer, een oogenblik, voelde zich dof.
- Ottilie? vroeg hij.
- Lietje.... mijn kind....
- O.... ja.... Gisteren heb je Lietje gezien.... Ik dacht, dat je over jezelf sprak....
- Zij huilde.
- Waarom?
- Omdat Lot gaat trouwen.
- Ze blijft wel eenzaam, arme Lietje; toch is Steyn een brave vent.... Het is
jammer.... Ik mag Steyn wel....
- We zijn allen eenzaam, zei mevrouw Dercksz, en de gebarsten stem klonk droef,
als of ze betreurde een verleden vòl schimmen, die waren verzwijmd.
- We zijn het niet allen, Ottilie, zei Takma. Wij, wij hebben elkaâr.... Wij hebben
elkaâr altijd gehad.... Ons kind heeft, als Lot trouwt, niemand, zelfs haar eigen man
niet.
- Chtt! zei de oude mevrouw; in den schemer had de rechte, magere figuur een
trilling van schrik.
- Er is niemand: we kunnen rustig spreken....
- Neen, er is niemand....
- Dacht je, dat er iemand was?
- Neen, nu niet.... Soms....
- Soms?
- Soms.... je weet wel.... dan denk ik het.
- Er is niemand.
- Neen, er is niemand.
- Waarom ben je bang?
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- Bang? Ben ik bang? Wat zal ik bang zijn? Ik ben te oud.... veel te oud om meer....
bang te zijn.... Zelfs al staat HIJ daar.
- Ottilie!
- Chtt!
- Er is niemand....
- Neen....
- Heb je.... heb je HEM den laatsten tijd dan gezien?
- Neen.... Neen.... In maanden niet, misschien niet.... in jaren.... in jaren.... Maar
lànge, lànge jaren.... heb ik hem gezien, heb ik hem gezien.... Jij nooit?
- Neen....
- Maar.... je hoòrde hem....
- Ja.... IK.... ik hoòrde hem.... Mijn gehoor is heel scherp geweest, en altijd
nerveus.... Het waren hallucinaties.... Ik hoorde dikwijls zijn stem.... Laat ons er niet
over spreken.... Wij zijn beiden zóo oud, zóo oud, Ottilie.... Hij moèt ons zeker
vergeven hebben. Anders waren wij niet zóo oud geworden. Ons leven is jaren, lange, lange, oude jaren - kalm voorbij gegaan; nooit heeft ons iets verontrust: hij
MOET ons zeker vergeven hebben.... Nù.... staan we beiden aan den rand van ons
graf.
- Ja. Het zal gauw komen. Ik voel het.
Maar Takma veinsde zijn bonhomie.
- Jij, Ottilie? Je wordt honderd!
Zijn stem deed een poging, luidruchtig, te pochen; ze sloeg over, krijschend schel.
- Ik word geen honderd, zei de oude vrouw. Neen. Ik sterf dezen winter.
- Dezen winter?
- Ja.... Ik zie het voor me. Ik wacht. Maar ik ben wèl angstig.
- Voor den dood?
- Niet voor den dood. Maar.... voor HEM.
- Geloof je.... dat je hem terug ziet?
- Ja. Ik geloof aan God, aan terug-zien. Aan leven hierna. Aan vergelding.
- Ik geloof niet aan vergelding hierna, omdat wij beiden al sedert ons leven zoó
veel hebben geleden, Ottilie! smeekte de oude man bijna.
- Maar er is geen straf geweest.
- Ons leed was straf.
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- Niet genoeg. Ik geloof, dat, àls ik gestorven ben.... hij, HIJ me zal aanklagen.
- Ottilie, we zijn zóo oud geworden, kalm, kalm aan. Wij hebben alleen inwèndig
moeten lijden. Maar dat is genoeg geweest, dat zal God straf genoeg vinden. Wees
niet bang voor den dood.
- Ik zoû niet bang zijn, als ik zijn gezicht had gezien, met een zachtere uitdrukking,
met iets van vergeven. Hij heeft me altijd aangestaard.... O, die oogen....
- Stil, Ottilie....
- Als ik hier zat, stond hij daar, in den hoek bij die etagère, en keek hij me aan.
Als ik bed lag, verscheen hij in mijn spiegel, en zag me aan. Jaren, jaren lang....
Misschien was het hallucinatie.... Maar zoo ben ik oud geworden. Tranen heb ik
niet meer. Mijn handen wringen doe ik niet meer. Mij bewegen doe ik alleen van
dezen stoel naar mijn bed. Ongerustheid.... angst.... heb ik sedert jaren niet meer:
NIEMAND WEET. Van baboe....
- Ma-Boeten....?
- Ja...., heb ik in jaren niet meer gehoord.... Zij was de eenige, die wist.... Zij is
zeker dood....
- Roelofsz weet.... zei de oude heer, heel zacht.
- Ja.... hij weet.... maar....
- O, hij heeft àltijd gezwegen....
- Hij is.... als wij.... BIJNA: een medeplichtige....
- Ottilie.... je moet er kàlm over denken.... We zijn zoo heèl oud geworden.... Je
moet er kàlm over denken, zoo als IK er over denk.... Je bent altijd tè nerveus
geweest....
Smeekende klonk zijn stem, zoo heel anders, dan in luchtige bonhomie.
- Ik ben vooral daàrnà heel nerveus geworden. Neen, ik heb er noòit kalm over
kunnen denken! In het begin.... ben ik bang geweest voor de menschen; toen voor
mijzelf - ik dacht gek te worden! Nu, nu het nadert.... ben ik bang voor God.
- Ottilie!
- Het is een lange, lànge, lànge marteling geweest.... O God, zoû dit leven niet
genoeg zijn!
- Ottilie, wij waren niet zóo heel oud geworden - jij.... en ik.... en Roelofsz.... als
God.... en als HIJ ook ons niet hadden vergeven.
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- Waarom is hij dan zoo dikwijls.... daar komen staan! O, hij stond daar zoo dikwijls!
Hij sprak nooit! Hij staarde maar, bleek, met holle donkere oogen, oogen als twee
vurige priemen: zóó....
De staafjes-slanke wijsvingers wezen, recht voor zich uit....
- Ik.... ik ben kàlm, Ottilie. En worden wij later gestraft, nà onzen dood, dan zullen
wij het ondergaan. En àls wij het ondergaan.... zal er een Erbàrming komen!
- Ik woû, dat ik Roomsch was. Ik heb zoo lang er over gedacht, Roomsch te
worden. Therèse heeft wel gelijk gehad Roomsch te worden.... Ach, waarom zie ik
haar nooit meer.... Zoû ik haar nog eens zien.... Ik hoop het.... ik hoop het.... Als ik
Roomsch was geweest.... had ik gebiecht....
- Daàr is bij de Roomschen geen absolutie voor....
- Niet?? Ik dacht.... ik dacht, dat een priester àlles vergeven kon.... de ziel zuiver
maken, voor je sterft. De priester had me toch kunnen verlichten.... me hóop kunnen
geven? Onze godsdienst is koud. Ik heb daàrover noòit kunnen praten, met een
predikant....
- Neen, neen, natuurlijk niet!
- Met een priester had ik er over kunnen praten. Hij had me boete opgelegd, mijn
leven lang, mijn leven lang, en het had me verlicht. Nu ligt dát altijd neêr, op mijn
borst. En ik ben zoo oud. Ik blijf er meê zitten. Ik lig er meê in bed. Ik kan er zelfs
niet meer meê loopen, dwalen, me vergeten in beweging....
- Ottilie, waarom spreek je er van daag zoo veel over.... Soms maanden lang,
jaren lang, spreken we er niet over.... Dan gaan de maanden, de jaren rustig voorbij.
Waarom van daag, in éens, spreek je er zoo heel veel over!
- Ik ben gaan denken, omdat Lot en Elly trouwen.
- Ze zullen gelukkig zijn.
- Is het geen schande, bloedschande....
- Néen, Ottilie: dènk toch na....
- Ze zijn....
- Ze zijn neef en nicht. Dat weten ze niet, maar dat is geen schande, geen
bloedschande.
- Het is waar.
- Ze zijn neef en nicht.
- Ja, ze zijn neef en nicht.
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- Ottilie is mijn kind; haar zoon is mijn kleinzoon. Elly's vader....
- Elly's vader....?
- Denk toch na, Ottillie.... Elly's vader, mijn zoon, is de broêr van Lietje. Hun
kinderen zijn germains.
- Ja....
- Meer is het niet....
- Maar ze weten niet, dat ze neef en nicht zijn. Lietje heeft nooit geweten, dat ze
je kind is. Ze heeft nooit geweten, dat zij de zuster was van je zoon.
- Wat doet er dat toe? Neef en nicht kunnen trouwen.
- Ja, het kan, maar het is niet goed. Voor de kinderen, die komen, is het niet goed.
Om het bloed, en om.... om alles.
- Om wat, Ottilie?
- Zij erven ons verleden. Zij erven dien Angst.... Zij erven onze zonde. Zij erven
de straf voor wat wij gedaan hebben.
- Je overdrijft, Ottilie. Neen, zooveel erven zij niet.
- Zij erven alles.... Eenmaal misschien, zien ze hèm staan, hoòren ze hem, in de
nieuwe huizen, waar ze zullen wonen.... Het was beter geweest, dat Elly en Lot
ieder hun geluk van elkaâr hadden gevonden. In ander bloed.... In andere ziel.... Zij
zullen niet kunnen vinden het gewóne geluk.... Wie weet, hun kinderen zijn
misschien....
- Stil, stil, Ottilie!
- Misdadigers....
- Ottilie, ik smeek je, wees stil. O wees stil. Waarom spreek je zoo. Jaren is het
zoo kalm geweest. Zie Ottilie, wij zijn TE oud. Wij zijn zoo oud mogen worden. Wij
zijn al gestraft. O, laten wij er niet meer over spreken, nóoit meer over spreken.
Laten wij kalm, kalm afwachten, en de dingen, die nà ons komen, dulden, want wij
kùnnen er niets aan doen.
- Ja, laten wij kalm afwachten.
- Laten wij afwachten. Het zal gauw komen. Het zal gauw komen, voor jou en
voor mij.
Smeekend had zijn stem geklonken; angstig blonken zijn oogen vocht; zij, zat
recht en stijf in haar stoel; de vingers trilden hevig in den diepen, zwart plooienden
schoot.... Maar een dofheid zonk over beiden; de vreemde helderheid en de angstige
spanning hunner ongewone woorden scheen maar éen oogenblik hunne oude
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zielen te kunnen oprichten en tintelen doen, als door een suggestie, die kwam van
buiten.... Nu doofden zij beiden en werden héel oud. Langen tijd staarden zij, ieder
voor hun raam, zonder woorden.
Toen klonk aan de voordeur een bel.

IV.
Het was Anton Dercksz, de oudste zoon uit het tweede huwelijk; uit haar eerste had
de oude mevrouw alleen een dochter, Stefanie, De Laders, ongetrouwd. Ook Anton
was ongetrouwd gebleven; hij had in Indië zijn carrière gemaakt; hij was oud-rezident.
Vijf-en-zeventig, was hij stil, somber, in zichzelven gekeerd door langdurig eenzaam
leven, vòl eenzame gedachten, om zichzelven, gedachten, die nòg zinnelijkten in
hem en dan troebelden òp voor zijn oogen.... Het was zijn aard geweest, eerst
natuurlijk-weg, toen meer bestudeerd, zich te verbergen, zich niet te geven, zelfs
niet in dàt wat hem lof en sympathie zoû hebben gegeven in de maatschappij; van
niet gewone intelligentie, en, man van studie, had hij die slechts voor zich gekweekt,
en was nooit meer dan een middelmatig ambtenaar geweest. Zijn sombere ziel had
behoefte aan sombere genieting-voor-zich gehad - had ze nu nòg voor zich -, zoo
als zijn groot lichaam had behoefte gehad aan duistere wellusten. Hij kwam binnen
in zijn overjas, die hij warm om zich hield, kouwelijk, hoewel het nog zonnig
September was, en de eerste herfst nauwlijks deed huiveren. Eens in de week kwam
hij zijn moeder bezoeken, uit oude gewoonte van eerbied en ontzag. Hare kinderen
- oudere menschen zij allen - kwamen allen geregeld, maar vroegen aan Anna, de
meid, steeds met de poes in haar rokken, wie er boven was, bij mama. Was er al
iemand van de familie, dan gingen zij niet dadelijk de trap op, om moeder vooral
niet te vermoeien door te groot aantal en te veel stemmen. Dan ontving Anna hen
in de beneden-voorkamer, die zij 's winters stookte, en dikwijls prezenteerde de
meid een pruimpje op brandewijn. Was de oude heer Takma pàs aangekomen, dan
liet Anna niet na dit te zeggen; en de kinderen, de kleinkinderen wachtten meer dan
een kwartier beneden, omdat zij wisten, dat mama, grootmama, gaarne een poos
alleen was met
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Takma, haar ouden vriend. Was Takma er reeds eenigen tijd, dan berekende Anna
of zij al dadelijk boven kon laten.... De gezelschapsjuffrouw, des middags, was niet
binnen, ten zij mevrouw haar liet roepen, als er wel eens, met slecht weêr, niemand
kwam.
Anton Dercksz kwam binnen, aarzelend, om Takma, weifelend of hij stoorde.
Hare kinderen, hoe ook op jaren, bleven als kinderen steeds tot die oude vrouw,
die, strenge, driftige moeder eenmaal, zij steeds waren blijven zien in de autoriteit
van haar moederschap. En zoo zag Anton vooral haar nog immer, altijd gezeten in
dien stoel, die was als een rechte troon - vreemd van dat allerlaatste en breekbaar
leven, dat hing aan brozen, onzichtbaren draad, die, geknakt, den laatsten
levensstreng zoû hebben verbroken. Aan het raam, nu - om wat late zon van buiten
- in een wijnrooden schemer der gordijnen en tochtlap zat de moeder daar, als zoû
zij niet meer bewegen, tot het oogenblik was gekomen, waarop duistere poorten
zouden open gaan.... Want de ‘kinderen’ zagen haar niet bewegen, niet meer dan
het enkele, hoekige gebaar, geschetst soms door vroegere, bewegelijke, nu jichtige,
staafslanke vingeren.... Anton Dercksz wist - als dien dag de poort niet was
opengeweken, zoû de moeder zich bewegen des avonds, om en bij acht uur, om
naar bed te worden gebracht door Anna en de juffrouw. Maar dìt zag hij nooit: wàt
hij zag, was de bijna onbewegelijkheid der levensbroze figuur op bijna troonstoel,
in even gerozigde schemering. Man van leeftijd, als hijzelve was, impressioneerde
het hem. De moeder zat daar zoo vreemd, zoo oneigenlijk: zij zat te wachten, zij
zat te wachten.... Haar al glazige blik staarde uit, soms of zij bang was voor iets....
De eenzame man had in zich ontwikkeld een acute opmerkingsgave, een scherp
combinatie-vermogen, die hij nooit aan iemand liet merken. Sedert jaren al meende
hij, dat de moeder steeds aan iets dacht.... Steeds aan IETS dacht, éen iets, altijd
het zelfde.... Wat was het....? Misschien vergiste hij zich, zocht hij te diep, was de
blik van moeder alleen het staren van half blinde oogen.... Of dacht zij aan in haar
leven verborgene dingen, dingen in haar leven verzonken als in een diepe, diepe
poel? Had zij hare geheimen, als hijzelve ze had, de geheimen van zijn sombere
wellusten? Nieuwsgierig was hij niet: ieder had zijne geheimen; moeder had
misschien de hare.... Hij zoû ze nooit pogen te weten.... Men had altijd gezegd, dat
Takma met moeder een
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liaison had gehad: zij dacht zeker aan die oude dingen.... of dàcht zij niet meer, of
wachtte zij alleen, en staarde uit haar raam.... Wat het ware, zijn ontzag bleef het
zelfde.
- Het is heel mooi weêr, voor September, zeide hij, na begroeting.
Hij was een groote man, breed in zijn overjas, met een vol, hoogkleurig gezicht,
waar diepe plooien in hingen en kwabben maakten aan den zwaren neus en onder
de wangen, grauwgeel de snor, als borstels boven een verzinnelijkten mond van
paarse dikke lippen, waartusschen verbrokkeld de nog stevige tanden geelden;
zware baard, hoe pas ook geschoren, stippelde zwart hem de wangen met een hard
pigment en een diep litteeken kliefde hem over het een paar keer diep gerimpelde
voorhoofd, dat zich verhoogde naar een verijlende kuif van grauwgeel haar, de
schedel daarachter gekaald. Ruw was het vel in den nek boven het lage
hooge-boordje - doorgroefd, hoewel niet zoo diep, als van een ouden arbeider, met
toch diepe, zich snijdende vorens. Grof knuisterig waren de handen, als ze tot
klompen lagen op de dikke knieën, en over de zware maag, die van het
spiegelgesleten vest een knoop had doen openspringen, bengelde slap een
horlogeketting, met groote breloques. In groote laarzen, wier kappen opbolderden
onder de broek, stonden stevig de voeten op het tapijt. Dit uiterlijk openbaarde alleen
een ruw verzinnelijkten ouderen man; het toonde hem nièt in veelvuldigheid; het
toonde hem noch in zijn intellect, noch - vooral niet - in zijn verbeeldingsgave. De
groote fantast, die hij was, bleef geheim voor wie hem niet anders dan zóo zag.
De zoo vele jaren oudere Takma, met zijn bonhomie en soms schelle
luidruchtigheid, die een vogelgeluid gaf aan de oude stem, en de valsche tanden
factice deed schitteren, in zijn kort tuitend veston-jasje, kreeg naast Anton Dercksz
iets fijns, iets jeugdigers, bewegelijkers, zacht van een goedige, welwillende
begrijpelijkheid - als of hij, zóo oude man, héel het leven van hem jongeren begreep.
Maar dit had Anton Dercksz juist altijd korzelig om Takma gemaakt, omdat hij, Anton,
het wel doorzag. Het verborg iets -: Takma verborg, hoewel hij anders dan hij, Anton
Dercksz, verborg. Hij verborg: als hij opschrikte met dien tic van zijn kop, was hij
bang, dat men had dóorzien.... Nu, nieuwsgierig was Anton niet.... Maar die héel
oude man, de vroegere amant van

Groot Nederland. Jaargang 3

34
zijn moeder, van haar, die hem nog met een ontzag vervulde, als hij haar recht,
afwachtend, zag zitten op haar stoel bij het raam - die oude man hinderde hem,
ergerde hem, was hem antipathiek geweest, altijd. Hij had het nooit laten merken
en Takma had het nooit doorzien.
Zonder veel woorden zaten, in den smallen salon, de drie oude menschen; kalm
was de oude vrouw nu, zich meester geworden, omdat haar zoon, haar ‘kind’ daar
zat, voor wiens gal doorschoten grauwen blik uit even puilende oogen zij zich altijd
had kalm gehouden; recht zat zij, als troonde zij, als ware zij een vorstin naar leeftijd
en naar gezag, waardig en zonder blaam, maar zóo breekbaar en bros, als zoû de
adem van den Dood straks haar ziel verwaaien. Zij had in haar enkele woorden een
klank van waardeering, dat haar zoon haar was komen zien, kinderlijk plichtmatig
vragende, eens in de week, naar hare gezondheid. Hierover was zij tevreden, en
het was haar niet moeilijk kalm te zijn, plotseling vreedzaam gestemd door die
streeling, ook al had zij zoo even, als in suggestie van buiten-af, moèten spreken
over vroegere dingen, die zij voor haar blik had zien voorbij gaan. En toen weêr een
bel klonk, zeide zij:
- Daar zullen de kinderen zijn....
Zij zwegen alle drie, luisterend; oude Takma hoorde duidelijk spreken in de gang
met Anna.
- Zij vragen, of het niet te druk zal zijn, zei Takma.
- Anton, wil je roepen om boven te laten, zei de oude mevrouw, en haar stem
klonk als een moederlijk bevel.
Anton Dercksz stond op, riep aan de deur:
- Kom maar boven; grootmama wacht je.
Lot en Elly kwamen en in hunne binnenkomst was iets, als vreesden zij de
atmosfeer te breken rondom de oude vrouw, door te groote jeugd, die tot haar
toetrad. Maar de oude vrouw had een hoekig gebaar van armen, die hieven zich
op, zwart omplooid in ruime mouwen en het gebaar schetste zich stijfjes van jicht
in de rozigende schaduw der gordijnen, terwijl zij zeide:
- En jullie gaan trouwen: dat is goed....
Het gebaar bracht de mitaine-handen toe naar het hoofd van Lot, dat zij even
vasthield om hem met bevenden mond te kussen: Elly ook kuste zij en het meisje
zeide, lietjes:
- Grootmama....
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- Ik ben blij jullie samen te zien. Mama had het me al verteld, het groote nieuws....
Wordt gelukkig, kinderen, gelùkkig....
De woorden klonken als een korte toespraak van uit den schemer van
troongestoelte, maar zij trilden, gebarsten van aandoening. Wordt gelukkig, kinderen,
gelùkkig.... had mama gezegd, en Anton Dercksz meende, de moeder dacht er aan,
dat gelukkige huwelijken niet vele waren in de familie geweest.... Die achtergedachte
hoorde hij in hare woorden, en hij was tevreden niet te zijn getrouwd: het gaf hem
een stil, weldadig welbehagen, terwijl hij zag naar Lot en naar Elly. Zij zaten er zoo
jong en beginnend, meende hij, maar hij wist, dat dit scheen: dat Lot toch al was
acht-en-dertig, en Elly aan haar tweede engagement. Toch, hoe jong die beide
levens, en hoe vele frissche jaren hadden zij nog niet te leven. Jaloersch werd hij
er om, en nijdig, en zijn oogen geelden, nu hij dacht, dat frissche jaren de zijne lang
niet meer waren. En met zijn perversen blik van somber in de geheimen zijner
zinnelijkheid verwellustigden man, vroeg hij zich af, of Lot wel een kerel zoû zijn
voor zijn vrouw. Lot was fijntjes gebouwd, een mannetje, lijkende op zijn moeder,
met zijn roze gezicht en blond geplakte haar, blond snorretje over sceptische
bovenlip, en veel zorg in zijn jacquet, dat glad hem omgoot, en het kleine dasje,
vlinder-gestrikt aan zijn dubbelen boord. Toch lang geen dommen jongen, dacht
Anton Dercksz: zijn artikelen uit Italië, over Renaissance-dingen, waren heel mooi
geweest, en hij, Anton, had ze met pleizier gelezen, zonder Lot ooit een compliment
te hebben gemaakt, - en mooi waren zijn twee romans; éen uit Den Haag, éen uit
Indië, met een scherpen kijk op Indo-Hollandsche menschen. Er zat heel veel bij
dien jongen, meer dan hij leek, want hij leek maar een mannetje, blond en popperig,
een plaatje in zijn kleêren. Elly was niet mooi, een bleek maar verstandig gezichtje:
hij geloofde niet, dat zij een liefdevrouw was, of, als zij het was, moest zich dat làter
openbaren. Hij dacht niet, dat zij elkander veel verliefd zouden zoenen, en toch was
dàt de reëelste troost in je beroerde leven, en altijd geweest voor hèm. Het troebelde
voor zijn gelige oogen, in een spijt om verloren dingen, maar hij hoorde toch naar
het gesprek, dat kalmpjes ging, om grootmama niet te vermoeien....: wanneer Lot
en Elly zouden trouwen, wanneer zij op reis zouden gaan.
- Wij trouwen over drie maanden: er is niets om op te
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wachten, zei Lot. Over Parijs gaan we naar Italië. Ik ken Italië goed en kan Elly
leiden....
Anton Dercksz stond op, nam afscheid, en toen hij beneden kwam, vond hij in de
voorkamer zijn zuster, Ottilie Steyn de Weert en de oude dokter, Roelofsz.
- De kinderen zijn boven, zei hij.
- Ja, dat weet ik, zei mama Ottilie. Daarom wacht ik even; het is anders te druk
voor mama....
- Zoo-zoo-zoo, murmelde de oude dokter. Hij zat, difforme massa van
waterzuchtige zwaarlijvigheid, gezakt over een stoel; zijn eene stijve been hield hij
strak vooruit, en de golving van zijn buik hing daar schuin over heen; zijn geheel
geschoren, maar van rimpels verknoeid gezicht was als dat van een heel oude
monnik; zijn dun grijs haar, scheen weggevreten door mot, nog in rafels aan zijn
schedel te hangen, die als een globe was, met aan de slaap éen ader, zwaar en-relief
rivierende; hij lispte en murmelde uitroep na uitroep; achter gouden bril zwommen
zijn wateroogen. - Zoo-zoo-zoo, Ottilie, gaat jou Lot eindelijk trouwen....
Hij was acht-en-tachtig, de dokter; de laatste tijdgenoot van grootmama en meneer
Takma; hij had, in Indië, Ottilie Steyn zien geboren worden, hij toen een jong dokter,
niet lang uit Holland; en hij noemde haar bij den naam of ‘kind’.
- ‘Eindelijk’? riep, ge-ergerd mama Ottilie. MIJ is het vroeg genoeg!
- Ja-ja, jawel, ja-ja, kind; je zal hem missen, je zal je jongen wel missen.... Toch
een aardig paar, hij en Elly, zoo-zoo, ja wel, ja-ja.... Voor de kunst, samen, ja, zoo....
Die goeie Anna, ze stookt nog niet! Deze kamer is warm, wel ja, maar boven is het
heel kil.... Takma, die gloeit altijd van binnen, ja, niet waar? Zoo-zoo.... Mama houdt
ook van een frissche kamer, nu ja, zoo, frisch: ik zeg, koud.... Hièr vind ik het warmer,
wel ja, zoo; hier IS het warmer.... Mama was gisteren niet goed, kind....
- Kom, dokter, zei Anton Dercksz. U brengt mama nog tot de honderd!
En hij knoopte zijn jas toe, ging, tevreden, dat hij zijn kinderlijke plicht volbracht
had voor die week.
- Noù, noù, noù! riep de dokter, maar Anton was al gegaan. Tot de honderd! Tot
de honderd! Ach neen, wel neen, ja zoo;
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neen, IK kan niets, IK kan niets.... Ik ben zelf oud, ja, ik ben oud.... Acht-en-tàchentig
jaren.... Acht-en-tàchentig, Lietje.... Ja-ja, dat telt meè, zoo-zoo.... Neen, IK kan niets
meer, wát zeg je? En het is maar goed, dat mama dokter Thielens heeft: die is jong,
ja-ja, die is jong.... Daar komen de kinderen beneden! Zoo-zoo! begroette de dokter.
Gefeliciteerd, wel-wel, heèl aardig.... Voor de kunst, niet waar, voor de kunst! Oma
maakt het goed? Dan ga ik maar éven naar boven, wel-zoo, ja-ja....
- Kinderen, waar gaan jullie nu naar toe? vroeg mama Ottilie.
- Naar tante Stefanie, zei Elly. En misschien daarna naar oom Harold.
Anna liet hen uit en mama Ottilie achter dokter Roelofsz, die zich trede voor trede
opheesch, poogde te verstaan wat hij murmelde, maar zij verstond niets: hij praatte
in zich:
- Ja-ja, die Anton, wel zoo.... Tot de honderd! Tot de hònderd! Nou, HIJ haalt zeker
de honderd nog.... wel ja, zoo-zoo.... al is hij nòg zoo een beest geweest.... Ja-wel,
ja-wel, een béest.... Ken ik hem niet? Wel ja! Een beest.... is hij geweest.... Ja, zoo,
misschien zwijnt hij nòg wèl!!
- Wat zegt u, dokter?
- Niets kind, niets.... Tot de honderd? Ik, IK, die zelf oud ben, acht-en-tàchentig....
acht-en-tàchentig....
Poefende van de trap, kwam hij binnen, en hij zeide tot de beide ouden, zijn
tijdgenooten, hem toeknikkende, aan een raam ieder:
- Zoo-zoo, ja, dag Ottilie.... Dag Takma.... Wel-zoo, ja-ja.... Nou, wàrm is het hier
niet....
- Kom, zei Takma; het is pàs September....
- Ja, JIJ gloeit altijd van binnen....!
Achter hem, als een kind, kwam mama Ottilie, en zij kuste haar moeder, heel
zacht en voorzichtig, en toen zij daarna Takma begroette, trok hij hare hand, zoodat
zij ook hèm een kus gaf.

V.
Papa Dercksz had weinig geld nagelaten, maar Stefanie De Laders was rijk, zij, het
eenige kind uit het eerste huwelijk, en dat oude mama niet veel meer had van het
fortuin van haar eersten man,
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was omdat zij nooit zuinig was geweest. Stefanie echter had gespaard en gepot,
nooit wetende waarom, - uit een hereditairen aandrang om geld bij geld te voegen.
Zij leefde in een klein huisje, in de Javastraat en was bekend in de filantropie,
waaraan zij meê arbeidde met zuinig overleg. Lot en Elly vonden tante thuis; zij
stond op, te midden van een getwetter van vogeltjes in kooitjes en zijzelve had iets
van een groot, oud vogeltje; klein, mager, verschrompeld, trippende als met
vogelpasjes, bewegelijk, trots haar jaren, met haar smalle schoudertjes en beenige
handen, was zij een heel leelijk oud vrouwtje, een heksje, en, nooit getrouwd
geweest, zonder passie's, zonder levensbehoeften, was zij in hare kleine egoïsmetjes
schadeloos oud geworden, met alleen een groote angst, die haar haar leven was
bijgebleven: de angst, na haar dood, die toch naderde, in de verschrikking van de
Hel te komen. Zij was dus heel godsdienstig, overtuigd, dat Calvijn het geweten
had, voor iedereen en alle volgende eeuwen; en blindelings vertrouwende op haar
geloof, las zij in die richting, wat zij maar in de hand kon krijgen, van tractaatjes tot
theologische werken toe, hoewel zij de laatste niet begreep, en de eerste haar vol
huiver lieten.
- Een heele verrassing, kinderen! schreeuwde tante Stefanie De Laders wat hard,
als waren Lot en Elly doof. En wanneer trouwen jullie?
- Over drie maanden, tante.
- In de kerk?
- Ik denk het niet, tante, zei Lot.
- Dat dacht ik wel!
- Dan heeft u dat mooi geraden.
- Het is toch niet, zooals het behoort. Wil jij ook niet in de kerk trouwen, Elly?
- Neen, tante, ik ben het met Lot eens.... Ik zeg maar ‘tante’?
- Zeker, goed, kind.... zeg maar tante. Neen, het is niet zoo als het behoort. Maar
jullie hebben dat van de Derckszen: die hebben nooit gedacht aan wat hun
hiernamaals kon wachten....
De vogeltjes twetterden, en tante's hooge stem klonk agressief.
- Als grootpapa er nog bij kon zijn, zoû ik het misschien voor hèm doen, zei Elly.
Maar hij is te oud. Mama Steyn hecht er ook niet aan.
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- Neen, natuùrlijk niet! schreeuwde tante Stefanie.
- Ziet u, tante, u is de eenige van de familie, die er aan hecht, zei Lot; hij zag tante
Stefanie niet dikwijls, maar als hij haar zag, amuzeerde het hem haar aan te hitsen.
- En om MIJ hoef je het niet te doen, zei tante zoetsappig, en ze dacht: ze erven
geen cent, als ze niet in de kerk trouwen en niet doen zoo als het behoort.... Ik had
eerst nog gedacht ze wat na te laten: nu laat ik àlles na aan de kleinkinderen van
Harold. Die doen ten minste zoo als het behoort....
Maar toen Elly wilde opstaan, zei tante, gesteld op visite:
- Nu blijf nog een beetje, kom Elly! Zoo dikwijls zie ik Lot niet, en hij is toch een
eigen neef van zijn tante.... Het is niet zoo als het behoort, jongen.... Je weet, IK zeg
maar de waarheid. Dat heb ik van jongs aan gedaan. Ik ben de oudste: met een
familie als de onze, die niet altijd was als ze behoorde te zijn, heb ik de waarheid
altijd moeten zeggen.... Maar ik heb heel veel tact gehad.... Zonder mij, was oom
Anton heelemaal verloren geweest, al doet hij nù nog niet altijd, zoo als het behoort....
Maar hem aan zijn lot overlaten, zal ik niet doen. Oom Daniël, en vooral oom Harold,
met hun kinderen, hoe dikwijls hebben ze mij niet noodig gehad....
- Tante, u IS altijd onmisbaar geweest, zei Lot. Maar aan tante Therèse heeft u
niet veel kunnen doen. Die is Roomsch geworden, en dàt was toch niet door uw
invloed.
- Therèse is verloren! riep tante Stefanie heftig. Van Therèse heb ik me al lang
teruggetrokken.... Maar voor wie ik wat doen kan, offer ik me op. Voor oom Harold
doe ik wàt ik kan, en ook voor zijn kinderen; voor Ina ben ik een tweede moeder,
en ook voor d'Herbourg: dat is een man, zoo als het behoort, en Leo en Gus, dàt
zijn pas jongens, zoo als ze behooren....
- Om niet te vergeten, zei Lot, Lili, die haar zoon en erfgenaam zonder aarzelen
naar u genoemd heeft, hoewel IK Stefanus een ràre naam vind!
- Neen, jij zal je kinderen niet noemen naar mij! schreeuwde tante tusschen de
vogeltjes door; al kreeg je een half dozijn meisjes. Wat zal ik je zeggen, jongen! De
familie van oom Harold is altijd meer aan tante gehecht geweest, dan de familie van
je moeder; de kinderen Trevelley nog het meest! En toch, God alleen weet, wat je
moeder aan mij te danken heeft; zonder mij, Lot, was ze
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verloren! Dat zeg ik niet om je iets onaangenaams te zeggen, hoor jongen: maar
zonder mij, Lot, was ze verloren! Neen, dankbaar mag je me wezen! Je begrijpt
toch, je lieve mama, tweemaal gescheiden, van haar twee eerste mannen: neen
Lot, dàt was nu heelemaal niet als het behoorde.
- Tante, in onze brave familie is mama het zwarte schaapje.
- Neen, neen, neen, schudde tante Stefanie het bewegelijke vogelhoofdje, en de
vogeltjes om haar waren het eens met haar, en stemden haar twetterend bij. Zoo
braaf is de familie niet. Over het algemeen is ze nooit geweest als ze behoorde! Ik
zeg niets van mijn moeder, maar dàt is zeker: vader is haar te vroeg ontvallen. Je
kon papa Dercksz niet bij hèm vergelijken.
- Trouwens, je kan geen een Dercksz bij een De Laders vergelijken, zei Lot.
- Jij spot! zei tante, en de vogeltjes twetterden verontwaardigd meê. Maar je zegt,
zonder het te willen, de waarheid. Ik zeg het niet voor je moeder, die een lief kind
is, van wie ik hoû - maar al de andere Derckszen zijn, oom Harold, uitgezonderd....
- Zijn wat, tante Stefanie?
- Zijn een hysterische, zondige troep! riep tante Stefanie agressief. Oom Anton,
oom Daan, tante Therèse, en dan, jongen -, al is ze geen Dercksz, het zit haar toch
in het bloed - je zùster, Ottilie!! Dat zijn een hysterische, zondige troep!!
En zij dacht: je moeder, mijn jongen, hoort daar óok bij, al zeg ik het anders....
- Ik ben dan al weêr blij, zei Lot; dat MIJN Dercksz-sche hysterie in evenwicht wordt
gehouden door meer Pauwsche kalmte en bezadigdheid; en hij dacht: tante heeft
gelijk, maar het komt alles van haar eigen moeder.... Tante Stefanie is het alleen
misgeloopen.
Maar tante ging voort, bijgestaan door de vogeltjes:
- Ik zeg het niet om iets onaangenaams van de familie te zeggen, hoor jongen.
Ik ben misschien hard, maar ik zeg de waarheid, zoo als het behoort. Wie, in onze
familie, zegt de waarheid, zoo als ze behoort?
- U, tante, u!
- Ja, ik, ik, ik! riep tante, en in alle de kooitjes stemden haar alle vogeltjes luid
twetterend bij. Ga toch nog niet weg, blijf toch nog zitten, Elly. Ik vind het zoo aardig,
dat jullie gekomen zijn.
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Elly, bel eens; dan brengt Klaartje een vruchtje-op-brandewijn: ik maak ze volgens
het eigen recept van Anna van grootmama, en die maakt ze zoo als het behoort.
- Tante, heusch, wij moeten nog verder.
- Kom, een enkel pruimpje! drong tante aan, en de vogeltjes inviteerden meê.
Anders denkt tante, dat je boos bent omdat tante de waarheid gezegd heeft....
De pruimpjes werden geproefd, en daarom was tante in goed humeur, en zelfs
toen Lot over de vogeltjes heen riep:
- Tante.... is U nooit hysteriesch geweest? antwoordde tante Stefanie:
- Ik, hysteriesch? Neen, zondig wel, zondig ben ik nog als wij allen! Maar
hysteriesch ben ik, Goddank, nooit geweest. Hysteriesch, als oom Anton, tante
Therèse en.... je zuster, Ottilie.... ben ik nooit, ben ik nooit geweest....
Dit moesten de vogeltjes wèl beämen....
- Maar u is toch verliefd geweest, tante. Ik hoop, dat u me toch eens uw roman
vertelt, dan maak ik er een heel mooi boek van.
- Jij hebt al te veel over de familie in je zondige boeken losgelaten, dan dat tante
je ook dìt zoû vertellen, al was ze tiènmaal verliefd geweest. Foei, je moest je
schamen! Schrijf een deugdelijk werk, dat een troost is om te lezen, maar duikel de
zonde niet op, om ze te beschrijven, hoe mooie woorden je ook er voor kiest.
- U vindt dus mijn woorden toch mooi.
- Ik vind niets mooi van wat jij schrijft: het zijn vervloèkte boeken, die je schrijft!
Ga je nu wèrkelijk weg, Elly? Toch niet, omdat ik Lots boeken niet mooi vind? Niet?
Dan nog een enkel pruimpje.... Je moet het recept maar aan Anna vragen, van
grootmama. - Nu, goeien dag dan kinderen, en bedenk eens, wat voor een cadeautje
je van tante wil hebben. Je mag kiezen, kind, je mag kiezen: tante geeft een cadeau,
zooals het behoort!
Hiermeê waren de vogeltjes het eens, en terwijl Lot en Elly afscheid namen,
twetterden zij hen lustig de deur uit.

VI.
- Oef! zei Lot op straat, en hij stopte twee vingers in zijn
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ooren, doof van de vogeljes. Nu geen ooms en nichten meer, Elly: ik ga niet meer
naar oom Harold en de d'Herbourgs! Een grootmama, een aanstaande grootpapa,
een oom, een tante, en een heel oude huisdokter: ik vind het genoeg leeftijd voor
van daag! Ik kan van daag geen oude menschen meer digereeren, zelfs niet meer
oom Harold, die lang niet de onsympathiekste is. Zóo veel oude menschen, op éen
dag, ze drukken me, ze beklemmen me.... Laat ons wandelen, als je niet moê bent.
Het weêr is mooi, de wind is frisch; regenen zal het niet meer.... Ga met me de
duinen in.... Daar komt de stoomtram juist: vlug, even naar de Witte Brug, en dan
naar de duinen.... kom!
Zij tramden tot aan de Witte Brug, en waren weldra de duinen in, waar zij in het
zand gingen zitten, een sterke zeebries om hunne hoofden.
- Ik hoop nooit oud te worden, zei Lot. Elly, vindt JIJ het niet vreeslijk, oud te
worden, iederen dag ouder....
- Je stokpaardje, Lot....? vroeg Elly.
Zij glimlachte; hij zag haar ernstig aan, bijna bleek, maar omdat hij haar glimlachen
zag, wist hij luchtig te spreken:
- Meer dan dat: mijn cauchemar... Iederen dag meer en meer rimpels te zien in
je vel, grijze strepen aan je haar, je geheugen dof te voelen worden, je emotie te
voelen verstompen, aan je maag een plooi meer te voelen, die je vest slecht om je
middel doet zitten; je talent te voelen verslappen en je rug te voelen krommen onder
àl het gewicht van het verleden, dat je meêsleept... zonder dat je daaraan iets doen
kan, zonder dat je ièts kan doen.... Is je pak oud, je koopt een nieuw: ik spreek van
een kapitalistiesch standpunt. Lijf en ziel krijg je éens voor je leven en je moet er
meê toe tot je graf. Ben je zuinig met beiden, dan heb je niet geleefd; verspil je ze,
dan kom je zeker te kort.... En dan dat verleden, dat je meêzeult, meêzeult.... Iedere
dag gooit er het zijne bij, onverbiddelijk. Wij, arme muilezels, slepen maar voort, tot
dat we niet meer kunnen, en er bij doòd vallen.... O Elly, het is iets vreeslijks! Herinner
je, die oude menschen van daag! Herinner je grootpapa Takma en grootmama....!!
Huiveringwekkend vind ik ze. Bijna iederen dag zitten ze daar, zeven-, en
drie-en-negentig, ieder aan een raam te kijken.... Wat spreken ze onder elkaâr....?
Zeker niet veel, over hun kwaaltjes, over het weêr: zoo oude menschen spreken
niet meer, zijn ver-
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stompt.... Ze herinneren zich niet meer alles.... Hun jarenzware verleden verplettert
hen, doet hen nog maar schijnbaar leven.... Nàleven.... ze hebben hun leven gehad....
Was het interessant of niet....? Ik weet wel: ik denk van die oude menschen, dat het
interessant is geweest, anders.... zouden ze niet meer samen komen.... Er moet
veel geweest zijn, dat zij samen hebben doorgemaakt.
- Men zegt immers, dat grootpapa....
- Ja, de amant is geweest van grootmama.... Die oude menschen: dàt te gelooven
als je ze nù ziet! Liefde.... passie.... in die oude menschen te moeten begrijpen....!
Ze moeten samen veel hebben doorleefd. Ik weet het niet.... maar mij is het altijd
geweest, als ik ze samen zag, of er iets tusschen hen zweefde, iets vreemds, heen
en weêr: iets van een tragedie, die zich heeft ontrafeld, waarvan de laatste draden
nu los bijna zweven tusschen hen beiden.... En toch moèten ze verstompt zijn.... ik
kan niet gelooven, dat ze veel spreken, maar ze kijken elkander aan, of uit het raam:
de losse draden zweven, maar verbinden hun levens nog samen.... Wie weet,
misschien was het interessant, en zoû het iets zijn voor een roman....
- Je hebt geen idee, op het oogenblik?
- Neen, ik heb al jaren lang geen idee meer voor een roman. Ik geloof ook niet,
dat ik er meer een schrijf. Zie je, Elly: ik word.... te oud om te schrijven voor heel
jonge menschen en wie anders lezen romans....
- Maar je schrijft toch niet alleen voor je publiek; je hebt toch je kunst voor jezelven!
- Zoo een steriel idee, zoo een principe.... Alles heel mooi, als je heèl jong bent,
dan is het heerlijk je met die kunstpassie wat aan te stellen, dan ‘doe’ je er aan, zoo
als een ander aan sport, of aan lekker-eten.... Kunst is heusch in het leven niet alles.
Het is iets heel moois, maar het mag eigenlijk geen doel zijn. Kunstenaars hebben,
met heel veel pretentie, eigenlijk een klein levensdoel.
- Maar Lot, die invloed, die van ze uitgaat....
- Van een boek, van een schilderij, een opera? Het is voor de menschen, diè er
om geven, niets dan een pleiziertje. Maak je toch niet wijs, dat er veel invloed uitgaat
van kunstenaars. Alle kunsten zijn ivoren torentjes met kleine deurtjes, voor de inge-
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wijden. Op het leven hebben ze bijna geen invloed. Al die malle definities, gegeven
van kunst, van Kùnst, door je moderne auteurs: kunst is dìt.... kunst is dàt....: het is
éen serie van opgeschroefde zinnen. Kunst is amuzement, en een schilder is een
amuzeur, een componist ook, een romancier ook.
- Hè neen, Lot....
- Ik verzeker je van wel. Je bent nog zoo hoog-artistiek, Elly....: kind, dat slijt
allemaal. Het is aanstellerij. Artisten zijn amuzeurs, voor zich en voor anderen. Van
de eerste trouvères af, zijn ze het altijd geweest, in de mooie beteekenis van het
woord. Maak de beteekenis er van zoo móoi mogelijk, maar ze blijven amuzeurs.
Halve-goden, zooals wij ze denken, als we drie-en-twintig zijn, Elly, als jij, - ach
neen, dat zijn geen artisten. Een amuzeur, voor zich en voor anderen; meestal ijdel,
klein, nijdig, jaloersch, niets gunnende aan een mede-amuzeur, opgeblazen van
zijn principes, en zijn kùnst, edel-levensdoel - even klein en jaloersch als wie ook
in een ander vak tegen een anderen collega. Waarom mag ik daarover auteurs
geen amuzeurs noemen? Ze amuzeeren zich met hun eigen verdriet en emoties,
en met den weemoed in een sonnet, of een meer of minder omwaasden roman
amuzeeren zij de jongelui, die hen lezen. Want wie over de dertig zijn, en niet van
het vak, lezen niet meer romans of gedichten. IK ben te oud om te schrijven voor
jongelui. Als ik nu schrijf, heb ik de bourgeoise pretentie gelezen te willen worden
door mijn tijdgenooten, bijna-veertigers. Hùn interesseert het actueele leven,
psychologiesch gezien, maar gegeven in concrete waarheden en niet omwaasd en
verdicht en verdramatizeerd voor gefingeerde personages. Daarom ben ik journalist
en voel ik er voor dat te zijn. Mijn lezer dàdelijk te pakken en hem weêr dadelijk los
te laten, omdat noch hij, noch ik, meer tijd hebben.... Het leven gaat voort.... Maar
ik pak hem morgen weêr, en ook dan verlang ik niet, dat ik hem langer boei, dan ik
hem pak. In onze efemere levens, is dàt, journalistiek, de efemere en ware kunst,
want ik wil den vorm ervan bros maar zuiver.... Ik zeg niet, dat ik al zoo ver ben,
maar dat is nu MIJN ideaal van kunstenaar.
- Schrijf je dan nooit meer romans....?
- Wie kan zeggen, wat hij nooit meer doet. Zeg het, en je doet toch anders. Wie
weet, wat ik denk of doe over een jaar. Als ik grootmama's leven wist, intiem, zoû
ik misschien een roman
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schrijven. Het is bijna historie, en even als ik belang stel in de geschiedenis van
onzen tijd - in het vooruitweten van onze toekomst - zoo heeft historie een groote
charme voor me, ook al drukt historie menschheid en mensch, en ook al drukken
onze oudjes mij. Grootmama's leven is bijna historie: emotie en gebeurtenis uit een
anderen tijd....
- Lot, ik woû, dat je ernstig ging werken.
- Ik ga werken, zoodra we in Italië zijn. Het beste is, Elly, nog niet aan wonen te
denken. Niet bij mama en ook niet op onszelve.... Laat ons nog trekken blijven. Zijn
we héel oud.... dan kunnen we nog altijd vast-roesten. Wat mij naar Italië trekt, is
dat ontzaglijke Verleden. Ik poog door de Renaissance tot de Oudheid toe te komen,
maar ik ben zóo diep nog nooit geweest en in het Forum denk ik nog te veel aan
Rafaël en Leonardo....
- Dus over Parijs.... naar Nice....
- En naar Italië, als je wilt. In Parijs zoeken we weêr een tante op.
- Tante Therèse....
- Roomscher dan de Paus, en in Nice Ottilie.... Elly, je weet, Ottilie leeft met een
Italiaan, ze is niet getrouwd.... je zult haar, trots dat, toch wel willen zien....?
- Ik denk het wel, Lot, glimlachte Elly zacht. Ik ben heel verlangend Ottilie weêr
te zien.... Ik heb het laatst haar hooren zingen in Brussel....
- Ze heeft een goddelijke stem....
- En ze is een heel mooie vrouw.
- Ja, ze lijkt op papa, ze is groot, ze heeft niets van mama.... Ze kon met mama
nooit overweg. Ze is ook meer bij papa geweest.... Ze is niet jong meer, twee jaar
ouder dan ik. Ik heb haar in twee jaar niet gezien.... Hoe zal ik haar terug vinden....
Zoû ze nog zijn met haar Italiaan.... Weet je, hoe ze zijn kennis heeft gemaakt? Bij
toeval, in den trein.... Zij reisden samen van Florence naar Milaan.... Hij was officier,
zij spraken samen.... en ze hebben sedert dien dag elkaâr niet meer verlaten. Hij
heeft zijn ontslag genomen, om haar overal te volgen, waar zij zong.... Ten minste,
ik geloof, dat ze nog samen zijn.... ‘Zondig en hysteriesch’, zoû tante Stefanie
zeggen.... Wie weet, Ottilie heeft misschien een groot geluk ontmoet.... en ze heeft
niet geaarzeld
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dat geluk te grijpen.... Ach, de meeste menschen aarzelen.... en tasten rond....
- Wij zijn anders dan Ottilie, Lot.... maar wij tasten toch niet.... en aarzelen niet....!
- Elly, weet je zéker.... dat je van me houdt?
Zij boog over hem heen, waar hij, in het zand uitgestrekt, leunde op beide
ellebogen. Zij voelde in zich heel innig hare liefde, als een warme behoefte voor
hèm te leven, zichzelve geheel weg te wisschen voor hèm, hèm op te wekken tot
werken, maar tot groot, tot heel groot werken.... Zoò was hare liefde opgebloeid, na
hare smart.... Onder de wijde lucht, waar de wolken dreven als een groote vloot met
bollende zeilen blank, was misschien heel vaag en onbewust eén oogenblik de
twijfel in haar, of hij haar noodig zoû hebben, zóo als zijzelve zich geven wilde....
Maar die vage onbewustheid verwoei in de bries, die woei over haar slapen, en
hare bijna moederlijke liefde was zoo innig en warm: zij boog zich over en kuste
hem, en zij zeide, geheel overtuigd, en zeker van zich, zoo al niet zeker van leven
en toekomst:
- Ja, Lot.... dàt weet ik zéker....
Wat twijfel in hèm was, verglimlachte lief weg in zijn ziel, na die zoo teeder
eenvoudige bevestiging, dat zij hem liefhad, en om niet anders, dan om hèmzelven
- meende hij - in een zacht zich verwonderende zaligheid, die het geluk al scheen
te zien en te naderen....

VII.
Harold Dercksz, de tweede zoon, was twee jaar jonger dan Anton - hij was
drie-en-zeventig, - en, weduwnaar, woonde hij samen met zijn eenige dochter Ina,
die, getrouwd met Jhr. d'Herbourg, drie kinderen had; Lili, een jong, zilverblond
vrouwtje, getrouwd met Van Wely, officier der artillerie, en twee jongens, Pol en
Gus, student en gymnaziast.
Het was Ina d'Herbourg soms wel eens heel onaangenaam, dat de familie van
haar vader over het algemeen niet die correcte onberispelijkheid vertoonde, die
haar aangedaan zoû zijn geweest, om de côterie, waarin zij verkeerde. Zij was
geheel op de hand van tante Stefanie - die zij ook om andere redenen het hof
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maakte - en zij meende, met tante, dat grootmama niet goed gedaan had met, na
in de De Ladersen te zijn getrouwd, nog eens over te trouwen in de veel minder
aanzienlijke Derckszen - ook al was Ina zelve eene Dercksz, en al zoû haar eigen
bestaan onzeker zijn geweest, zoo grootmama niet was hertrouwd. Zoo ver echter
dacht Ina niet na: zij betreurde het alleen niet een De Laders te zijn, en het beste
was maar zoo min mogelijk over papa's familie te praten. Daarom nieerde zij, voor
de kennissen, oom Anton, die een compromettante oude vuilik was, over wien rare
verhalen rond gingen - hoewel zij hem, als erfoom, toch wel vooral door het jonge
paartje Van Wely in het oog liet houden, want Ina was, in haar heel kleine ziel,
zoowel een goede dochter, voor haar vader, als een goede moeder, voor hare
kinderen, en zij had gaarne gezien, dat oom Anton zijn geld - hoeveel zoû hij wel
hebben? - naliet aan hàre kinderen. Dan was er de Indische familie van oom Daniël,
met wien papa samen Indische zaken had, en die geregeld in Holland kwam: nu,
Ina was maar blijde, als de zaken goed gingen - want dat bracht geld in huis - en
als oom Daniël met dikke Indische tante Floor weêr rustig op de mail zaten, want,
heusch, diè waren nu beide totaal niet prezentabel, oom Indiesch geworden, en
tante zóo een nonna, dat Ina zich voor haar schaamde! Nu, dan had je in Parijs,
tante Therèse Van der Staff, die, na een vrij rumoerig leven, Roomsch was geworden;
zie, dat was nu weêr zoo excentriek, en de De Ladersen waren altijd Waalsch
geweest, en de d'Herbourgs waren ook altijd Waalsch: eìgenlijk was Waalsch
gedistingeerder dan Roomsch, in Den Haag: het beste was.... maar nooit over tante
Therèse te praten. Last not least, tante Ottilie Steyn de Weert, helaas wònende in
Den Haag, driemaal getrouwd, tweemaal gescheiden; met een dochter, die,
chanteuse, het breede pad op was; een zoon, die twee immoreele romans had
geschreven; neen, zie je, dat was eenvoudig verschrikkelijk voor Ina d'Herbourg;
dat was zóo weinig correct en gedistingeerd, en dat wisten àl de kennissen, ook al
sprak ze nooit over tante Ottilie, en over hare drie mannen, die alle drie leefden! En
als Ina d'Herbourg dacht aan tante Steyn de Weert, dan trokken hare moede
voorname oogen radeloos naar boven en zuchtte zij diep, en leek zij met dien blik
en haar wanhoop gehéel op eene IJsselmonde. Want zijzelve, meende zij, had meer
het aristocratische bloed
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van hare moeder, een freule IJsselmonde, dan dat zij een Dercksz was. Eenige
dochter, had zij als jong meisje, door de tantes IJsselmonde, kunnen uitgaan in wat
betere kringen, dan de al te Indische van haar vaders familie, voor zoo ver die kring
bestond, want de familie was obscuur: er scheen eene izolatie te heerschen om de
Derkszen, die weinig kennissen hadden, en ook hàre moeder had nooit papa wat
meer als Indische specialiteit op den voorgrond kunnen schuiven, en hem de
koloniale portefeuille doen ambieeren, hoe zij ook tijdens haar leven hierom geijverd
had. Neen, vader was niet uit zijn aangeboren, stilzwijgende angstvalligheid naar
voren te halen, en al was hij wat zacht en meêgaande, al deed hij de onvermijdelijk
geachte visite's meê, al gaf hij diners en al dineerde hij, hij bleef die hij was, stil
rustige man van zaken, lijdende van gezondheid en zwijgend gebroken van ziel, in
zijn oog, om zijn mond, een pijn en een smart, maar nooit klagende, en in zìch
opgesloten. Nu was Harold Dercksz een lange, magere oude man, en dat gebroken
lijdende en altijd zwijgzame scheen met de jaren te verergeren om smart en pijn,
scheen bijna niet meer te verbergen, maar spreken deed hij alleen met zijn dokter,
en weinig; verder zweeg hij, sprak noòit over zich, zelfs niet met zijn broêr Daan,
die geregeld in Holland kwam, om de zaken, waarin zij beiden belang hadden.
Ina d'Herbourg was een goede dochter: als haar vader ziek was, verzorgde zij
hem, zooals zij àlles in haar huis verzorgde, correct, en niet zonder liefde. Maar wèl
vroeg zij zich af of haar moeder niet teleurgesteld was geweest, in haar huwelijk,
want geld had papa niet veel, niettegenstaande àl de Indische zaken. Ja, het geld
was aan mama tegengevallen, en ook aan Ina viel het geld altijd tegen. Maar toen
ook het Indische geld tegenviel aan Ina's man, Leopold d'Herbourg, die,
meester-in-de-rechten, eerst gedacht had over de diplomatie, maar zich, trots zijn
gewichtigheid, toch niet genoeg begaafdheid voor dien werkkring voelde, en nu een
advokaat was zonder praktijk, - toen meende Ina, na enkele huiselijke scènes, dat
het haar noodlot zoû zijn altijd naar geld te moeten verlangen en nooit geld te zullen
hebben. Nu woonden zij wel in een groot huis, papa was heel genereus, en nam
Pol in Leiden geheel voor zich, maar toch ging het niet, vloot het geld Ina tusschen
de vingers, en had zij wel gaarne gehad, dat er meer geld was, heel veel meer geld.
Daarom was
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zij vriendelijk tegen tante Stefanie De Laders en, achteraf, vriendelijk tegen oom
Anton. Haar noodlot bleef haar achtervolgen: in plaats, dat Lili ten minste nog wat
had gewacht, en een mooi huwelijk had gedaan, was zij, nauwlijks twintig, zóo
verliefd geworden op Frits Van Wely, officiertje zonder een cent, dat Ina er niets
aan had kunnen doen, vooral toen papa gezegd had:
- Laat de kinderen toch gelukkig zijn....
En hij had ze een toelage toegezegd, maar het was puur armoede en toch waren
Frits en Lili getrouwd en in minimum van tijd was er een jongen. Toen was het
eenige, wat Ina verkrijgen kon, dat zij het kind noemden naar tante Stefanie.
Stefanus? had Lili verschrikt uitgeroepen. Ja, in Godsnaam: den jongen zouden zij
Stef noemen - dat klonk nog al aardig - want ‘Etienne’ had tante nooit goed gevonden.
Het liefst had Ina gewild: Stefanus Anton, maar dit hadden Frits en Lili niet verkozen.
Het was Ina d'Herbourgs principe nooit over geld te praten en nooit over de familie,
maar omdat principe volgen heel moeilijk was, werd er in het huis der d'Herbourgs
altijd over geld gesproken en veel over de familie. Het waren beide dankbare
onderwerpen van gesprek tusschen Ina en haar man, en nu dat Lot Pauws was
geëngageerd met Elly Takma vloeide de conversatie van zelve voort, op een avond
na het diner, terwijl Harold Dercksz stil voor zich zat te kijken.
- Hoeveel zullen ze hebben, denkt u, papa? vroeg Ina.
De oude heer had een vaag gebaar, en staarde.
- Lot heeft natuurlijk niets, zei d'Herbourg; zijn beide ouders leven. Hij verdient
wel wat, met die artikels, maar veel zal het niet zijn.
- Hoeveel krijgt hij voor een artikel? vroeg Ina, begeerig om toch te weten.
- Daar heb IK in de verste verte geen idee van! riep d'Herbourg.
- Zoû hij van den ouden Pauws wat meê krijgen? Die woont in Brussel, niet waar?
- Ja, maar die oude Pauws heeft ook niets!
- En van tante Ottilie: die heeft toch haar vaderlijk erfdeel. Steyn heeft niets, niet
waar, vader: trouwens, waarom zoû Steyn wat aan Lot meê geven....
- Neen, zei d'Herbourg. Maar de oude heer Takma, die zit er goed in. Elly krijgt
van hem zeker wat.
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- Hoe ze moeten leven is mij een raadsel, zei Ina.
- Ze zullen niet minder hebben dan Lili en Frits.
- Maar hoe die moeten leven, is mij ook een raadsel! wierp Ina tegen.
- Hadt JIJ dan maar een rijken man voor je dochter gevonden!
- Toe, zei Ina, moê voornaam de oogen sluitend, met den blik van de
IJsselmondes; laat ons niet over geld praten. Ik ben er wee van. En geld van
anderen.... dat is le moindre de mes soucis. Het kan me NIETS schelen hoeveel een
ander heeft. Tòch.... geloof ik, dat grootmama meer fortuin heeft dan wij denken.
- Ik weet wel ongeveer hoeveel ze hebben moet, zei d'Herbourg. Notaris Deelhof
zei nog verleden....
- Hoeveel? zei Ina, begeerig: de moede oogen glinsterden op.
Maar omdat hij op zijn schoonvaders gezicht een pijn zag trekken en rimpelen,
en niet wist of die pijn fyziek of moreel was, om maag of meer om zenuwen, ontweek
d'Herbourg het antwoord, en zeide hij alleen - het was zoo moeielijk in eens uit te
scheiden, zelfs al keek papa pijnlijk -:
- Tante Stefanie, die moet er toch warmpjes in zitten.
- Nu maar, riep Ina; ik geloof, dat oom Anton als rezident zoo gepot heeft, dat hij
er veel warmer in zit dan tante Stefanie. Ongetrouwd, hij heeft nooit gerecepieerd
als rezident: dàt weet ik; het rezidentie-huis was een vervallen boel, toen hij na acht
jaren wegging....
- Maar oom Anton, zei d'Herbourg levendig, is een oude smeerlap, en dàt heeft
hem geld gekost.
- Neèn! zei Harold Dercksz; hij zeide het als in pijn, met een beweging van zijn
hand, die als afwees, maar hij had dadelijk berouw van dit enkele woord, dat zijn
broeder verdedigen wilde, want Ina vroeg, begeerig:
- Nièt, papa? Maar oom Anton heeft toch alles behalve correct geleefd....
En d'Herbourg vroeg:
- Hoe kon hij dan zwijnen voor niets....?
Harold Dercksz, vergoêlijkend, zocht naar een woord; hij zeide:
- Ze mòchten Anton, de vrouwen....
- Maar oom Anton mocht liever de kleine meisjes!
- Neen, neèn! verdedigde Harold Dercksz; zijn oude magere hand weerde af.
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- Cht! zeide Ina, keek om. - De jongens kwamen binnen.
- Oom Anton heeft immers een zaak gehad, dertig jaar geleden.... ging d'Herbourg
voort.
- Neen, neen, verdedigde Harold Dercksz.
Pol, de student, en de jongere Gus kwamen binnen, en er werd dien avond niet
meer over geld en familie gesproken, en om de jongens was de avondthee gezellig.
Waarlijk, Ina was een goede moeder, en zij had hare jongens een opvoeding
gegeven; om ouden grootvader hadden zij iets niet luidruchtigs en toch vroolijks,
dat Harold Dercksz altijd prettig huiselijk aandeed, en zij waren beiden heel beleefd,
tot groote voldoening van Ina, die wèl kon zeggen, dat Pol en Gus dàt nièt van de
Derckszen hadden: toen grootvader opstond, om naar zijn kantoor boven te gaan,
was Gus dadelijk bij de deur en hield die open, met heel veel égard. De oude man
knikte zijn kleinzoon vriendelijk toe, klopte hem op den schouder en hij ging de trap
op, bedenkende, dat Ina ook een goede dochter was, al had zij hare fouten. Hij was
prettig in haar huis. Hij zoû, alleen, wat heel eenzaam geweest zijn. Die twee jongens,
hij hield van ze. Het was nog iets jongs, iets, dat nog vroolijk en blij aan kwam - die
twee jongensjonge levens -: het was niet, als àl het andere, iets dat voorbij ging,
dingen, die gingen voorbij, langzaam en dreigend, jaren, jaren lang....
In zijn kantoor draaide Harold Dercksz het gas hooger, en viel in zijn stoel, en
staarde. Stil, stil sluierde het leven soms de dingen, de vreeslijke dingen, levens
lang, en dan dreigden ze niet zoo zeer, en zoo lang de dood ze niet had weggevaagd,
gingen ze, gingen ze steeds, hoe langzaam ze ook gingen.... Maar wèl gingen ze
langzaam, de dingen, voorbij.... Hij was nu een oude man, een man van
drie-en-zeventig en hij was ziekelijk en sleepte zijn ouderdom voort naar het graf,
waarheen hij verlangde; hoe vele kwalen waren niet de zijne geweest! Hij begreep
niet waarom hij zoo oud moest worden, terwijl de dingen zoo langzaam voorbij
gingen, stille voorbij, maar zóo slepend, als waren ze, de dingen van vroeger, spoken,
die slierden heel lange sluiers langs heel lange paden, en als ritselden de sluiers
over de warrelende bladeren, die neêrdwarrelden over het pad. Zijn heel lange leven
van ouden man had hij de dingen voorbij zien gaan en hij had dikwijls niet begrepen,
dat ze zoo te zien voorbij gaan, niet te veel was voor het verstand van een mensch.
Maar de dingen hadden

Groot Nederland. Jaargang 3

52
hun sluiers geslierd en de bladeren hadden maar even geritseld; nooit was de
dreiging verwezenlijkt, niemand was van achter een boom getreden; het pad was
eenzaam gebleven onder zijn blik, en het pad slingerde, slingerde voort en de
spookachtige dingen gingen.... Sòms keken ze om, met spokige oogen.... gingen
weêr slepende langzaam voort: ze waren nooit tegengehouden. Hij had ze gezien
door zijn kinderjeugd, door zijn jongensjaren stille gaan, toen hij zoo oud was geweest
als Pol en als Gus; hij had ze zien gaan door zijn zoo heel gewoon leven heen van
koffieplanter in Indië, en industrieel daarna; door zijn huwelijksleven met een vrouw,
tot wie hij in vergissing gekomen was, zoo als zij in vergissing tot hem -: hij zeker,
omdat hij maar zag de dingen, de dingen, die gingen.... Nu kuchte hij, hoeste hij en
zijn borst deed hem pijn; zijn maag deed hem pijn, door zijn verdorde beenen schoten
de scheuten....
O hoe lang zoû het nog duren, dat hij ze zien zoû, de dingen...? Ze gingen, ze
gingen en talmden, talmden steeds.... O, waarom zij toch niet snèller gingen.... Van
dat hij een ventje was geweest, van dertien jaren, een vroolijk, speelsch ventje, dat
speelde met bloote voeten in de rivier voor het assistent-rezidentie-huis, blij om
vruchten en vogels en dieren, blij om heel het vroolijke kinderleven van een kind op
Java, dat spelen kan op groote erven, bij stroomende wateren en in groote, rood
bloeiende boomen klimt. Maar van het oogenblik af - een zwoele nacht, nachtlucht
dreigende eerst en toèn uitstortende pletterzwaren regenvloed - van het oogenblik
af, dat hij de dingen gezién had, de eerste dingen, het eerste vreeslijke Ding.... van
dàt oogenblik was een verbijstering over zijn teêre hersens gekropen, als een
monster, dat het kind, neen, niet had verpletterd, maar het sedert altijd bezeten had,
in zijn klauwen.... Als een vizioen, àlle de jaren van zijn leven, had hij het Ding weêr
zien oprijzen, het vreeslijke Ding, dat daar gebaard en geboren was, in dien nacht,
toen hij zeker, wat koortsig, niet had kunnen slapen onder de pletterzware nacht,
die den regen nog omhoog hield, in sterke zeilen, die niet barsten konden, en geen
adembare lucht doorlieten. Het vizioen, neen het Ding, het werkelijke Ding....
-------------------------------------------
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In de bergen, een eenzame pasangrahan; daar is hij alleen met zijn beide ouders,
hij de kleine lieveling van zijn vader, die ziek is, en daarom verlof heeft gevraagd;
de andere broêrs en zusters zijn gebleven in de stad, in het assistent-rezidentie-huis.
Hij kan niet slapen, en roept:
- Baboe, kom hier....
Zij antwoordt niet. Waar is zij. Anders ligt ze voor zijn deur op haar matje en wordt
dadelijk wakker.
- Baboe, baboe, kom hier!
Hij wordt ongeduldig; hij is een groote jongen, maar hij is bang, omdat hij ook
koorts heeft, evenals papa, en omdat de nacht zóo zwoel is, alsof er een aardbeving
komen zal.
- Baboe....
Zij is er niet.
Hij staat op en verwart zich in de klamboe, die hij, om zijn koortsigen angst, nièt
kan openrukken.... Nu bevrijdt hij zich uit de tulle plooien, en weêr wil hij roepen:
baboe.... Maar hij hoort stemmen, die fluisteren, in de achtergalerij.... Het bloed stolt
het kind in het lijf; hij denkt aan dieven, aan ketjoe's, en hij is heel bang.... Neen, ze
spreken daar geen Javaansch; ketjoe's zijn het niet.... ZIJ spreken Hollandsch en
Maleisch er tusschen, en dan herkent hij ook baboe's stem.... En hij wil een gil
stooten van angst, maar van angst kan hij niet.... Wat doen zij, wat gebeurt er? Het
kind is klam, koud.... Hij heeft zijn moeders stem gehoord; nu herkent hij de stem
van meneer Emile, meneer Takma, den sekretaris, die in de stad zoo veel bij hen
komt.... O, wat doen zij daar in den nacht.... Hij was eerst bang, maar is nu meer
koud en huivert, en hij weet niet waarom.... Wat gebeurt er dan toch, wat doen mama
en meneer Takma en Ma-Boeten daar in den nacht? Nieuwsgierigheid overwint zijn
angst.... Nu houdt hij zich stil, alleen klapperen zijn tanden; nu maakt hij héel zacht,
zonder ze kraken te doen, de deur van zijn kamer open. - De middengalerij is donker,
de achtergalerij is donker....
- Stil, baboe, stil, o God, stil, zachtjes.... zachtjes.... als de sinjo hoort....
- Hij slaapt, kandjeng....
- Als de oppas hoort....!
- Hij slaapt, kandjeng....

Groot Nederland. Jaargang 3

54
- O God, o God, als hij wakker wordt.... O, baboe, baboe, wat moeten wij doen....!!
- Stil, stil Ottilie....!
- Kan niet anders, kandjeng.... In de rivier, in de rivier....
- O God, o God, neen neen, nièt in de rivier!
- Stil dan toch, Ottilie!
- O God, neen, niet in de rivier!
- Het kan niet anders, Ottilie! Wees stil, stil! Hoû je mond, zeg ik je. Moet je ons
beiden laten oppakken.... voor moord??
- Ik? Heb ik hem vermoord?
- IK kan het niet helpen! IK verdedigde mij! JIJ haatte hem, ik haatte hem niet,
Ottilie. Maar je hebt het sàmen met me gedaan.
- O God, neen, neen!
- Ontwijk niet je schuld!
- Neen, neen, neen!
- Jij hing aan hem....
- Ja, neen....
- Toen ik hem zijn kris ontrukte!
- Ja.... ja....
- Stil, stil, kandjeng!!
- O God, o God, het bliksemt.... O, wat een slag, wat een slag!
De bergen, tal van malen, weêrkaatsen den donder, die rollen blijft. Als scheuren
de regenzeilen, watervalt de vloed neêr....
Het kind hoorden den gil van zijn moeder.
- Stil, stìl, Ottilie!
- Ik kan niet meer, ik val flauw!
- Hoû je stil!! Hoû hem vast aan zijn been! Baboe, jij, het andere been!!
- Er is bloed, op den grond....
- Veeg het af....!
- Straks, o straks, kandjeng.... Nu naar de rivier....
- O God! O God!!
Het kind klappertandt en zijn oogen puilen en zijn hart bonst, in koorts. Hij is
doodsbang, maar hij wil ook zien. Hij begrijpt nog niet, en vooral wil hij zien. Zijn
kindernieuwsgierigheid wil het vreeslijke Ding zien, dat, wat hij nog niet begrijpt.
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Stil, op bloote voeten, sluipt hij door de donkere galerij. En in den nachtschemer
van buiten.... ziet hij! Hij ziet het Ding. Een weêrlicht, vreeslijk: een donderslag, of
het gebergte in elkander stort.... Hij heeft gezien!! Hij ziet nu maar na de vaagte,
het vage voortbewegen van iets, dat zij dragen.... van iemand, dien zij dragen,
mama, meneer Emile, en Ma-Boeten.... In zijn onschuld begrijpt hij niet WIEN. In zijn
onschuld denkt hij alleen aan vreeslijke dingen en menschen, aan roovers, aan
schatten, aan griezeligheid uit zijn kinderboeken.... WIEN droegen zij daar den tuin
in? Hoorde papa hen niet dragen? Werd hij niet wakker? Sliep hij zoo vast? Nu....
hoort hij niet meer hun stemmen.... Nu zijn zij in den tuin verdwenen.... Hoort de
oppas niet....? Neen.... àlles blijft stil; àlles is in het regenende donker verdwenen;
hij ziet niets: alleen stort de regen, een vloed, ruischende ruischende, razend. Om
het razende ruischen hoort noch vader, noch oppas.... De hemel is gebarsten, en
àl de regen van den hemel ruischte neêr.... Hij rilt, van koû en van koorts. Daar voelt
hij zijn bloot voetje stappen in lauwe weekte.... Dat is bloed, geronnen....
Nu durft hij niet meer vooruit, en niet meer terug. Nu staat hij, tandenklapperende,
en àl het geruisch van den regen is òm hem... Nu wil hij zijn vader toch wakker
maken; vluchten, zich in zijn armen verbergen, en daar snikken, snikken van angst....
Hij tast terug naar de middengalerij; hij ziet de deur van mama's kamer open: een
lampje bibbert er flauw. Weêr voelt zijn voet de weeke lauwte en hij rilt om die
vreeslijke modder, die bloed is, geronnen, en òveral ligt, op de mat. Maar hij wil naar
het lampje, het eenige licht, om het te nemen naar papa's kamer meê, zoo ver, bij
de voorgalerij. Hij gaat naar het lampje, en neemt het, en ziet het bed van mama
verward, de kussens over den grond.... Daàr zièt hij op den grond het al zwartige
rood, en hij schrikt, hij voelt zich ijskoud, en hij loopt met het lampje om, om niet
over een kris te loopen, een mooi sierwapen, dat papa gisteren van den Regent
heeft cadeau gekregen! Daar ligt het.... en het lemmer is rood! Nu nevelt het ook
voor zijn kinderoogen rood, o vreeslijk rood in de schaduwdansende galerij, waardoor
hij, zoo klein, gaat met zijn lampje, in verschrikking en koorts: misschien droomt
hij.... Naar de kamer van papa....
- Papa, o papa, o papa!
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Hij stottert van angst.... radeloos zonder papa's bescherming.
Hij opent papa's deur....
Het is in de kamer donker....
- Papa, o papa, o papa!
Hij nadert met zijn lampje het bed. Papa heeft er geslapen, maar hij is er niet
meer.... Waar is papa.... En in éens wijkt het open voor zijn kinderverstand. Zièt hij
het vreeslijke Ding, zièt hij het als een ontzettend, ontzaglijk, bloodrood gespooksel....
Dàt wat zij daar door den tuin hebben weggedragen -, door den stroomenden regen,
naar de rivier: dat was papa, dat is papa!! Dat wat mama en meneer Emile en
Ma-Boeten daar wegdragen, dat is papa....! Nu is hij alleen in huis.... Nu is papa
dood en zij dragen hem naar de rivier.... Nu heeft hij het Ding gezien.... Nu ziet hij
het Ding nog steeds.... Nu zal hij het altijd zien.... Hij weet niet waarom - járen is hij
in eens ouder -: maar hij sluit papa's deur, gaat terug, zet mama's lampje op zijn
plaats en gaat terug in zijn eigen kamer. In den donker rilt hij en klappertandt en
zijn oogen puilen, puilen.... Maar hij wascht, in den donker, zijn voeten, en den
handdoek werpt hij dadelijk in de vuillinnenmand. Hij kruipt in bed, trekt de klamboe
dicht, trekt de sprei tot over zijn ooren. En hij ligt, schokkend van koorts. Het ijzeren
bed onder hem schokt meê. Hij is alleen in de pasangrahan en hij heeft het vreeslijke
Ding gezien: eerst de werkelijke beweging ervan en toen het openbarend gespooksel,
in het licht van de bliksems, onder de dreiging van den bergen-barstenden donder.
Nu ligt hij en schokt. Hoe lang duurt het....? Hoe lang duurt het....? Een half uur,
drie kwartier.... Baboe hoort hij terug komen, en mama! Mama kreunt, snikt, steunt,
en Ma-Boeten mompelt:
- Stil, kandjeng, stil....
- Ze hebben ons zeker gezien....!
- Neen, er was niemand.... Denk aan sinjo Harold, kandjeng....
Nu wordt het alles stil.
Doodstil....
Koortsschokkend ligt het kind, en geheel den nacht staren zijn puilende oogen,
en ziet hij het Ding....
Hij heeft het sedert altijd gezien, en hij werd een oude man....
---------------
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Den volgenden dag wordt het lijk van papa gevonden, tusschen de rotsblokken van
de rivier. Er wordt gedacht aan een vrouweperkara, in de kampong, aan jaloezie....
Maar dokter Roelofsz constateert, dat de verwonding niet anders dan door scherpe
rotssteen geschied is, waartegen Dercksz, verdrinkende, zich vast heeft willen
klampen.... Praatjes van inlanders behoeft men niet te gelooven.... Van een misdaad
is geen sprake.... Decontroleur maakt het rapport: de assistent-rezident Dercksz,
tijdelijk verblijvende in de pasangrahan, is des nachts - toen hij niet slapen kon van
koorts om het zwoele weêr - naar buiten gegaan, om lucht.... De oppasser heeft
hem gehoord.... en zich wel verwonderd, want het stortregende.... Maar de kandjeng
ging 's nachts wel meer, om zijn slaaploosheid, het woud in.... Hij is misgeloopen,
en de rivier was gezwollen.... Het was hem onmogelijk tusschen de rotsblokken te
zwemmen.... Hij is verdronken in den onweêrsnacht.... Een paal van de pasangrahan
af is zijn lijk door inlanders gevonden, terwijl mevrouw Dercksz, ontwaakt, des
morgens in groote ongerustheid was, omdat zij haar man niet in zijn kamer vond....
----------------------------Harold Dercksz staart.
In zijn stil sombere kantoorkamer van man van zaken.... ziet hij het Ding,
voorbijgaan, maar zoo slepend en langzaam.... En hij heeft niet gemerkt, dat de
deur is opengegaan en zijn dochter, Ina, binnenkomt....
- Vader....
Hij antwoordt niet.
- Vader! Vader....
Hij schrikt op.
- Ik kom u goeden-nacht zeggen.... Waar dacht u zoo aan, vader?
Harold Dercksz strijkt zich over het voorhoofd.
- Aan niets, kind.... Aan dingen, dingen van vroeger....
Hij ziet ze: daar gaan ze, daar gaan ze: se slepen lange spooksluiers over
ritselende bladeren.... en.... drèigt er iets achter de boomstammen van dat eindelooze
pad....?
- Aan dingen van vroeger....? Och vader, die zijn al voorbij.... IK denk nooit aan
dingen van vroeger.... Het leven van
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van-daag is al moeilijk genoeg voor menschen, die geen geld hebben....
Zij geeft hem haar nachtzoen....
....Neen, de dingen van vroeger.... ze zijn nog nièt voorbij.... Ze gaan, ze gaan....
maar zoo langzaam!
(Wordt vervolgd.)
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Liefde
Door Marie Metz-Koning.
De zomer-boomen bouwden loover-muren
En spanden boven winde-zingend dak.
Heel-stille starren-oogen staarden strak
Waar 't even week, en bleven ons begluren.
En toen uw zoete stem van liefde sprak,
Van liefde, die wel levenslang zou duren....
Toen moest ik stille naar die sterren turen;
En al die starren-oogen lachten strak....
O, laat me rusten, even, in uw armen;
Maar zie niet hoopvol, wêermin-wachtend me aan....
Heb me maar lief in heilig mensch-erbarmen,
Als waar' 'k een bedelaarster, moe-gezworven,
Die aalmoes neemt, en dan weer weg wil gaan,
Met in zich, stil, haar liefde-ziel gestorven.
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II.
Mijn liefste, geef me beî je lieve handen.
Ik denk niet langer enkel doode dingen:
Zacht in mijn ziel gaan zomer-vogels zingen,
En doemen groene, bloem-begroeide landen.
Daar voel ik zon met warmte en glans omringen,
Al wat er opleeft, los uit oude banden....
Zie je in mijn oogen niet nieuw leven branden?
En rond mijn lippen lente-lachjes dringen?
Mijn liefste, leg je handen in de mijne;
Hul me in den goud-lach van je zonnige oogen,
En druk mijn voorhoofd met je warme lippen.
Ik wil weer leven! weer van nieuwe schijnen
Mijn Zijn doorzonnen, dat zoo lang betogen
Van grauw gewolk, ik lichtloos weg zag glippen.
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III.
De bijen zoemen in de bloesem-blaân;
De meiwind mijmert in de meiën-heg;
En langs den blanken, loof-bezoomden weg
De kinders zingende naar school toe gaan.
En ik, diep duikend in de halmen, leg
Mijn hoofd waar geurge lente-bloemen staan;
Mijn lippen los, mijn oogen dicht gedaan,
Voel 'k hoe nu wijkt mijn leed àl wijder weg....
O, déze vrede, na een leven, lang
Van bang verlangen naar één dag geluk!....
O, déze dagen, vol van zoeten zang
En zon en goedheid, na zóó diepen druk!....
O, déze lente, de eerste die ik pluk
Met hoop in 't hart, en blozen op de wang!....
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IV.
Ik wou maar droomen in mijn groene stilt':
Een teer prinsesjen uit een tooversprook,
Rond wie een muur van geurend loover look,
Die maar de zon ziet, en den zomer-mild.
Voor wie de maan komt als de zonne dook;
Die nimmer angst kende, en verlangen-wild:
Ik wou maar droomen in mijn groene stilt'
De teere sprookjes, waar 'k mijn Zelf in dook....
Maar levens al te bittre 'erinnering
Reet in mijn ziel zoo menig' bloed'ge voôr,
Die striemt mijn groene stilt' vol sprookjes door,
Die schrijnt als ik mijn liefde-zangen zing;
En waar ik schoonheid in me troosten hoor,
Klaagt buiten mij zoo menig leelijk ding....
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V.
Het zilver-rimplig beekje dat mijn beeld
Weerspiegelt, 'wijl ik wandel langs zijn zoom,
Draagt op zijn vlak een duizend-oog'ge droom
Van blanke bloempjes door de zon geteeld.
Blij-blaad'ge berkjes tippen in 't gestroom,
Waarboven breed de blauwe lucht fluweelt;
En in een donker denneboschje veêlt
Een enkle lijster liedjes lente-vroom.
In glanzend gras gaan langzaam, zacht van schroom,
Mijn fluister-schreden; en mij neemt een weeld'
Als waar' ikzelf een volle bloesem-boom,
Waarin de meiwind rijpe geuren steelt,
Mijn liefde-denken: bloesems rose en room'
En rood en wit met milde vingers streelt.
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VI.
In dichte loovers luwt het vooglenlied:
Geluk is rust; en tot geluk vermooid
Heeft aarde een blader-mantel omgeplooid
Waaronder zij haar zomer-zoet geniet.
O, zoete zomer, die me wandlen ziet,
Het licht te drinken bloeme-wijd ontplooid,
Geluk en zon als goud mij op-gestrooid,
Dat zèlf ik glans en glanzen van me schiet,
O, zoete zomer!.... ik, een droef-gekooid
Ziek vogeltje eenmaal, weet nu waarlijk niet
De luide liedjes meer, waar leed mee tooit
Zichzelf, tot het zichzelf niet hoort noch ziet,
Die 'k vroeger zong.... ik glimlach stil, en bied
Mij gansch het licht, en voel me op 't hoogst vermooid.
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VII.
Ik weet niet, lief, hoe 't leven ons zal leiën
Nog vaster samen, of wat meer vaneen....
Al reikt verlangen ook naar 't hoogste heen,
We kunnen alles van de toekomst beiën;
Want onzer voeten wankelbare schreên,
En onzer zielen zonderbaar gedijen
Waar dat ons brengen zal in later tijën,
Weet, sedert God ons stierf, mijn lief, niet één!....
Maar laat ons trouw zijn, en onz' woorden wijën
In waarheid, lief, die bracht niet vaak vaneen;
En als we ons leed doen, trotschjes, laat ons glijën
Naar zacht vergeven, dat steeds 't hoogst me scheen;
En als we ons voelen soms, schoon saam, alléén....
Laat ons dan in elkanders armen schreien.
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VIII.
Lief, sper uw oogen wijd nu bij de mijne:
Hoog boven grolt de god der kinder-volken,
Zie, in de plooien van zijn mantel-wolken
Deed hij de trouwe starren al verdwijnen.
Zijn adem laait door 't loof; zijn ooge-dolken
Doorboren 't donker, zoekend de arme kleinen,
Die angstig-buigend voor zijn blik verschijnen,
Hun oogen blindend in zijn bliksem-kolken.
Wij vreezen niet.... Onze open oogen lijnen
Naar hem, den kleinen god der kinder-volken.
En 'wijl hij grommend gooit zijn donder-dolken,
'Lijk blos op rijpend ooft, dat blijft verfijnen
Schoon dood en eeuwigheid het komt omwolken,
Rond onze lippen stille lachen schijnen....
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IX.
De stilte lag als rag van glas langs 't vlak
Der wijde hei: dor-bruin dichtbij; in blauwEn-purpren waas van zon-doorzegen dauw
Waar 't week naar paarse horizon. De strakOmlijnde, rosse vuur-zon zonk; al grauw
Van schemer zwemelde in het hemel-dak;
En onze voeten, zoekend dor gekrak
Van blad en tak te mijden, fluisden flauw....
Totdat opeens de zuivre stilte brak
Eén woord... Spraakt gij 't of ik?... ik weet het nauw;
Maar 't werd me een wanklank, die van de aarde sprak;
Van menschen-lot, van menschen-leed en - rouw;
En 'k voelde ons gaan weer, saam: een man, een vrouw,
In wie de liefde goed als kwaad ontstak.....
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X.
Soms leef ik dagen met de menschen mee,
Hun knusse leventje van zelf-behagen;
Voel dan mezelf mijn Zelf niet zwaarder dragen
Dan de andre zelfjes doen.... Lijk dan tevreê,
En antwoord vriendelijk op alle vragen,
Zoo goed dat gaat; niet altijd ‘recht-door-zee’;
Want bij veel waars dat leven in me leê
Is ook: dat menschen waar-zijn slecht verdragen....
Tot soms één woord me van de veil'ge reê
Stoot in een donk're zee vol donder-vlagen,
Waar blinde golven rond mijn scheepje jagen.
O, lief! waart ge zoo'n stond' niet met me meê,
Ik zou vergaan.... Maar zonder iets te vragen
Staat gij aan 't stuur, en temt het wildste wee....
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XI.
Zie, ik begrijp niet, wat de menschen praten,
Van 't goede, dat je zóó gewoon zoudt raken,
Dat het je leven niet meer mooi kon maken,
Daar 't altijd drang naar nieuw zou open laten.
Dit klinkt wel troostvol voor wie droef-gelaten
Een droevig leven dragen; dus licht haken
Naar wat verand'ring, wat dan allen laken
Voor wier droef-zijn verand'ringe' óók niet baten;
Maar wáár is 't niet!.... want hoeveel blijde dagen
Zag ik nu al, mijn man, je zoet gezicht,
Dat telkens even hel me in de oogen licht
Als kwam het mij voor 't eerst uit duister dagen?
En hoeveel maal zei ik, mijn zachte lief,
Niet even blij de woorde' ‘Ik heb je lief’?....
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XII.
Soms vrees ik liefste, - pijn doet alle denken,
Aan wie gewoon zijn Leven diep te peilen Dat deze dagen, in hun vreugdvol ijlen
Ons eenmaal droeve 'erinring zullen schenken.
Dat eens in de uren, die als toekomst wenken,
Vol weemoed dit geluk ons zal omwijlen....
Dan zou 'k de dagen in hun luchtig zeilen,
Wel willen smeeken tot ons wéér te zwenken....
Dan moet ik bang mijn biddende oogen sluiten,
En kruipen aan je borst: een kleine vogel,
Die beeft voor onweer, storm en jager-kogel....
Dan ban ik mijn gedachten angstig buiten;
En als verzoeking komt me 't heil omzwerven,
In vol geluk zoo aan je borst te sterven.
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Oud-heertje
Door Frans Hulleman.
In Buiksloot, waar-i woonde, stapte hij 's morgens om negen uur op het achterbalcon
van de stoomtram, die naar Amsterdam ging. Daar stond hij, klein maar dikkig
mannetje, met een gezond bloed doorschijnend gezicht, waarin grijsblauwe oogjes
pinter blikkerden en een baardje dat schuimgrijs om zijn goedrondige kin ringde. Hij
droeg een zwart flap-hoedje en degelijke dikke kleêren van zwart cheviot. Want
voor z'n zomercostuum was het nog niet warm genoeg. Dat kon wel Juni worden.
't Had geen haast. 't Was pas Mei.
De tentige dorpshuisjes stonden links van hem, ordentelijk aanééngerijd, en het
zindelijk-witte weggetje lag ervoor met boompjes aan de kant, waarvan het
bladerengroen dicht inéén was gedekt, een haag van groeisel, nat-glimmend, nu
de zon erop scheen.
De conducteur liep langs de wagens, en weer te-rug, floot schril door de rustige
lucht en met een schok schrikte de tram, denderde weg. De rechterarm krom-op,
omknuistte hij met dikvleezig handje de zwart-ijzeren tramstang, kneep hij zijne
ooglidjes naar elkander, als knoopsgaatjes zoo smal en blikkerde erdoorheen naar
de met sneeuwige wolkrotsen doorbonkte lucht en de tot ver uitgevachte groene
velden, met door den wind zwirrelende zwermen van boterbloemetjes doorgeeld.
Soms plonste een gouë zonne-douche, straalsiepelend langs het gras en druipend
langs de boomen, maar dadelijk vaarde een stoere wolkstoet aan, het gele schijnsel
stoltend, tot de zon weêr straalde en de lucht doorsmèltte.
Elken Dinsdag reisde hij naar Amsterdam, deed er zijne kleine
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inkoopen, welke zijne dochter, met wie hij samen woonde, opnoemde, neêrschreef
en voorlas; hij lette goed op wat voor nieuws was geschied of gebeuren ging in de
groote stad van Amsterdam, kuierde langs kraak-nieuwe kaden, slenterde door
heldere, versche straten, bleef stilstaan en opkijken naar een mooi modern geveltje
hier, naar een pracht-van-'n-nieuwe-winkel dáar. Als het bar hard vroor ging hij
gedekt in zijn dikduffelsche winterjas, beschut door de hooge en norsche huizen
der voornaamste stadsstraten, huppelde vlug de open pleinen over, waar de wind
zoo gemeen langs je ooren snijën kon, of zwenkte snel een straathoek om, waar
de wind langs floepte en schoor; maar in den zomer, als zijn gang langzaam was,
en zijne zorgjes van dit-bestellen en dàt-meenemen aan kant waren gezet, dan
kon-i slenteren langs de cingelende grachten en kijken naar een schip, waaruit werd
gelost, dan voeterde hij ook wel door broei-warme achterbuurtstraten, waarin de
goorheid der huiswrakken over hem heen jakkerde, dan wandelde hij, wat later,
toch weer aan het open Y, waarin je de groote schepen van de maatschappij
‘Nederland’ kon zien.
Maar dien Dinsdag had hij een vooraf bepaald plan. In geen jaren was-i - schande
genoeg - in 't Rijksmuseum geweest. En nu had-i den laatsten tijd zóóveel gelezen
van die ‘Nachtwacht’, die beter belicht moest worden en waarvoor ze het museum
zelfs verboùwen gingen, dat zijn plan was vàstgesteld: ‘daar vandaag heen’. Op het
achterbalcon stond-i te bepeinzen hoe hij zijne route zou nemen en in welke winkels
hij moest zijn. Dat-i toch vooral 't zangzaad niet vergat. Want dat stond niet in z'n
boekie. Veiliger was het even op te gaan schrijven in de tram. Hij tuimelde te-met
naar binnen, want de wagen schokte wie-de-weergâ, vloekte hij goeiig. Toen dat
gedaan was borg hij boekje in binnenen potloodje in vestzak op, pakte zijn kaartje
beet, want net wrikte de conducteur de coupé-deur weg en rattelde de knoerstige
schuifdeur weer dicht.
‘Morrege menéer’, luid-groette die, want conducteur wist dat meneer van Pinsteren
doovig was en je hard moest praten, want anders was 't: ‘wàt seg je conducteur?’
Maar je moest met zulke lui altijd oppassen, want toen-i 'n keertje wat erg dicht bij
z'n oor was gaan schreeuwen, had-i gezeid, ‘schreeuw maar zoo niet, ik ben niet
stok-doof. Als je gewoon maar duidelijk spreekt, dan versta ik heel goed wat je zegt.
Wàt zei je?’
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‘Morrege meneer’, had dus de conducteur helder gezegd, ochtendstond-vroolijk en
-frisch.
- Goèie-môge, goèie-môge, nasaalde hij zang-deunend, het harde carton-stukje
afgevend en wachtend in opzien naar den ander, die met zijn knijptang een rond
gaatje in het kaartje beet en overhandigde.
- Heb je al last gehad van vreemdelingen op je lijn? informeerde meneer van
Pinsteren, met een sullig lachje en loer-oogen lettend op de lippen van den
conducteur, die niet antwoordde, kwasiactief z'n biljetten telde, maar dacht: nou
versta ik je niet vader, mot je 't nog maar 's zeggen.
Toen keek hij neer op lacherig gezicht van ‘Oud-Heertje’, die antwoord wachtte.
- Of ik wáar last van gehad heb....? polste Willemsen.
- Ik vroeg of je al veel vréemdelingen op onze lijn vervoerd heb, repeteerde de
vorige.
- Nog niet; hoofdschudde conducteur. Juli, Augùstus. Begin September.... nou
niet. 't Is nog te koùd.
- Warm is anders, zei ‘Oud-Heertje’.
-Noord-Ooste-wind, vertelde conducteur. Morrege meneer, groette Willemsen,
want an z'n gezicht had-i gezien, dat-i 'm niet verstaan had en maar ja-knikte. Meneer
van Pinsteren was rustig-blij dat die conducteur weg was. 't Was in de laatste dagen
weer èrg, zoo hardhoorig as-i was. Want dóof kon je 't niet noemen. Soms hoorde-n-i
zoo goed as de beste. Maar 't zat 'm hoofdzakelijk in 't weêr. De wind was om, dan
had-i pijn in z'n likdoorns en last van suizings in z'n hersens en dat stond in verband
met z'n gehoor. En daar was niks tegen te doen. Toen-i nog in Amsterdam woonde
had-i al wat gedokterd! De één kleste van zenuwen, een ander zei, 't waren geen
zenuwen, 't zat 'm in 't trommelvlies. Nou, waar 't 'm in zat daar zàt 't 'm in, maar
zoo'n gevalletje kon 'm gestolen worden. Dat had-i toch al vier jaar zóo. En waarvan?
Nooit had-i gedrònken, nooit slecht geléefd, en daar wordt-i op 'n morgen wakker....
maar niet meer aan denken. Die ellende van toen zou-i wel nooit vergeten. Hij naar
de dokter. En die an 't spuiten, an 't spuiten in z'n oor. 't Gaf niet veel. Terugkomen,
zeid'-i, ik zal u radicaal genezen. Nou, daar wachtte-n-i nog altijd op.
Voordat de tram kwam stil te staan stond hij op het achter-
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balcon en rookte hij zijn 2½ cents-sigaartje, altijd van Damman. Die zaak bestond
al over de honderd jaar. Als knaap van twaalf moest-i er voor z'n vader al tabak en
sigaren halen. Ouder geworden kocht-i daar voor zich-zelf.
Van den wagen afgestapt, liep hij te denken aan dien tijd, maar dicht bij het
stilliggende stoombootje, dat daar uitrustte, pufte, en afwachtte, werden die vluchtige
gedachten weggedoezeld en zag-i den naar hem kijkenden kapitein, toen, voorzichtig
de loopplank overwibbelend, met een luchthartigen groet van zijn open hand aan
de gleufhoedrand den ‘gezagvoerder’ salueerend. Die deed dat weerom.
Maar 't was 'm te winderig aan dek en hij hurkte de traptreden af, ging zitten in
de kajuit. Er waren nog geen medereizigers, maar boven aan de trap, waar je net
nog 'n stuk-van-de-lucht kon zien, zakte een breed- en rondrokkige vrouw af met
hijgstootjes van vermoeienis, blij dat ze er was, beneden. Ze knikte gul. Hij zei:
‘goeie-môge’.
- 't Is me bouve te koùt, zangde ze, breed-uit-dijend en 'r bultig gevuld
boodschappen-net naast zich duwend.
- 't Is koùd, kniezigde hij, grimmig van gezichtsverwringing, de wind is om!
- Ja, hai komt heelegaor da vandaon, uit 't Nôrden; wees ze, zangvol deunend.
- Dat dacht ik al, nikte hij, tenger van stem. En om het begonnen gesprek verder
tegen te houën, keek hij neer op zijn horloge, lang, làng. Toen hij opkeek, starde
ze naar de kajuitopening, boven, waarin iemand donkerend stond. ‘Mot-i d'r nou in
waise of blaift-i bove?’ zong ze verder, zich naar voren bukkend en naar boven
lenzend. Hij blaift daor, zei ze, tot vredigheid gestild haar bovenlijf opbeurend en
‘Oud-Heertje’ bekijkend van gleufhoed tot schoenen, vanaf rood gezicht naar
ringlooze vingertjes, dik en kort, die op zijne zwartbebroekte beentjes roerloos in
rust leien. Dat gekijk van die vrouw hinderde hem. Hij zat veel liever alleen.
- Komt u niet uit Edam vandaon? grof-stemde zij, recht-uit.
Meneer van Pinsteren blikte slimmetjes door zijne oog-spleetjes, schrielde met
mager stem-klankje: ik kom niet uit Edam vandaan. Ik ben uit Buiksloot.
- Ik dacht dat je van Edam kwam, vrijelijkte de ander. Ik bin
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uit Broek. 'k Gao na m'n dochter. Die woont heelegaor bai de Rustenburgerstraot,
da's aordig vèr!
- Ja, knikte hij. Tot nog toe had-i alles verstaan.
- Maar as 'k 'r heen mot, dan gao 'k altaid in de tràm. 't Is me te vèr. 'k Ben ook
geen twintig meer!
- Ik óok niet, lachte hij grappig.
- Nou, zoo is 't nèt, zangde zij steeds. We zain bai mekaor wel over de hònderd,
taxeerde zij, hem tegen-glunderend door de oog-kieren en met de neergeplette
lippen van haar breedstreepige mond.
- Ja-ja, stemde hij toe, over de honderd zijn we wèl. Ik ben dèrtig, grinnikte hij;
gewéést, smakte hij erbij. En ze lachten en knikten, alle twee. Toen pafte de stilte
neêr en stoomde het bootje op.
In Amsterdam aan wal gestapt, liep hij met kwieke pasjes, door het rumoerige
licht van de zon, moest eerst op de Nieuwendijk wezen om koffie en thee te bestellen,
dan schuin tegen-over bij de apteeker staal-pillen meenemen voor z'n dochter,
dàn.... dàn.... zangzaad op de Voorburgwal.... dàn, Kalverstraat....
rekeningetje-van-dertien gulden betalen bij Waverman op 't Singel.... om twaalf uur
kon-i klaar zijn, zou-i gaan koffiedrinken in de ‘Lunchroom’, dàn.... Rijksmuseum.
En het was er een kwartier over, toen hij moê van 't loopen en bedisselen zich
de ‘Lunchroom’ in-repte en rond blikkerde naar een open plekje, waar-i rustig zitten
en ongehinderd eten kon. Maar dat ging hier zoo makkelijk niet. Achter 'n oppropping
van menschen, die allemaal wel anderhalf hoofd grooter waren dan hij, stond-i te
darren en aarzelend te duwen om asjeblièft te mogen passeeren, maar twee
zwartglimmende knoopen van een grijze-gekleede-jas-rug keken 'm tartend an.
Wachten moest-i, wàchten. En moest daar de kok nog door heen!? Dat was immers
onmogelijk! Maar de meel-witte man met de platte baret aan 't hoofd en een
glimtinnen blad op de jongleerende vingers lenigde zich erdoor en er tusschen uit,
stentorde zijne bestelling van kwast en bier.
Eindelijk vond hij een hoek-plekje vrij. Daar zat hij tam te wachten, bestelde
bescheiden koffie èn broodje met ham. De koffie had-i dadelijk, het broodje moest
nog worden geháald. En dat kreeg-i. De lippen gemumd slupte hij van de koffie, at
zijne
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broodblokjes met matige hapjes in kaak-malend verniel. Het was hier 'n goed zitje
vond-i, in en uit de drukte. Hij dacht na of-i niks vergeten had. Wat was dat mes bot,
o maar tèksel, hij sneê ook met de rùg. Andersom. Of-i naar z'n zuster gaan zou,
wist-i nog niet. Altijd dat prááten en prááten over die theosofie verveelde hem. En
dan wat 'n malligheid om zoo'n groote witte kakketoe midden in je kamer te hebben,
zonder kooi, maar op 'n stokkie, aan 'n ketting. Maar ze was altijd anders geweest
as anderen. Vréemd. Was ze me daar ineens vegetariër geworden! 'n Mensch van
zes en vijftig jaar! At ze plantenvet op 'r brood, inplaats van kostelijke boter. Wat
ging er nou boven goeie natúur-boter? En an dat plantenvet, - hij had 't geproefd daar zat geen smaak an. Mènsch, had-i gezegd, waar heb je zin in, d'r zit geen reuk,
d'r zit geen smaak, d'r zit niks in, 't lijkt wel pommade. Gooi toch weg. Nou, toen
had-i de wind van voren gekregen. Hij moest maar niet meer kommen, hij was 'n
móordenaar, zei ze. Wàt? Ben ik 'n móordenaar? had-i teruggefitterd: ‘weet je wel
dat je voor zulke geméene woorden de nòr in kan gaan? Domkòp!’ Zóo was-i nijdig
weggedrift. Och, maar je bleef dan niet lang kwaad op mekaar. Vooral als je ouër
werd. Ze had 't anders bedoeld, zei ze later, ze wou maar zeggen dat als je bleef
eten vléesch, je 't moordenaarswerk van de slachters in de hand werkte. Maar Chris,
was hij toen wijsgeerig verder gegaan en dieper doorgedrongen: hebben de plànten
soms géen gevoel? Och wat je zegt? En 'n kruidje-roer-me-niet dan! Hè; daar zàt
ze. Zoo vàst as 'n muur. Raak 'n kruidje-roer-me-niet maar 's evetjes an en 't bloempie
is dóod, wat ik je zeg. En wat je bij de planten en bij de beesten vond, dat maakte
in 't dagelijksch leven met de menschen zoo'n groot verschil niet. Of dacht je dat de
menschen zooveel hooger stonden as de beesten? Mis hoor! Daar moest je ‘Darwin’
maar 's over lezen. Maar je léest niet, verweet hij dan, je léest niet.
Toen hij zijn broodje weggegeten en zijn koffie opgeslupt had, betaalde hij ‘de
juffrouw’, ging vrindelijk groetknikkend heen.
In de Kalverstraat, naar den Dam wandelend, wist-i nog niet wat hij van plan was,
naar z'n zuster te gaan, ja dan neen. Weet je wàt, hij zou zich de luxe permitteeren
met de tram naar 't museum te rijën, dan hield-i misschien nog wel tijd over naar
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Chris toe te gaan en tòch de stoomtram niet te missen van half vijf. Want diè moest-i
hebben.
Klokke-gespeel klonk jubileerend door de lucht en hij stond op den Dam, naar de
wijzers kijkend. Eén uur. In een vlak veld van zon-geel lag de Dam met z'n hoog,
grauw-grijs Paleis, waarvan de ruiten der rechtstandige vensters, als van een blinde,
blikten.
Een electrische tramwagen geluidde zoemzoevend aan, stond stom, door pootige
draai-ruk van conducteur aan geelkoperen knop van stuur-arm. Rettelend reed een
rijtuig ‘Oud-Heertje’ voorbij. Die tram moest-i hebben, ginds, en hij haastte zich,
hakkelend van gang, erheen, trapte de treê op en hijghijschte zich de hoogte in,
hùpla, daar stond-i. Hèhè.
‘Tramkaartje meneer,’ ‘tramkaartje meneer’ fliemerde straatjogje in stukkende
plunje op te-groote zand-grijze schoen-vodsels, waarin pijp-beentjes spilden met
kapotte kousen, waardoor bloot beenvel vlekte. Kop, italiaansch, klein-kneuterig en
zwartharig, waarin steenkoolglimmende oogjes boven proppig neusje, weggediept
zwàrtten, scheefde tusschen z'n beenschonkige schouders en een kleploos petje
dekselde op zijn zwarte haren, die tot in z'n bruingebrande nek kleften.
‘Tramkaartje meneer’, ‘tramkaartje meneer’, hield aan jogje, de rechterarm op,
met in zijn vuist, vol huidbarsten en -kratsen, lang-smal boekje, waaruit kaartje
flapperde. Hij ritste er één van af, want ‘Oud-Heertje’ had hóofdgewenkt en met
oppe wijsvinger hem voorgeteld: één. Meneer van Pinsteren liet 'n dubbeltje los in
hand-logje van jogje, zei: 2½ cent weerom vèntje! Wat 'n zwarte vlerken die jongen
had! Je mag ze wel 's wàsschen, raadde ‘Oud-Heertje’. Ze zien zoo zwart as roet,
knáap, durfde hij. Maar jogje lacherde naar z'n handje-vol stoffig koper, pikte er een
cent uit, tilde die op naar z'n klant, maar wars en onwillig weigerde ‘Oud-Heertje’.
Nee vèntje, dat kèn ik. Ik heb je gezegd: 2½ cent weerom. Gauw gaf jogje dàt
muntstukje, knarserig open mokkig néêrkijkend naar zijne handen, die zwart zaggen.
Nou-ja. Zoo zwart as roet, zei-die. Dat loog-i. Ze zaggen niet zoo zwart as roet. Roet
zag veel zwarter. Wat 'n lèkkere snijboon, vond jogje, uit z'n zwarte oog-balletjes
opglurend, mokkend: Kijk 'm kijken, die ouwe mik-mak. Daar gaat-i.
De wagen dreunde weg, smakte en schokte ‘Oud-Heertje’
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heen en weer, tot-i in de kromming der rails tegen conducteur werd opgekwakt,
voet-dribbelend ‘excuus’ stotterend.
- Dat is de inertie van de beweging, leeraarde een heer vlak over hem.
Hij lachte gekkig, begreep niet, maar knikte alsof-i dat òok vond.
- Vooral die hoèk daar, schreeuwde hij, dat is 'n leelijkert.
De ander knikte simpel, zweeg.
Schrikkelijk schokte die wagen, vond-i, rang, bonk, bònk, wéêr tjompte hij bijkans
omver. Toen ging-i binnen-in, zitten, zag de straathuizen voorbijglijen, de
mensch-hoofden àan- en weer wegdeizen, toen de Singel met aan de overkant,
fleurig, rood-wit, rood-wit, de markt met bloemen, dan gleed de wagen het
Koningsplein over en de Leidsche straten binnen, toefde even op de bruggen der
grachten, waar de boomen bladeren-zwaar takten en groentrosten over het water,
dat tusschen de wallen zwart-marmerde. Het zonlicht splinterde op en langs de
wagen-banken, smeltte langs de glas-ruiten en barstte open in de juichlucht buiten,
waarin de menschjes zich naarstig repten en piekerend krielden onder de blauwe
hemel-wegen, die over de straten strookten.
Op het Leidscheplein ging hij den wagen uit, stapte af, wandelde kalm de -schans
langs tot hij ‘Rijksmuseum’ zien kon, en hij schuchtertjes van stap het ‘mooiste
gebouw van Amsterdam’ naderde. Paraplu had-i niet. Hij kon er zoo-maar direct
ingaan. En dat deed hij.
Hij voelde zich braaf minnetjes, toen-i daar van uit het heldere daglicht in de
donkere vestibule stond en hij, rechts van hem, uit schaduw-zwartige duisternis een
suppoost zag uniformen, die roerloos zat en gestreng toe-keek. Naar hèm, meende
‘Oud-Heertje’ en hij groette heel beleefd met beetpakken en optillen van flaphoedje.
Toen durfde hij rustig rondkijken, stilstaand, was verwonderd. Hée, hadden ze reus
Goliath met Davidje weggenomen? Zeker wèl. En hij trad de treden op, groette weêr
een suppoost, vroeg of de reus weg was.
- Staat an de àndere zij van 't gebouw; sprak zwaar de suppoost.
- Oo, dus hij is er toch nog, knikgrinnikte ‘Oud-Heertje’. Dank u wel.
Zonder het zelf te weten en te willen duwde hij een deur open en het was of-i op
straat stond zoo licht als 't in die zaal was. Uit zijn binnenzak pakte hij doosje-met-bril,
schoof het open,
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tipte glinsterend en fijn-draad-staal-brilletje eruit, leunde het op zijn neus, de stalen
hengseltjes tot achter om zijne kleine goedgeschulpte ooren wriemelend.
Daar stond-i te kieken in de zaal van porselein en aardewerk, zooals-i zag.
Sakkerloot, wat stonden daar 'n béelden-van-vazen! Chineesch of Japansch, wat
wàs 't? Wat 'n allemàchtig groote pullen waren dàt! Daar kon 'n kind in. Over z'n
brille-glaasjes heen stond-i ernaar te gluren. Ja, die Chineezen dat was nog zoo'n
dòm volk niet. Had-i niet ergens gelezen dat dat kleine gele goedje met 'r lange
staarten vanachteren het blanke ras al eeuwen vooruit was in beschaving? Maar
dat was móoi hoor, die vazen. En hij keerde zich af en om, langzaamde verder.
Over een glazen vitrine, waarin gekleurde-tegel-scherven te kijk leien, hoofdbukte
hij néêr, plette zijn neustop op het glas-blad, loerde om te lezen, wat er op de
etiquetjes stond. Veertiende eeuw, las-i, hardop, hoofdrijzend en peinzend.
Dicht bij ‘Oud-Heertje’ zat suppoost, die zich opstutte en bij 'm kwam staan.
‘Voor die ééne is nog drie honderd gulden betaald,’ raffelde die, met gewiksten
hoofdknik, haak-vinger van klauwige hand op glas-blad toppend en aanwijzend:
‘voor dàt dingie’. En hij keek schuin-op naar ‘Oud-Heertje’, die namummelde: ‘drìè
honderd gulden! Je zou zeggen waar zit 'm de waarde in, hè?’
Suppoost dacht diepzinnig. Jà. Waar zit 'm de waarde van zoovéel in? Hij
schouderschurkte. 't Zit 'm natuurlijk in de spécie!
‘Oud-Heertje’ verstond niet. In de existèntie zegt u? probeerde hij te begrijpen.
Het gaf een lastige ontwarring want dàt snapte suppoost weer niet. En die vroeg:
- Wat zègt u?
- Zei u niet: in de existèntie? strafte ‘Oud-Heertje’, grimmig blikkend.
- Ik? verbaasd vraagde de ander: ìk? 'k Heb 't wóord niet gebruikt. In de spéécie,
klemde hij met nadruk, beseffende dat de ander ‘hardhoorig’ was.
- Noù begrijpen we mekaar, in de spécie. Zoo zit 'm dáar de waarde in!?
- En nou moet u 's hier komme kijke, beetpakte suppoost ‘Oud-Heertje’ bij mouw,
ziet u die schotel dáar? Daar hebbe we vijf en
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zeventig duizend gulden voor betaald. Voor betáald, aandikte hij. En d'r is hier al
iemand geweest uit Italie en die hèt ons 't dùbbelde d'r voor gebojen. Maar we doent
't niet. En fraag je nou wat is t'r àn.... kijk u 'm maar 's. 't Is 'n terechtstelling, zooas
u ziet. Hij is beschuldigd en leit op z'n knieën, geboeid, en zìj - ziet u 'r? - ze zal
vonnis over 'm uitspreken. Dat is hij en dat is zij! En dat binne ook allemaal vròuwe.
Die verdedigen hèm.
‘Oud-Heertje’ stond knie-geknikt te turen. - Die daar op z'n bloote knieën leit, da's
'n màn, constateerde hij.
- Da's 'n màn. Maar die daar zit, da's 'n vroùw. Da's zooveel as 'n rechter.
- Och. Hij hèt 'n leelijke knauw gehad hè, die schotel? Hij 's gebarsten. En vijf en
zeventig duizend gulden zegt u? Is 'r voor betááld?
- Ja.
- Sakkerloot! Geen kleinigheid. En ik vin 't 'n léelijk ding.
- Nee, léelijk is-i niet. Kijk die rand maar 's. Da's allemaal met de hand
fijn-geschilderd. Ga 's na, wat 'n wèrk!
- Jàmmer dat-i gebarsten is hè?
- Dat geeft niks.
- Niet?
- Née. Doet niets an de waarde af. Al lei-i in tweeën, dan het-i nòg z'n waarde. 't
Is oùd werk, mot je rekenen, 't wordt niet-meer gemáakt.
- Dat is zoo. Zeg menéer - begon Oud-Heertje, die op linkerborst-helft van suppoost
klein-ronde onderscheidingsteekenen-aanlintje ontwaarde -, ik zie, u heb al heel
wat méêgemaakt!
- Ja dat heb ik.
- U heb 'r vier?
Hij knikte, keek toen néêr op blauwlakensche borsthelft en wees één voor één
de insignes aan: da's zesjarige dienst. Da's twalef jaar. Da's 't expeditie-kruis Borneo.
Da's 't rìdder, Oranje Nassau.
- U is mooi gedécoreerd hoor, vleide meneer van Pinsteren. Dat zie je niet veel.
- Maar ik heb wat ondervonden!
- Dat begrijp ik.
- Ik ben in Borneo gewéest en daar had 'k op 'n avond wàcht, was ik bijna naar
de haaien gegaan!
- Verdrònken, zegt u?
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- Neee.... niet verdronken. Daar was ik op wàcht. En ik denk al, wat hoor ik daar
voor léven en waarachtig daar waren 'n paar van die platkoppen uit 'r lui kánootje
an wal gekommen. Die dachten, we zullen die wácht daar 's effetjes nèkken. Maar
ik was ze vóor. Net toen die éene me zal overrompelen, toen trek ik me klewang en
ik geef 'm 'n dùt op z'n harsens.... daar leê-i, te apegapen, mòrs. Maar toe die andere.
Ze waren met 'r lui drieën! En in m'n verbouwereerdheid, ik wist niet wat ik deê hè?
smeet ik m'n klewang wèg. Máár.... m'n voet 'r op, begrijp je? Anders hadden zullie
m'n wapen gedieft. En toen háal ik uit m'n gordel me revolver en ik schiet. Pang,
páng.... nou dat begrijp je.... en toen kreeg 'k hulp.
‘Oud-Heertje’ stond hoofd-wiegend door te luisteren, toen de ander reeds zweeg.
Da's kras, knikte hij. Want dat binne daar loeders!
- Of dat loeders binne! Ze mòllen je. O, 't is zulk gevaarlijk tuig. Da's ook 'n dure
schotel, waar u nou net tegen-an kijkt.
- Dat zàl wel. Ook dúur, zegt u. Zeg menéér, wat zegt u van de Japannertjes?
Hadt u dat voor dertig jaar geleden gedàcht?
Suppoost stond met clown-achtige gezichtsverwringing te hoofdwiegelen.
- Maar wat vechten die kerels mooi hè? bewonderde ‘Oud-Heertje’.
- Of ze mooi fèchte.... koerage hèt dat gele ras, daar sta je verstòmd van. 't Is
hun om Port-Arthur te doen!?
- Wat ánders? Maar menéér, begrijpt u nou die taktiek van die Rùsse?
Suppoost wijsvingertopte op voorhoofd. 't Is of ze krank in d'r lui kop binne.
- Nee-maar, idióót. Wat is tat voor krijgskunst tat tie kerels d'r op nahouën? Da's
niks! Zeg menéer! En wat stom van die lui om Port-Arthur te willen ontzetten! Hè?
Wat stom! Nou binne ze ingesloten, kennen ze van voren en van achteren niet weg.
En dat wordt in de pàn gehàkt.... Kan je nagaan! Sapristi!
Suppoost peutte met elleboogpunt tegen arm van ‘Oud-Heertje.’ En dat is nog
wel 't land van de Vredesconferentie!
Ze keken mekaar an, grinnekten. Ja. Já.
- Komt u 's mee, wenkte Suppoost, hoe vindt u dat? Da's 'n haar-bol, daar doen
de Chineezen d'rlui vlecht in. Da's eierschaal! As je zoo zou doen - en Suppoost
haakte zijn vingers in, vuistend - dan is-i kapot. Die vaasies ook die d'r bove staan,
da's óok eier-
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schaal! Da's allemaal zuk dun goedje dat je te benauwd bint om 't an te pakke. En
't mot toch! Met de schoonmaak! Jà.
Ze stonden mekaar an te kijken en te beknikkelen. Suppoost lichtte steek op en
af, veegde met zakdoek langs vochtig voorhoofd, waardoor glimgrijzend hoofdhaar
bloot lei, dat prachtig-dik achteruit kuifde.
Oud-Heertje, die dat zag, verrast, bewonderde opnieuw: Wat heb u nog 'n prachtig
hoofd met haar! Wat is dat nog dik! Kijk ik 's, - hij pakte z'n flaphoedje af, - hè, wat
zegt u dáar-van?
- Dat begint dun te worden.
- Maar, hoe houdt u dat zoo goèd? Daar doèt u toch wat an!?
- Niet veel. Maar zoo oud as ik ben, 'n paar keer in de week, wat klapperolie; dat
houdt 't haar niet alleen lekker-zacht, maar voor de wortel is 't zoo bèst.
- Dat gebruiken de Javanen ook hè, klapperolie?
- Daarvandaan hebben die zukke prachtige koppen met haar. En ze kommen d'r
makklijk an, van de klapperboom!
- Maar die klapperolie ken je toch hier ook krijge, niet?
- Ja die kóop je bij de drogist; voor 'n stùiver.
- Dan koop ik 's wat van die klapperolie. En ‘Oud-Heertje’ zette gleuf-hoedje weer
op, suppoost deed dat met zijn steek.
- Nou meneer, ik ga d'r 's vandoor. Ik moet nog naar de ‘Nachtwacht’ ook. Die is
boven, niet? De trappen op?
Ja, die was boven, de trappen op. En meneer van Pinsteren bedaarde weg, de
zaal door, de vestibule in, de trappen op.
Toen-i, heel in de verte, de ‘Nachtwacht’ gewaar werd, - hij wist dadelijk dat dàt
'm was, - tipte hij zijn hoed weêr af, kalmde vooruit, tot-i er recht voor bleef stil staan
en keek. Jaja, dat was 'm. Hij kende 'm. Het was wel lang geleden, dat-i 'm voor 't
laatst had gezien, maar gòed; 't wàs 'm. Met één oog dichtgeknepen stond-i te
bespieden. En hij ging erbij zitten. Zoo'n hoofd-met-haar as die ouwe gediende had,
dat zag je niet veel. Toen keek hij de hoogte in, zag van het mattig glas-dak naar
‘de Nachtwacht,’ wéêr omhoog en wéêr dáarheen.
Het waren grauwe wolken, die de zaal doordonkerden. Een grijze stofmist grijsde
over het schilderij. Maar toen de hemel helderder werd en de zaal doorklaarde
slurpte het licht het vage weg, dat over het kleuren-doek dampte.
Nou werd-i móoi, nou was-i pràchtig. Hij kierde opnieuw zijn
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ooglidjes, kokerde zijn vleezig handje voor het rechteroog en zocht het ‘licht’ van
Rembrandt, dat zoo ‘goddelijk’ moest wezen. Jajajajajà, dat zat 'r in, licht. En wat
'n mooie natuurlijke kòppen! 't Was of die éene je pàl ankeek. En wat was die hand
van die kerel mooi! Alsof-i aan 't uitleggen was. ‘Kijk, zoo zit 'm de zaak in mekaar.’
Maar dat licht, née. Dat zàg-i nog niet. Ja, op de vloer, in die hoek daar.... en
tusschen de beenen van de kerels door hè, daar hadt je 't ‘licht’. Wat kon je daar in
kijken! 't Was of die-daar lièp. Hoeveel stonden d'r wel op? En hij liet zijn kokerend
handje zakken, telde: één, twee, drie, vier, vijf.... zeventien. En levensgroot!
Nee-maar die hànd, 't was of-i uit 't schilderij stak! En de kop van die kerel was ook
zoo krànig, één-en-al leven, 'n èchte vleesch-kop. Wat was 't hier lekker-rustig. Geen
mensch zag-i om zich heen. Alleen dáar, de suppoost, die zat. Die zou 'm ook wel
goed kènnen, ‘de Nachtwacht.’ Maar wat stelde 't nou eigenlijk vóor? Hij wist 't niet.
't Was op 'n schip, meenden-i. En hij kokerde wéer zijn handje, keek. Daar rèks hadt
je d'r één, met 'n trommel, dáar zag je d'r één met 'n speer, links hadt je 'n vaandel....
en d'r zat 'n klein kind ook tusschen. As je d'r lang na keek was 't of de heele
karavaan op je afkwam. Je zou zweren dat die kerel, die daar an z'n geweer zat te
prutsen, lièp. Maar wat waren ze nou an 't zaniken in de kranten van slechte
belichting. Hij was niet slecht belicht. Wat wouën ze dan méer? Die suppoost zou
dat wel weten en hij stond op, dremmelde naar die heen.
- Is dat nou al zeker meneer, dat die nachtwacht verplaatst wordt?
- Ja meneer. Dat is zeker.
- En weet u ook waar-i naar toe gaat?
Dat wist de suppoost. D'r wordt 'n apart gebouwtje voor 'm gemaakt en dat komt
achter de wand, zal ik maar zeggen, waar-i nou tegen aanhangt. En dan krijge we
'n deurloop, daar in die hoek, dan ken je van de eene zaal in de andere, begrijpt u?
‘Oud-Heertje’ knikte. - Maar waarom is dat nou allemaal meneer, voor de
belichting?
- Ja meneer. De belichting, die deùgt niet. Hij moet links-bovenlicht hebbe en dat
hèt-i hier, maar niet genòeg. Nou hèt-u 't vandaag al bijzonder getroffen, want hij is
vandaag éénig mooi. Maar as u nou om drie uur komt, half vier zal ik maar zegge,
dan wordt 't licht minder en dan gaat hij sláápe. Dan is 't net, zal ik maar zegge, of
dat 'r 'n grijze mist over komt. En dan is-i
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dòf. Maar noù.... ik wou dat de dir'cteur 'm 'r 's zóo zag, zit 'r 'n leven in meneer en
'n licht.... hèt geheim van Rembrandt.
- Ja wat is dat licht tusschen de beenen van die ééne-daar-in-dehoek, móoi hè?
Suppoost antwoordde niet dadelijk, stond met saamgeknepen ooglidjes en
vooruitgestrekten arm, vinger-bibberend, te gluren. As je nou zóo kijkt, raadde hij,
dan krijg je 'm heelemaal lòs. Dan zit 'r 'n bewéging in, net as in de natúur.
En hij keek weêr den ander an, philosofeerde verder: want in de natuur is ook
alles beweging. Niks staat 'r stil in de natuur. En zoo is 't met hèm ook. Ik krijg hier
alle dag 'n meneer en die zit hier geregeld een half uur op 'm te studeeren. Daar
zit-i altijd, daar op dat hoekie. Da's 'n kènner. Nou zal u zegge, hoe weet je dat zoo?
Maar dat rùik je. Je ken an alles merken, dat die d'r, wat je noemt, effetief verstand
van hèt. Dan zit-i zóo te kijken, dan.... dàn 'm weer van die kant opnemen, dan weer
's d'r vanaf loopen, affijn iemand, die 't wéet. En die zeit verleden tegen mij: ‘dat
wordt maar eens in de duizend jaar gemaakt.’
- Da's zeker 'n schilder?
- Nee. 'n Schilder is 't niet. Maar je kan zien an alles, 'n fijne man.
- De fèrf van die dagen zal ook wel van goeie kwaliteit geweest zijn. Wat dènkt
u?
- Veel beter as tegenwóordig!
- Rembrandt mot 'r aparte jonges voor gehad hebben, die die ferf mèngden.
- Dat hàd-i ook. Dat hadden ze allemaal, in die dagen. Van die duvelstoejagers!
- Dat is toch de Schuttersmaaltijd, niet waar meneer?
- Ja.
- Wat is dat 'n pláat hè, daarbij vergeleken?
- Nou-nou-nou-nou.... hij is niet zóo mooi. Maar kijk u 's goed naar dat
fluweelen-buis. Hoe is dat geschilderd?
- Ja da's mooi.
- O-zoo. Maar de koppe binne heel anders.
- Van Rembrandt?
- Van Rémbrandt. En toch mijnheer, is 'r 'n kòp bij, da's goed werk. Haalt u 'm 'r
's uit. 's Kijke of u 'm ziet.
Oud-Heertje stond studieus te zoeken, vroeg eindelijk, naar één wijzend, dìe?
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- U hèt 'm. U hèt 'm. Dat ìs 'm.
- Niet-waar? verheugde zich de ander. Maar da's 'n goeie vléesch-kop.
- Of dìe goèd is. Maar nou is 't de vraag, stootte de ander aan, hèt hij 'm wel
geschilderd?
- Dat wéet je niet.
Suppoost kneep zijne ooglidjes dicht, nikte, alsof-i gezichtspijn voelde. Zóo is 't.
Toen begon ‘Oud-Heertje’ aan weggaan te denken. En hij groette, ging.
Hij was dankbaar en blij, dat-i het zoo goed had mogen treffen. Wat 'n vrindelijke
lui, die twee. Sapperloot, heelemaal in Borneo geweest. Bepaald 'n kranige kerel
geweest toen-i jong was. Maar wat 'n gróóte handen had-i. Hoe laat zou 't zijn? 't
Was hier zoo mooi, dat-i er nog niet uitging, dat-i nog wat bleef kijken. Wist-i maar
waar de andere schilderijen van Rembrandt hingen.
En hij liep terug, informeerde dat bij den ‘Nachtwacht-suppoost.’ Zie-zoo, al klaar,
zei hij zich-zelf, deze zaal uit, rechtsom, en alle kabinetjes langs. Makkelijk te vinden.
Met al dat kijken, nièt vergeten dat-i klapperolie mee zou nemen! Nee-nee. Of-i nog
naar z'n zuster kon, wist-i nog niet. Het was bijkans half drie. Toch altijd 'n èchte
schilderijenlucht in die museums! Om op den duur hoofdpijn van te krijgen. Die
gekleurde glazen waren ook niet mis! Johan van Oldenbarneveldt, las-i. En in het
voorbijgaan dacht-i erover na, waarom diè ook weer ter dood was veroordeeld?
Want 't was 'n knappe bol in zijn tijd. En daar hadt je Johan de Witt. Borstbeeld van
gips, zeide-n-i. Aristocratische trekken, vond-i.
Hij bleef er een poosje voor staan, ging toen daarnaast op een gladleêren rustbank
zitten, opkijkend naar de gekleurde ruiten, net zooas je ze in Haarlem had. Ja d'r
was in die tijd van Van Oldebarneveldt gróote tramelant geweest. En ze hadden 'm
onthoofd. Maar hij was - meende-n-i wel - de màn, die zich tegen 't gezag van prins
Maurits verzet had. Johan van Oldenbarneveldt. Ja dat was niet leep van 'm. Hij
was ook, als-i zich niet vergiste, dezelfde, die op z'n eigen houtje soldaten opriep,
tégen Maurits. Dat was hìj. De Waardgelders, hietten die. Ja, hij wist 't nog wel. En
toen kreeg-i de bout op z'n kop! Dat zulke lui niet bijtijds inzagen, dat as je je tegen
de regeering verzette, je dan je hachie d'r bij kon inschieten. Stòm. Met al d'r lui
knapheid!
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Toen er iemand naast ‘Oud-Heertje’ kwam rusten, stond hij op. En hij liep langs de
vierkanthokkige kabinetten, kwam voor ‘De Staalmeesters’ stil te staan. Dichtbij
zaten eenige Engelschen, een heer en twee dames; hij, in grof-geruit grijs reispak,
zij in mantel-jasjes, glad en strak, de glimmende breedgeneusde laarsjes van onderen
uit de korte reisrok. Ze zaten attent te kijken, waren stil van gebaar, schaars van
gesprek. De Engelschman belas z'n opengeslagen Baedeker.
Daar stond ‘Oud-Heertje’ vlakbij. Er was een stilte. En hij kuchte eens, keek naar
‘De Staalmeesters’, ook weer èchte Rembrandt-koppen, dacht-i. Hinderlijk, dat die
vreemdelingen d'r nèt waren, als hij er was. Hij woû maar, dat ze ophoepelden.
Maar hij voelde dat de Engelschman van z'n Baedeker opkeek naar hem en
‘Oud-Heertje’ vreesde een vraag. Talen verstond-i niet. En wègloopen wou-i niet.
Niet terugkijken, dacht-i, met strenge studieblikken plezìerig-zien naar de schilderij
verzakend. Dat moest-i ervoor over hebben.
Maar de Engelschman stond op en onmiddellijk keerde ‘Oud-Heertje’ zich om,
stond pal voor de Anatomische les, óok van Rembrandt. Daar bofte-n-i mee. Achter
zich hoorde-n-i slemperig en gerekt-zeggen: ‘Yès’.
Hoor dàt, Engelsch! Daar verstond-i geen woord van. Nooit geleerd! Alleen Fransch
'n tikkie. En de Engelschman kwam vlak naast 'm staan. Weer keerde hij zich om,
stond voor de Staalmeesters, naast de twee dames, die 'm taxeerden. Plezierig was
't juist niet, zóo.
Frank-uit, maar zeurig, jenkte de Engelschman z'n vraag:
- Can you tell me.... the ‘Nightwait’ is that the principal picture of Rembrandt?
‘Oud-Heertje’ stond Engelschman benepen an te kijken. Wat vroeg-i? En hij begon
te vermoeden; wees naar ‘de Staalmeesters’, zei: Oui. C'est de Rembrandt.
- You are a Frenchman, polste de Engelschman.
Nou moest-i voorzichtig wezen en hij zei niks meer, knikte.
Maar de ander liet niet los, begon in het Fransch: c'est donc le plus grand peinture
de Rembrandt?
Dat verstond-i, ontkende: non. Non-non. Le plus grand de Rembrandt c'est, - wat
was Nachtwacht in het Fransch? - c'est le le le Nuit....
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- The Nightwait, voltooide de Engelschman.
- Oùi, knikte hij gretig.
- Ah mèrci.
Maar mijnheer van Pinsteren vreesde meerdere vragen, tipte zijn hoedje eerbiedig
op en af, liep het zaaltje door, verdween achter een scherm-schutting, kwam in een
andere groote zaal. Daar bleef-i wat ronddremmelen, was van plan als ze weg waren
weer naar ‘de Staalmeesters’ te gaan. En na een tijdje meende-n-i vast dat ze weg
waren, liep-i die zaal uit, schuiferde achter de schermschutting om en.... daar zatten
ze waarachtig nòg. Toen kon-i moeilijk weeromkeeren, naderde aarzelend, bleef
onlekker en schuchter voor ‘De Anatomische Les’ dreinen. Rustig verscheen in de
deur-lijst suppoost. En gelukkig, vond-i, de Engelschen gingen weg. Hij groette wéêr,
wendde zich om, ‘De Staalmeesters’ bestudeerend.
- Dat zijn toch zooveel as de gilde-meesters, niet-waar meneer, informeerde hij
bij den achter hem staanden suppoost, die karig knikte.
- Ze kijke allemaal hier-na-toe, wees ‘Oud-Heertje’.
Suppoost, onbewegelijk, zweeg, bekeek mede de koppen.
Wat zit 'r 'n leven in de oogen van die lui, ontdekte de ander. En als was hij met
zich-zelf in gesprek, wees hij met vooruitgestrekte arm naar een schilderij-figuur en
praatte: ‘Kijk diè daar, die kijkt je geregeld pàl in je gezicht. En diè, diè is ook goed
getroffe. En diè. Trouwens allemaal. Hij schilderde toch maar éénig, die Rembrandt’,
leutte hij, den suppoost anziend, die maar niks zeggen wou. Wat 'n verschil van
menschen je toch hadt, hèm en die andere twee. Niet vergeten dat-i klapperolie
meê zou nemen.
- Vindt u niet? vorschte hij frank.
- Ja, norschte suppoost.
- Wat 'n verschil met die àndere, dacht-i wéer. - Maar u moet dáar niet staan, u
moet hièr komme staan, duidde de suppoost aan. Hier heb je d'r 't goèie licht op.
Hiérzoo.
Maar meneer van Pinsteren liet zich maar niet zoo dadelijk ringelooren. Hierzoo
of dáarzoo, dat zàt nog. Wat 'n branie! ‘Daar kan u wel gelijk an hebbe, teemde hij,
maar hier zie je 'm ook goèie.’
Voor zulke hardnekkigheid keerde de ander zich om, passtapte langzaam op en
weg. ‘Oud-Heertje’ schuiferde stikem achteruit, keek. Hij had toch gelijk, je zag 'm
zoo beter as daar. Ja die kerels wisten 't wel. Maar kon 't ook anders, as je d'r de
heele dag tegen ankeek. Je zou d'r op 't laatst gèk van worden. 't Begon
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'm nou al te vervelen, hij kreeg bijkans hoofdpijn. Dit was de laatste, die die zag. 't
Was weer 'n blikslagers mooi ding. Wat 'n koppen! Wat 'n pràchtige kòppen! Hoe
kreeg die vent 't zóo? Zoo'n dóodgewóne molenaarszoon hè! En dan zóo'n genie!
Ja, 'n genie, dat was 't rêchte woord. Hoe làpte-n-i 't 'm? As je goed op zoo'n óog
lette, heer-in-den-hemel dan was 't net 'n oog, waar leven in zat. O, daar kwam die
lammeling van 'n suppoost weer ân....
- Ziet u wel? grofte die, overwinnend. Da's de goeie plaas.
‘Oud-Heertje’ knikte naar het schilderij: ja-ja. Hier zie jè 'm beter, bekende hij.
- Dat zal wel uitkomme; as je daar staat, zie je niks.
De ander zweeg; vond die man schrikkelijk waanwijs, en brutaal zelfs voor zoo'n....
oppasser. En hij sprak vrij tegen den ‘man’:
- Ja, als jùllie 't nog niet wisten, wìe zou 't dan weten? Je zit 'r de heele dag 'met
je neus pal bij, brutaalde hij; het gesprokene zelf hard vindend. En hij verzachtte:
maar ù heb gelijk, je ziet 'm hier veel beter. Zeg meneer, begon hij te vriendelijken,
die kerel, die daar achter staat, of zitten, wat doet-i? dat is bepaald een
ondergeschikte van die lui op den voorgrond; zou u óok niet denken?
Suppoost knikte enkel, kort.
- Dat kan je echt merken, vervolgde ‘Oud-Heertje’, kijk 'm daar zitten. En wat 'n
deemoed leit 'r in dat heele fiezionomie hè? Hij zit maar te wachten tot zij wat zeggen
en dan staat-i op. As je zoo'n kereltje alleen-maar neemt, wat zit 'r dan allemachtig
véel in zoo'n schilderij van Rembrandt!
Suppoost bleef maar niks zeggen, siste eens z'n tusschen tanden door, was
verder doodstil. En toen meneer van Pinsteren zich omkeerde zag hij hem kijken
door de ruiten, met achterover rustend hoofd, naar de lucht, die helblauw was.
- Goeië-middag, rekte ‘Oud-Heertje’, met verveling in zijn stem, wandelde weg.
Suppoost bleef zwijgen, keek den ander na.
Buiten het gebouw in de koele schaduw van het Museum, zag hij, wat verder-op,
de zonnige straatsteentjes, tippelde erheen, om zich eens lekker in dat zonnetje te
koesteren. Hè-ja, zei-die, toen-i erin liep, dat doet den burger gòed. En hij was van
plan wèl naar z'n zuster toe te gaan. Daar hadden de meeste vrouwen toch maar
geen idee voor, voor schilderijen. Chris óok niet. Ze waren oppervlakkig! O, ze waren
zoo oppervlakkig. Veel oppervlakkiger as de mannen! Dat komt, ze waren niet
logisch, ze gaven te veel
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toe an d'rlui gevoel. Chris óok. En dat praten over dingen as theosofie en spiritisme
was allemaal dubbeltjes-boekies-wijsheid. En waar-i zich bepaald an ergerde,
bepaald an èrgerde, dat was, as ze de vreemde woorden verkeerd uitsprak. Dat je
geen Fransch kende was waarachtig geen schande, maar hoû dan je mond,
vergalloppeer je dan niet aan dingen, die je maar alleen hebt van hooren-zeggen.
Zoo dacht hij in het warme zonnetje, dat maar geen genot was om erin te kunnen
loopen! Wat had-i die ‘Nachtwacht’ goed gezien en wat 'n vrindelijk man, die
allereerste! Maar hij was krijgsman geweest, dat moest je niet vergeten. Dat-i toch
vooral die klapperolie niet vergat, bij de eerste de beste drogist zou-i 's probeeren.
Nee, de vrouwen waren over het algemeen oppervlakkig. En och as je 'n beetje tact
hadt, dan had je ze zoo gauw onder je suggestie. Want hij kende ze. Of-i ze kende.
Met Chris was 't óok zoo. Die was nou wat anders as anderen, interesseerde zich
voor dit en voor dat, ging naar 'n vergáádering van vrouwenkiesrecht, was lid van
de dierenbescherming, maar als Tommie wat lastig was kreeg-i met de zweep; nou
was ze vegetarier geworden. Maar als hij zich nou vierkant daar tegen verzette dan
kreeg je ruzie met 'r, dus: zwijgen, zwijgen. In 'r eigen vet laten gaar smoren. Of....
heel kalm en verstandig 't verkeerde onder 't oog brengen, dàn wou ze nog wel eens
luisteren. En waar-i 't land aan had, 't was z'n eigen zuster, maar hij kon 'r maar niet
aan gewend raken, dat was, dat ze de laatste maanden gewoon 'n manne-snor had.
Dat vond-i toch zoo-iets leelijks en onvrouwelijks, dat-i al tegen d'r gezeid had: Chris,
je heb in de laatste tijd last van sterke haargroei op je bovenlip, ken je dat niet 's
weg laten scheren? En dáaran kon je nou 't oppervlakkige zien van de vrouwen,
daar was ze bóos om geworden, nou vraag ik je! Maar 't scheen toch dat ze ze
tegenwoordig afknipte. 't Was nóodig, vond-i.
Vóor den winkel van een drogist stond-i stil, stapte binnen, vroeg of ‘de juffrouw’
klapperolie verkocht. Jazeker, dat werd hier verkocht, zei de juffrouw. Geeft u me
dan voor 'n dùbbeltje bestelde ‘Oud-Heertje’. Mijnheer had zeker geen potje, of
geen.... informeerde de juffrouw.
- Nee; maar doèt u 't in 'n fleschje, verzocht hij. Dat ging moeilijk, want 't was niet
liquide, niet vloèibaàr, vergemakkelijkte zij.
- 't Is toch óólie.... klàpperolie....
- Jawel meneer.... maar ik zal u's late zien wat wij altijd voor
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klapperolie verkoopen en dat is vaste massa, véttig. Kijkt u maar, - en zij wipte een
dikglazen stolppot van een plank, waarin als gestolten vet de ‘klapperolie’ vast lag,
- da's klapperolie.
- Is dat klapperolie? Da's cocosvet juffrouw, da's gewóon cocosvet, maar da's
geen klapperolie.
Maar hij kocht toch voor 'n dubbeltje, omdat de juflrouw 't 'r altijd voor verkocht,
kreeg een plokje vet in een dik bruin papier, dat er veel keeren om heen werd
gewikkeld, ‘anders vette 't zoo door’, zei de juffrouw. Met 't bruine pakje ging hij den
winkel uit.
Ze hadden 'm daar gewoon-weg te pakken gehad bij die snèrtdrogist, schold-i,
toen-i op straat verder voortliep met in zijn rechterhand het pakje. Nou was 'n
dubbeltje de heele wereld niet, maar hij had toch spijt 't genomen te hebben. Hij
vroeg klapperolie en kwammen ze me daar met cocosvet andragen. Klapperolie
was toch niet 't zèlfde als cocosvet? Welnée. Klapperolie was olie en cocosvet was
vèt. Cocosvet smeerde Jan-en-alleman op z'n haar, maar klapperolie was wel
degelijk wat anders. Dat-i zich daar zóo had laten beetnemen, want wat deed-i met
dit?
En hij keek misnoegd en viezig naar het pakje, dat al vet en rond doorvlekt werd.
Zoo stond-i voor de deur van het bovenhuis, dat zijne zuster bewoonde en schelde
aan. Ja, ze was thuis en hij liep de met keurigkleurige looper belegde trap op, kwam
binnen, de voorkamer, met midden-in de witte kakketoe, die die 't eerst zag en
krijschkrijschend hem tegen snetterde.
- Sst-sst-sst-sst!.... suste hij, door dat kabaal dieper ontstemd dan door de
ondervonden teleurstelling en wrokte: ik ben nog niet binne, of hij begint al. Dag
Chris. En terwijl-i z'n zuster, die aan de ronde tafel zat, met een hand begroette,
krijschte achter z'n rug de kakketoe, die zich omgewend had en vastgepoot om zijn
stokje heen en weer zwingde, ketting-rettelend.
- Ga zitten, verzocht zijne zuster, ik dacht dat je niet kwam.
- Wat zèg je?
- Ik dacht dat je niet kwàm, schreeuwde ze.
- Zóo. Kan dat beest nou niet 'r 's eve stil weze, verzocht hij; 't is hier 'n leven van
belang! Sst, Sst, vermaande hij nog eens.
Zijne zuster stond op, ging naar kakketoe, vingerstreelde die over zijn witte kuif
en zoeterde: pollie-pollie-pollie-pollie, wat is 'r jonge? wat is 'r nou? Schatteboùtje,
wees maar soet, wees maar soet, sooo....
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Kakketoe was gehoorzaam en stil. De vrouw keerde zich weer naar de tafel, zag
dat broêr Jan voor 't raam was gaan zitten en zijn hoed naast zijn stoel neerlei, op
den grond. Ze bleef achter de tafel staan, stijf en strak gekleed in zwartglimmende
japonstof. Haar gezicht was mannelijk; zwart haar steilde achteruit boven een nukkig
voorhoofd, met eronder een kromme roofvogelneus en bruine zwarte oogen. Op de
bovenlip kort-sprieterden de stugge haartjes van een stomp snorretje. Dat was 't
eerst, wat ‘Oud-Heertje’ van z'n zuster goed zag en hij was even narrig gestemd.
Oók het bruine pakje lei hij naast zijn stoel. En hij hoorde dat ze luid vroeg wat of
erin zat.
- Daar hebben ze me mee bedúuveld, begon-i uit te leggen; ik vraag ‘klapperolie’
bij die drogist en geve ze me doodgewoon cocosvet.
- Cocosvet! Leg dat dan niet op 't kleed asjeblieft, want dat geeft vètvlekken.
De kakketoe krijschte. Hij zat roerloos te kijken naar kakketoe en z'n zuster, die
kwam aanpantoffelen, naast hèm vooroverbukte en het pakje beetnam, bekeek.
Kijk nou toch 's an wat 'n vette rommel je op me kleed legt, jeremieerde ze, dat geeft
immers smerige vlekken. En ze nam 't, viezig van gezicht, tusschen duim en vinger
meê.
- Gooi 't maar wèg, verzocht-i, ik neem 't toch niet mee. Gooi maar gerust weg.
- Waarvoor heb jij ‘klapperolie’? informeerde ze.
- Voor m'n haar; dat valt zoo uit in de laatste tijd.
- Ja da's d'n ouwen dag, zuchtte ze, dat doet 't mijne ook! En helpt daar klapperolie
tegen; laat je toch niets wijs maken! Wie zègt dat?
- Dat doet 'r niet toe, ik zeg je dat ‘klapperolie’ hèlpt. Weet je wel dat de Javaan
enkel-en-alleen zoo'n prachtig hoofdstel het, omreden-i van kindsbeen afaan zijn
haren met klapperboom-olie rein houdt?
- O, daar zeg je wat bij, van kindsbeen af, maar jij begint 'r nou-pas mee. En dan
helpt 't geen zier, dat kan je van mijn op 'n briefie meekrijge.
- Zoo. Ja jij weet 't weer beter.
De kakketoe krijschte.
- Hou toch je bèk, beet hij, 't is of je hier in Artis bent.
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- Pollie-pollie-pollie-pollie, zoeterde zij, dag jònge, dag schàttie, dag
lieve-lieve-loeresie, dag lappedievie, dààg....
- Je moet dat beest niet te veel verwènne, raadde hij, dan wordt-i hoe langer hoe
lastiger. Weet je waar ik vandaan kom?
- Nee.
- Ik ben in 't Rijksmuseum geweest. Dat was ik al lang 's van plan. 't Is t'r mooi
zèg. Die ‘Nachtwacht’ ken je die?
- Wat ‘nachtwacht’? Welke ‘nachtwacht’? 'n Schilderij?
- Ja natuurlijk. Ken je de ‘Nàchtwàcht’ niet? Mensch, ga dan toch 's naar 't museum
toe, want je maakt toch 'n mal figuur as t'r 's over gesproken wordt en je weet van
niks.
- O dacht je dat ik daar tijd voor heb om op m'n dooie gemak in zoo'n muzeum te
slenteren, zooas jij? Nee-hoor. Daar liggen weer boeken van de ‘Bond tot bestrijding
van de Vivisectie’, vanmorgen ‘Rein Leven’ ontvangen en heb je wel 's van Tolstoi
gelezen. Daar naast je ligt 'n heele roman van 'm.
- Je zal me toch niet wijs maken dat je die uitleest? Dàt boek? Dat dìkke boek!?
Dat blader je door, maar dat lées je niet.
- Ik zal maar niks meer zeggen.
- Nee, da's geen argument. Lées jij dat heele dikke boek van a tot z? Och kom!
Hoe heet 't?
- ‘Opstanding.’
- Oooo, geef me dat 'r 's van je te leen zèg. Dat heb je met 'n week van me
weerom. Da's kost voor mijn.
- Ja maar voor mij óok.
- Nee, da's niet waar. Lees jij nou eerst over de ‘Vivisectie’, want as je dàt niet
weet dan begrijp je ‘Opstanding’ niet.
Hij zat te gnuiven van de stikeme lol, die die had.
- Maar ‘Opstanding’ handelt niet over de ‘vivisectie’ wist zij.
- Wel wis-en-waarachtig, hield hij koddig bedottend vol, dan wéet je 't niet.
- Zoo. Neem 't dan maar mee, maar met 'n week weerom hoor.
- Gewis. Heb je z'n kop wel 's gezien? Mooie kop! Hóog voorhoofd, diepe rimpels,
lange báard. Móoie kop!
- Wat zijn dat toch 'n gróote geesten hè, zulke lui!
- Tolstoi, jà. Maar poets Rembrandt niet weg....ga jij nou van de week 'r 's de
‘Nachtwacht’ zien. Doè 't nou. Want dat is éénig. Mènsch, je verzuimt zooveel, as
je dàt niet gezien heb.
- Wat ben jij met je ‘mènsch’ in de weer. Ben je m'n naam vergeten?
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- Ja Chris. En hij lachte luid. De kakketoe krijsch-krijschte.
- Ik begrijp toch waarachtig niet, wat je bezielt om zoo'n beest in je kamer te
hebben, waagde hij te kwetsen.
- As ik 't dan maar weet. Weet je wat ik niet begrijp? Waar jij je mee bemoeit. Heb
ik 't ooit over joùw duiven? Nee-wel? Nou-dan.
- O maar dùiven zijn heele zachtzinnige diertjes, wou je die vergelijken met zoo'n
schreeuwleelijk? Hoor 's, hóor 's.
De kakketoe krijschte.
- Duiven, ging hij verder, toen 't weer stil in de kamer was, dùiven, daar beleef je
plezier van. Ik heb de vorige week nog wat 'n mooi rasduivie gekocht voor zestig
centen. Met 'n mooie lange bek zonder één vlekkie, met witte morellen en dikke
sabelbeenen. Jammer dat-i 'n paar fouten hèt. Maar anders 'n raszuiver doffertje.
Eén wit vlekkie het-i op z'n achterste en da's jammer. En as z'n sokken grooter
waren dan was-i gáaf. Da's nou mìjn liefhebberij en niks voor jou. Heb je wel 's
gezien as er 'n sperrewer op 'n heele vlucht afkomt, wat 'n prachtig gezicht dat is?
Niet? Hoe is 't mogelijk! Ik let 'r altijd op. Verleden week nog, boven 't Amstelveld,
bepaald wel 'n vlucht van 'n paar honderd. En daar komt me van de kant van de
Westermarkt 'n sperrewer an, nee-maar als 'n pijl hè, zoo schoot-i op de vlucht af
en daar schiet-i me d'r doorheen, nee-maar pràchtig, de heele vlucht uit mekaar,
as 'n bòm.... dàt hadt je moeten zien!
- Hu, huiverde zij. Hoe kun je ernaar staan kijken?
- Da's ook wat. Waarom niet?
- Omdat ik 't dièrlijk vind, wrééd om ernaar te blijven kijken.
- Wat kraam je nou weer voor mallepraat uit, wat is nou wrééd? Niks is er wréed
in de natuur. De één vreet de ander op, da's doodgewoon. Dat doen de menschen
mekaar ook, figuurlijk gesproken. Let jij maar 's op, as 'r 'n open tram aankomt en
je wil d'r in. Ze zouën je dooddrukken om toch maar 't eerste te wezen.... en zoo is
't in de natuur ook. Elk individu heeft z'n eigen zucht tot zelfbehoud, dicteerde hij
bijna. Dat had-i ergens gelezen en precies zoo onthouën, meende-n-i. Heldhaftig
zat-i te heerschen over z'n verslagen zuster, die leergraag te luisteren zat. In de
natuur, doceerde hij verkeerd verder, omdat-i eigen gedachten in beeld wilde
brengen, sluit alles zoo prachtig in mekaar, als 'n lègdoos. Beter kan ik 't je niet
uitleggen. Net 'n legdoos. Oo, de natuur is zoo mooi. Is 't al half vier?
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- Ja.
- Half vijf vertrekt m'n boot. Een mensch moet altijd baseeren op de natuur, anders
dan dwaal je, dan zoek je en je vindt 't niet. Daar heb je nou die Theosofen, wat
willen die nou eigenlijk? Jij bent nou theosoof, vooruit met de geit, wat is jullie
doelwit? Waar streef je naar? Want je stréeft toch naar iets. Elk individu stréeft.
- Hoeveel keer zeg je wel ‘streeft’?, merkte zij aan.
- Wat zeg je? Wat? Ik versta je niet. Je moet niet zoo binnensmonds spreken,
want dan versta ik je niet.
- Heb je wel 's gehoord van 't ‘astrale lichaam’? vroeg zij, luid en duidelijk.
- Wat is dat? knisserde hij.
- Ik merk al dat je niets van de theosofie afweet, anders zou je dàt niet vragen.
- Nou nog mooier. Ik vraag je wat of dat is? Inplaats van me antwoord te geven,
dwaal je af. Da's niet logisch. Je moet logisch blijven. En je verstand, je gezonde
verstand laten werken; wàt verstaat u onder 't astrale lichaam? deftigde hij.
- Zie je wel; je weet van theosofie niks af, volhardde zij. Anders zou je me diè
vraag niet doen. Elke theosoof kan je dat zeggen, het astrale lichaam, - hij spitste
zich tot strakke luistering, met hand achter oorschelp, - dat is je ziel.
- M'n zièl, zeg je? Waar zit die? Nee, logisch-blijven, waar zit m'n ziel? Wáár?
- Dat weet jij niet, dat weet ik niet, dat weet niemand, drafte zij.
- Permiteer me de uitdrukking, maar je praat as 'n kip zonder kop.
Kakketoe krijschte duivelachtig wild, in tergende tarting naar ‘Oud-Heertje’.
- Pollie-pollie-pollie-pollie, fleemde suikerzoet de vrouw.
En hij dacht na over zijn aanloopje, herinnerde zich zijn gedachte van zoostraks,
toen-i uit 't museum kwam en in 't zonnetje liep: ‘de vrouwen waren oppervlakkig’.
En dat zei hij hier. O, jullie zijn zoo oppervlakkig. Om as màn woedend over te
worden. Zooals de moffen terecht zeggen: ‘die Fraue sind schwärmerisch!’
Hij liet dat zoet-gezegde Duitsch de stilte doorweeken. Zoo was 't voor even
genoeg. Kranig had-i dat daar gezeid. Ze had 'm wel begrepen. Toen vertelde hij
prettig dat er ook Engelschen in 't museum waren en dat ze hem wat gevráagd
hadden. Moeilijke taal, Engelsch! Maar ik kon ze toch goed verstaan, blufte-n-i. En
omdat
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ze daar maar niks op antwoorden wou, integendeel deed alsof ze vond, dat-i zat
op te snijen raadde hij, ervaren en gedegen, dat ze méer lézen moest, léézen.
Flammarion! Nooit gehoord van ‘Flammarion?’ Alles zuiver wetenschappelijk. De
gróóte Darwin. Nooit van gehoord? Man-van-de-afstammingsleer, dat er eerst niks
anders as stof was, dat je daaruit organismen kreeg enzoovoort, toen de apen, waar
wij mènschen van afstammen. Da's de zoogenaamde afstammingsleer, waar ik je
van vertel. En dat zijn allemaal fèiten. Da's wat ànders. Nou binne ze op 't oogenblik
in Indië weer an 't zoeken, want ze missen nog 'n paar van die schakeltjes. As ze
diè hebbe, hebbe ze alles! Jij met je ‘astrale lichaam!’ Met je ‘zièl!’
De kakketoe krijschte.
- Geef hem 's wat op z'n ‘zièl,’ grinnikte ‘Oud-Heertje’. Hij bootste het wildflarderige
krijschen komisch na. Pollie-pollie-pollie-pollie, teemde hij toen, taquineerend. Nee
Chris, op dat punt worden wij 't niet eens. En hij vond z'n zuster erg klein met die
groote snor. Scheren was beter dan knippen, maar dat zei-i toch maar niet.
- Jij bent ook zoo geléerd, prees zij valschelijk. Het klonk als een hoon. Maar hij,
wijselijk, ernstigde erop door: dat komt omdat ik lées en zoo doende met m'n tijd
méeleef.
- Kan ik je als lid opgeven voor ‘Rein-Leven?’ Je kan betalen wat je wil en je krijgt
elke maand dit blad. Ze bracht 't hem. Hij nam 't aan.
- Wat moet ik nou met ‘Rein-Leven’ doen? Da's goed voor jongelui, maar toch
niet voor iemand van mijn leeftijd, die zoo rein leeft als 't maar kan.
- Noem jij dat maar rèin leven; je rookt, je eet vleesch, je smijt je geld weg an
duiven, je voert niks uit als ‘boodschappies-doen’.... noem jij dat maar goed leven!
- Zèg, as ik nou toch niet beter wist, dan zou ik zegge, mènsch, ga jij 's 'n tijdje
naar ‘Neder-Veluwe.’ 't Is hard voor je om te hooren, maar weet je wat jìj bent? Jij
bent niet normáal!
- Ben ik niet normaal? Zoo normaal zal jìj wezen! Ga jìj naar de Veluwe, maar ik
niet! Hóor-je?
- Ja ik hóor 't, begin je wêer? Mensch, hou je groote mond dicht en schéer je!
Want je hebt weer 'n snor als de Duitsche Keizer.
- Zoek je weer ruzie? Dan ga ik achter zitten hoor, dat beloof
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ik je, huilde 'r stem klagend. Wat doe je hier te komme als je altijd ruzie zoekt?
Nou werd ze sentimenteel en moest-i oppassen, anders beleefde je toonéelen.
En in-eens viel 'm in, een wijsje, dat-i bij de weg had hooren zingen, zei: ‘Chris, 'n
mooi liedje voor je’:
‘'t Is zoo deftig, 't is zoo fijn
Végétariër te zijn!’

Dat hebben ze voor joù gemaakt! Hij zat te lollen van de pret, want bijna lachte ze
weer, varieerde zingend:
‘Chris is deftig, Chris is fijn
Nu-ze véézjetáariër zal zijn.’

En ze lachte rul. Hij had overwonnen. An werkelijke ruzie had-i 't land. Maar wat
beteekende dat ook om 'm te verwijten, dat-i niks uitvoerde? Hoe kwam ze d'r zoo
ineens bij? Dat bleef 'm dwars zitten, al zweeg-i. Z'n joligheid van daarnet was maar
'n middel om alles in-eens tegen te gaan. Dat was 'm aardig gelukt, ook al zweeg
ze, keek ze narrig. Maar geráakt was-i, wou er weer over beginnen, bedacht zich
zijn wijsheid van dien middag: Zwijgen, zwìjgen. En hij zweeg. De stilte gromde dof.
Helsch krijschte de kakketoe, wild-pikkend en snavelend in de kamer-lucht, met
staart achteruit schuierend. Tòch begon hij, toen 't weer stil was, met een omloopje:
As ik jonger was ging ik weer zaken doen. Nou moet je me niet verwijten dat ik niks
uitvoer. Want dat is gelogen. Dat agentje-spelen van die verzekeringmaatschappij
neemt ook nog tijd in beslag. Dat lijkt van niet, maar toch is 't zoo. Ik werk nog meer
dan je denkt. Dus je bekent dat je te voorbarig bent geweest en maar in 't wilde weg
wat gezeid heb, hengelde hij.
- Ik zeg niks, besloot zij.
Dat viel 'm tegen. Hij nam het Rein-Leven-blaadje weer op, vroeg hoeveel 't kostte,
per jaar. Ze herhaalde dat-i geven kon, wat-i woù. Al was 't 'n kwàrtje.
Zoo weinig? Zie je, in principe had-i niks tegen zulke colleges, want 't was voor
jonge menschen uitstekend. Maar was hij niet op 'n leeftijd dat je vanzelf in de
matigheid was? En róoken, daar hield geen sterveling hem van terug. Vleesch,
bleef-i eten tot an z'n dood toe. En wat nog meer? Z'n duiven! Hij lachte. Dat ook al
niet, zei-i. 't Was wat moois. Maar in principe vond-i zoo'n college perfect. Rein te
leven, was goed, was bèst. Vooral voor jonge-lieden, onderwijzers, studenten,
kantoorheeren.... schrijf
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mij maar op voor twee kwartjes, verzocht-i. Maar niet meer als twee. En krijg ik dan
elke maand zoo'n blad? Dat kreeg-i. Z'n portemonnaie had-i al in z'n hand, betaalde
met dubbeltjes, vijf.
- Maar om nou nog 'r is op dat ‘astrale lichaam’ terug te komen, herkauwde hij.
Jij zegt dat 't ‘astrale lichaam’ iemand's zièl is. Goèd, dat neem ik an. Toen deed ik
je de vraag: ‘waar zit dan die ziel?’ Dat wist je niet. Goed. Maar nou vertel ik je dat
de ‘ziel’ waarschijnlijk, ik zeg waarschijnlijk, want weten doen we 't niet, - gezeteld
is in de hersens! Daar zit zeer waarschijnlijk dàt, wat we zouën kunnen noemen: de
‘ziel’. Dat wist je nog niet. Goèd. Maar heb je d'r 'n kleine voorstelling van hoe de
hersens wèrken? Niet? Heelemaal niet? Stel je dan voor 'n papperige massa en die
papperige massa ziet wit, is week; dat zijn de hersens. Die hersens zijn opgebouwd
uit cellen. Weet je wat cellen zijn? Niet? Heb je wel 's 'n honingraat gezien? Ook al
niet? Lastig. Waar vergelijk ik dat nou mee? Hier, hièr, prachtig, - hij slierde een
vitragegordijnlap op z'n knie, - kijk, zie je die kleine vierkante hokkies allemaal? Dat
zie je. Als je zoo'n hokkie nou honderdmaal verkleint, dan heb je 'n cèl. En daar zit
't heele lichaam vol van. Millioenen. En in zoo'n celletje, in zoo'n heel klein
hersencelletje daar zit waarschijnlijk dat zoogenaamde ‘astrale lichaam’ in. Aárdig
hè?.... of áardig.... 't is magnifiek! Net as de werking van de hersens, dat zit ook zoo
prachtig in mekaar. Dan kan ik je niet beter uitlegge, dan te vergelijken met de
‘telegraaf’. Heb je wel 's zien telegrafeere?
- Zoo dikwijls.
- Wáar dan?
- Aan de overzij bij Hartmann.
- Och mensch, je bent in de war met de telefoon. Maar ik spreek van telegráaf.
Ik vraag of je wel's heb zien telegrafeere. Nee natuurlijk. Dat gaat zoo, - hij speelde
piano met z'n vingers, - tik-tik-tik-tik-tik-tik, op 'n machine, begrijp je? Zoo geschiedt
dat. Zóo wordt getelegrafeerd. En ik zal maar zeggen, in Rotterdam vangen ze 't
bericht op. Goed. Precies 't zelfde met de werking van de hersens. Daarbinnen in
jouw kersepitje wordt maar voortdurend getelefoneerd, getelegrafeerd wil ik zeggen,
tik-tik-tik-tik-tik, figuurlijk gesproken altijd. Bij voorbeeld: je ziet wat, hùp, dat wéet
je. Hoe weet je dat? Wèl, door de oogzenuwen wordt wàt je ziet tot in de hersens
overgebracht. De oogzenuwen zijn om
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zoo te zeggen, de draden, waar 't telegram langs gaat. Wat mooi hè! Kòm, nou stap
ik 's op, mijn boot vertrekt half vijf. En die wil ik niet graag mankeeren. Dag Chris,
hou je goed hoor.
De kakketoe krijschte hem na, toen-i wegging.
Op straat keek-i nog even naar boven, maar ze stond er niet. Ja toch, waarentig....
dag Chris! Hij wuifgroette met zwaai-arm en hand. Toch hartelijk van 'r, vond-i. Maar
excentriek! Had 't toch maar weinig gescheeld of-i had ruzie met 'r gekregen. Had-i
me daar zoo-waar Tolstoi laten liggen, keerde terug, maar zag 'r al in de deurpost.
Ze kwam 't al brengen.
Nu, met het boek in z'n hand, als een schooljongen liep-i in rappe pasjes door
het waterige zonnelicht, keek naar de krijterigwitte straatsteenen, die hij telkens en
telkens zag wegdeizen onder z'n schoenen, grijs-bestoft.
Een electrische tram zoem-zoefde glijdend voorbij. Dat was voor 'n Amsterdammer
om trotsch op te wezen, vond-i, want nog altijd keek-i elke tram met gretige
belangstelling aan en in. Ja, excentriek dat was ze. En dat bleef ze. Nog bijna had-i
ruzie met 'r gekregen, maar hìj was verstandig geweest. Of-i verstandig was geweest!
Je moest de vrouwen zoo'n beetje weten te leien. 't Was lastig goedje, 't zwakke
geslacht. Vooral als dat voor sterk wou doorgaan. Dat was heelemaal mis. Dan
kregen ze iets dubbelslachtigs, zooals dat werd genoemd, en dan was er geen land
mee te bezeilen. Want daar had je bijvoorbeeld Chris, die had mannelijke
eigenschappen. Gewis. Die snor en dat groffe in de stem, de zoogenaamde
baard-in-de-keel; dat had zìj! En wat je noemt gelukkig, tevreden, dat was ze niet.
Waarachtig niet. Altijd dat onrustige, dat zoeken, dat zat 'm hoofdzakelijk in de
zenuwen. Maar hij was ook zenuwachtig! Die doovigheid van hem was niks anders
as zenuwen. Maar zij had 't soms erg te pakken. Je zou soms, jazeker, je zou soms
bijna zegge: ‘d'r loopt 'n streepie door.’ Daarvandaan zei hij zoo straks dat van
‘Neder-Veluwe.’ Zoo-iets mag je eigenlijk niet zègge. Maar wat was dat ook ineens
om hem te gaan verwijten dat-i niks uitvoerde? Voerde hij niks uit? Wat wist zij daar
vàn? Wou ze soms dat-i op 'n kantoor ging zitten pennen voor zooveel cènten in
de week? Dat verdeide-n-i lekker. Dat was goed voor sergeants, maar niet voor
hèm! Hij, die z'n leven lang gewend was geweest eigen heer en meester te zijn. Dat
zat je niet glad om dan op zijn leeftijd ondergeschikt te worden en meneer-vóor
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en meneer-na te spelen voor de een of andere jonge snuiter, pas van de hoogere
burgerschool. Dat zat je niet glad. Want hij had 'r wel 's over gedácht. Maar je vrijheid
was je kwijt en wat was er heerlijker dan vrij te zijn!? Zoo'n dag als vandaag had-i
zich vermaakt als 'n knaap-van-twintig. Verbeel-je dat-i dan tusschen vier muren
zat, zoo'n gevangenis, zoo'n kantoor, en dan al-maar schrijven, schrìjven.... hij
gruwde. Dat was wat anders as je van jongs-af op 'n kruk had gezeten, maar als je
d'r op zijn leeftijd mee beginnen moest.... dan ging-i gauw kapot. Hij was gewend
overdag frissche lucht in te ademen, heerlijk, gezònd. Op 'n kantoor had je altijd
menschenlucht, net als in 'n school. Hij was gewoon an gesprekken met schrandere
lui, Cor Waverman van 't Singel, heelemaal er zich boven op gewerkt, nou grossier,
mooie zaak. Hij had liefhebberij voor àlles, zou op 'n kantoor uitpieteren, 't kòn niet.
Zoo'n dag als vandaag maakte hem gezond, jong!
En toen hij op het bootje zat, dat het Y zou over-varen, zag-i zich zoo gezellig
zitten in dat hoekje van de ‘Lunchroom’, bedacht-i glim-lachend, dat-i met de rug
van 't mes aan 't snijën was geweest, maar dat 't toch bot óok was, dat die eene
suppoost een wònderhoofd met haar had, alleen door die klapperolie, waarvan hij
zoo graag wat meegenomen had om d'r mee te beginnen en verwenschte hij
inwendig dat witte beest, daar in de kamer van Chris.
En aan de ‘Nachtwacht’ dacht-i óok.
Juli 1904.
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Vlaamsche kroniek
Door Prosper van Hove.
Een Volksverteller.
Uit mijn land, door VICTOR DE MEYERE. Uitgave H. V a n R o m b u r g h .
Utrecht 1904.
De vlaamsche romanschrijver Hendrik Conscience heeft in zijn land eene traditie
nagelaten, die tot nog toe door geen der hem opvolgende vlaamsche schrijvers is
voortgezet. Hij was een volksverteller. Hij schreef voor de mindere standen van zijn
volk, en heeft ze leeren lezen. Nu nog, zooals ik hier in een van mijn vorige kronieken
deed opmerken, is Conscience nagenoeg de eenige vlaamsche populaire auteur,
wiens romantische werken door het volk - voornamelijk door de plattelands-bevolking
- steeds met gretige belangstelling gelezen worden.
Na hem, in den geest van zijn traditie, kregen we slechts enkele, zeer
onbeduidende navolgers, zonder originaliteit, en zonder iets van de zoo sympatieke
en soms werkelijk grootsche inspiratie, die aan de werken van den ouden populairen
romantieker zooveel gemoedelijkheid en innemende bekoring gaf.
Verder koos de jongere generatie, beïnvloed door den tijdgeest, een heel andere
richting. Zij leefde niet meer mee, in gansch natuurlijke intimiteit, zooals de oude
Conscience deed, het leven van het volk. Zij was te ver ontwikkeld reeds, zij ging
er buiten staan, en keek naar 't volk van op een afstand, om het te zien bewegen
en het te bestudeeren. Haar kunst werd objectief.
Conscience kan men zich voorstellen als een goedmoedige, bejaarde vader, die
zacht en kalm glimlachend midden in zijn vele kinderen
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en kleinkinderen om het haardvuur zit, en hun lang en veel vertelt van
romantisch-mooie dingen. Wat Consience aan zijn volk vertelde was niet de
dagelijksche, hun maar al te wel bekende werkelijkheid van hun zwoegersleven; 't
was hem integendeel te doen om hun die ruwe werkelijkheid te doen vergeten, en
ze mee te voeren in hoogere en zachtere sferen, waar de menschen gelukkiger
waren, of door wilskracht en deugd gelukkiger zouden kunnen worden. Hij was een
romantieke moralist, en hij was ook en vooral: een trooster. Dáár ligt, geloof ik, meer
nog dan in de attractie die voor eenvoudige zielen van zijn vermooiend romantisme
uit kan gaan, de groote bekoring van Conscience als volksverteller. Hij was een
trooster.
Dat waren, helaas! de schrijvers der op hem volgende generatie in 't geheel niet.
Zij zaten niet meer mee aan den huiselijken haard; zij lachten en weenden niet meer
met de vreugden en de smarten hunner helden. Zij werden scherpere ontleders, en
die ontleding was pijnlijk, bedroevend en ontnuchterend voor het te leur gestelde
volk. Geen van allen waren populaire vertellers, en de meesten leerde 't volk dan
ook niet kennen. Met veel meer waarheid en misschien ook meer talent dan
Conscience, met de raakste, scherpste observatie, met al haar knappe kunst van
ragfijne zielsontleding, met al de bekoorlijkheid harer frissche, echt landelijke poëzie,
konden b.v. de gezusters Loveling nooit het hart der plattelands-bevolking, die ze
beschreven, veroveren. Het volk kende haar niet, en verlangde haar niet te kennen.
Hetzelfde gebeurde met Isidoor Teirlinck en met Reimond Stijns, de gezamenlijke
schrijvers van Arm Vlaanderën, en van veel andere vlaamsche, echt vlaamsche
werken. Hetzelfde weer met Cyriel Buysse, een der beste kenners, een der
scherpste, maar ook onmeedoogendste ontleders van het vlaamsche volk; hetzelfde
nog met Streuvels en met Herman Teirlinck, die, schijnbaar, midden in hun volk
staan, maar tot nog toe, ondanks al hun pogen, de ware kinderlijke volksziel nog
nooit hebben doen trillen. Allen zijn vreemden, allen onbekenden voor het vlaamsche
landelijk volk, dat zij zelven toch goed kennen en met veel talent beschrijven. Het
zijn ‘intellectuëelen’, die niet schrijven vóór, maar òver hun volk, en zich tot een heel
andere, veel meer ontwikkelde categorie van lezers wenden. De traditie is met
Conscience - haar schepper - plotseling afgebroken, en het misverstand tusschen
de vlaamsche
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plattelandsbevolking en haar litteraire kunstenaars duurt nu reeds lange lange jaren.
***
Die wanverhouding, dat misverstand, heeft een jong vlaamsch schrijver, Victor de
Meyere, zich tot doel gesteld eindelijk te doen ophouden. Hij wil de
Conscience-traditie weer aanknoopen en voor zijn volk gaan schrijven. Hij wil trachten
te smeden de ontbrekende schakel in de ketting die den vlaamschen lezer van het
platteland, van Conscience tot zijn meer moderne auteurs zal leiden.
Het lijkt me een schoone en edelmoedige, doch eenigszins ondankbare, en in
geen geval eene gemakkelijke taak, die deze jonge schrijver zich tot volbrenging
voorgenomen heeft. De tijden zijn veranderd, en het vlaamsche volk, te leur gesteld
na vader Conscience, is helaas! in een ander en veel minder soort lectuur zijn
geestesvoedsel gaan zoeken. Van de romantische luchtpaleizen en kasteelen is
het tot den bloedigen drakenwinkel afgezakt. Dagelijks worden nu, tegen zeer lage
prijzen, in alle dorpjes van het vlaamsche land, tot in de afgezonderdste gehuchten,
kleine praatkrantjes en geïllustreerde afleveringen van vertaalde Fransche
bloeddraken gecolporteerd; en dàt leest nu onze achterlijke plattelands-bevolking,
die vroeger enkel Conscience kende, en, na Conscience, zijn meer moderne
schrijvers niet heeft willen of kunnen waardeeren.
Het is bedroevend te denken dat Victor de Meyere vooral tegen deze ontbindende
krachten in zijn moedige onderneming zal te kampen hebben. Des te meer, daar
zijn ontworpen en reeds gedeeltelijk ten uitvoer gebrachte plan bij hem niet schijnt
te zijn ontstaan uit onberedeneerde opvlammerij of kortswijl, maar uit ware, ernstige
overtuiging, en dat het hem gelukt is, al van in 't begin, den echten toon te vinden,
die kans heeft 't volk te zullen boeien. Hij toch zit mee aan den huiselijken haard,
als een die vertelt niet alleen voor zijn eigen genoegen, maar ook en vooral voor
het vermaak en de belangstelling der onbedorven, eenvoudige menschen die hem
omringen om naar zijn verhalen te luisteren.
Het eerste boek van de serie die hij zich voorneemt voor zijn volk te schrijven,
draagt den goed-gepasten titel Uit mijn land en bevat acht vertellingen. Het vormt
een eigenaardige en inderdaad bekoorlijke verwerking van realisme met
fantasmagorie, van romantisme met legende. Zijn land, het is Klein-Brabant, de
streek

Groot Nederland. Jaargang 3

103
waardoor de mooie rivier, de Rupel, vloeit, en hij beschrijft dat land met innig-teere
en soms diep-ontroerde liefde. De steden en de dorpen worden er bij hun wezenlijken
naam genoemd, als vaste en tastbare dingen van algemeen bekende realiteit, en
daarin leven, van een eigenaardig, half reëel, half fantasmagorisch leven, de sagen
en legenden, de romantische helden, de scheppingen zijner fantasie. Heel juist
heeft hij gevoeld, dat zijn achterlijk, onwetend volk nog niet rijp is tot het waardeeren
en genieten van een litterair realisme dat de ruwe en rauwe werkelijkheid van het
alledaagsche leven voor hen oproept. Hij heeft begrepen dat zuiver realisme voor
zulk een volk nog geen kunst is, dat kunst voor zoo'n volk alleen dàtgene is wat de
werkelijkheid vermooit en verbloemt. Voor ons, fijner beschaafden, kan de
dood-eenvoudige, welbekende, trouw-weergegeven realiteit van het dagelijks leven
in onze omgeving, verheffend en veredelend zijn. Ònze werkelijkheid is soms op
zichzelve groot en schoon, of kan, door het prisma onzer hoogere ontwikkeling
gezien, groot en schoon worden. Maar wat kan de alledaagsche levenswerkelijkheid
van arme onwetende sjouwers, op weinige uren van uitzondering na, anders zijn
dan smart, droefheid en verlaging? Zoo iets staat in direkt verband met het te groot
verschil der sociale standen. Alleen de meer ontwikkelden onder de volksklasse,
die de romantische opvattingen als valschheid en bedrog verbannen, durven de
realiteit van aangezicht tot aangezicht bekijken, en zijn sterk genoeg om onder die
tragische ontsluiering van al hun eigen wee en ellende hun lijden zonder wanhoop
te dragen. Die kunnen strijden tot herovering hunner rechten: maar hun beter weten
dan de anderen is toch verre van benijdenswaardig, want hun ontbreekt dan voor
altijd de troost der onwetenden, de zachte troost, dien de goede vader Conscience
hun gaf, en dien de Meyere hun nu ook wil brengen.
***
In zijn schoon en zielsverheffend autobiographisch boek: Memoirs of a revolutionist,
vertelt Peter Kropòtkin ons o.a. hoe hij, bij het aanschouwen van het lijden der
Finsche boeren, eensklaps, als bij een openbaringslicht, tot de innige
gewetens-overtuiging kwam, dat al zijn kennis van eminent wetenschappelijk man,
eigenlijk al niet veel meer was dan een vrij nuttelooze praal van egoïstische
zelf-ontwikkeling, en dat zijn plicht, zijn heilige plicht
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als mensch hem gebood, niet langer voor zichzelf, maar eerst en vooral, in de mate
van zijn krachten, tot leniging der smarten van zijn ongelukkigen evenmensch te
arbeiden. Misschien vergiste zich de zachte utopist, de groote, altruïstisch-humane
denker; misschien had hij toch meer en beter voor 't menschdom gedaan met
eenvoudig zijn verheven wetenschappelijke richting te blijven volgen en niet
werkdadig zich met politieke en sociale zaken te bemoeien. 't Kon een vergissing
zijn; maar 't was een nobele vergissing.
En zoo is het ook eenigszins met dezen jongen schrijver. Misschien deed hij beter,
èn voor zichzelf, èn voor de kunst, èn voor dezen die hij wil ontwikkelen, trouw en
zonder bijbedoeling, de zuivere inspiratie van zijn kunst en zijn talent te volgen.
Misschien;..... maar hoe 't ook zij, mooi is zijn daad van in eeniger mate artistieke
zelfverlooching, al was 't alleen maar om het edel doel dat hij beoogt.
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Zij en hij
Door W.G. van Nouhuys.
Correspondance de GEORGE SAND et d'ALFRED DE MUSSET, publiée
intégralement et pour la première fois d'aprês les documents originaux
par F e l i x D é c o r i , avec dessins d'Alfred de Musset et fac-similés
d'autographes. Bruxelles, E. D e m a n 1904.
1)

III.

Er is iets zoo ìn-triestigs in dat verloop van de Italiaansche reis, aangevangen 22
December 1833. Niettegenstaande het nu en dan stormachtige van hun verhouding,
als Musset niet laten kòn jaloezie te toonen, wantrouwend te zijn, om weldra vol
berouw zijn ongelijk te erkennen, aldoor gekweld door herinneringen aan een
verleden dat ze geen van beiden in staat waren uit te wisschen, - gingen ze toch
vol illuzies naar 't Zuiden. Hij vooral schijnt er op te hebben aangedrongen.
Het berouw kwam spoedig. 't Was of het ongeluk hen vervolgde. Nauwelijks waren
zij te Genua aangekomen, of George Sand werd ziek. Zij bleef sukkelend gedurende
hun verdere reis over Florence naar Venetië, waar zij dadelijk voor veertien dagen
bedlegerig werd. Eindelijk, 28 Januari, dus vijf weken na het begin der reis kon ze
aan haar vriend Boucoiran schrijven dat ze hersteld was, maar.... geen week later
klaagt ze over een hevigen aanval van dyssenterie die zij doorstaan heeft, met de
bijvoeging: ‘mon compagnon de voyage est très malade aussi.’ Dat wordt erger en
erger - en die ziekte is van een groote beteekenis geweest in hun verhouding.
George Sand vraagt echter aan Boucoiran niet over al hun tegenspoed te spreken:
zij wil hun Parijschen ken-

1)

Zie de afl. van December 1904.
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nissen Schadenfreude en vooral Musset's moeder onrust besparen.
Dat een reis zóo beginnend voor Musset een groote teleurstelling werd, spreekt
vanzelf, hij was allerminst de man om het gelaten te dragen. Zij hadden nu elkaars
gezelschap aldoor, en George Sand, die in gezonde dagen al tot de stille, weinig
expansieve naturen behoorde, werd er stellig niet vroolijker op.
Er is een brief van 't najaar 1834, waarin zij - wat bijna nooit gebeurt - hem
verwijtingen doet. Hij maakte het haar ook toen weer lastig met wantrouwen en nu
wordt het haar te kras. Zij herinnert hem aan hun reis, schrijft: ‘Dès le premier jour
quand tu m'as vue malade, n'as-tu pas pris de l'humeur en disant que c'était bien
triste et bien ennuyeux une femme malade. Et n'est-ce pas du premier jour que date
1)
notre rupture? Mon enfant, moi, je ne veux pas récriminer, mais il faut bien que tu
t'en souviennes, toi qui oublies si aisément les faits.... Jamais je ne me suis plaint
d'avoir été enlevée à mes enfants, à mes amis, à mon travail, à mes affections et
à mes devoirs pour être conduite a 300 lieues et abandonnée avec des paroles si
offensantes et si navrantes, sans aucun autre motif qu'une fièvre tierce, des yeux
abattus et la tristesse profonde où me jettait (sic) ton indifférence.’
Wij nemen het niet zoo nauw met die ‘wegvoering’, er is nu eenmaal altijd iets
geëxalteerd romantisch in den stijl, maar we houden de feiten in 't oog. Hier zijn er
meer: ‘Je ne me suis jamais plainte, je t'ai caché mes larmes, et ce mot affreux a
été prononcé un certain soir que je n'oublierai jamais, dans le casino Danieli: George,
1)
je m'etais trompé, je t'en demande pardon, mais je ne t'aime pas? Si je n'eusse
été malade, si on n'eût dû me saigner le lendemain, je serais partie. Mais tu n'avais
pas d'argent, je ne savais pas si tu voudrais en accepter de moi et je ne voulais
pas, je ne pouvais pas te laisser seul, en pays étranger, sans entendre la langue
et sans un sou. La porte de nos chambres fut fermée entre nous, et nous avons
essayé de reprendre notre vie de bons camarades comme autrefois ici. Mais cela
2)
n'etait plus possible. Tu t'ennuyais.... Nous étions tristes. Je te disais: partons , je
te reconduirai jusqu'à Marseille; et tu répondais: Oui, c'est le mieux, mais je voudrais
travailler un peu ici puisque nous y sommes.’

1)
1)
2)

Ik cursiveer.
Ik cursiveer.
De schrijfster cursiveert.
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1)

Nog iets verder herinnert zij er hem aan, dat hij haar genoemd heeft: ‘l'ennui
personnifié, la rêveuse, la bête, la religieuse....’
Er is in dezen brief een zoo krachtig accent van waarheid, dat ik hem voor een
der meest authentieke documenten houd betreffende die Italiaansche reis, en ik
word hierin versterkt door de houding van Musset zelven, die in den volgende van
hem, waarin hij alweer zich een onaangename behandeling te verwijten heeft - ‘que
je suis stupide, ingrat, brutal!’ - haar dringend smeekt het verleden te vergeten: ‘O
George! George! ne pense pas au passé....’
Hij was gul als een kind met zijn berouw, maar niet minder gul met de uitingen
van een slecht humeur, van drift, van onrechtvaardige jaloezie en kwetsend
wantrouwen.
Hun samenzijn in Italië was een treurige mislukking. En toch hielden zij van elkaar.
In zijn reis-album is hij aldoor met haar bezig, teekent hij haar telkens weer.
Verschillende van die teekeningen zijn tusschen deze brieven gereproduceerd.
We vinden er haar en rookende, en peinzende, en omziende van achter een
waaier, waarbij vooral de uitdrukking van haar groote zwarte oogen treft.
Wat háár liefde aangaat - we zullen zien dat ze door al wat hij haar doet lijden na
verloop van eenigen tijd, ondanks haar eigen wil en voornemens, tot een hartstocht
wordt, die haar leven maandenlang tot een hel zal maken.
Stendhal, een der enkele niet-romantici in een tijd van romantiek heeft in zijn
merkwaardig scherpzinnig boek Physiologie de l'amour van ‘l'amour à querelles’
gezegd dat er twee soorten zijn:
o

1 . Celui où le querellant aime;
o

2 . Celui où il n'aime pas.
In de verhouding tusschen George en Alfred zien we nu een derde: waarin hij
beurtelings bemint en niet bemint. Deze derde soort lijkt me de meest noodlottige.
Er moet in George Sand iets geweest zijn wat Musset telkens als hij weer in 't volle
genot van haar liefde was, prikkelde tot verzet, zijn onwil wekte, hem verbitterde
tegen haar en zichzelven.

1)

e

Vergelijk met dit alles het VIII hoofdstuk van Elle et Lui. Laurent bekent daar: ‘Je lui ai dit le
mot qu'une femme qui se respecte ne peut pas oublier: Vous m'ennuyez!... Je n'aimais plus!
Ou, tenez, c'était pire; je n'ai jamais pu l'aimer quand elle etait à moi.’
De moederlijk bezorgde toon van Thérèse bij hun scheiding klopt volkomen met den toon der
brieven in het voorjaar van 1834.
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Was het een zekere superioriteit die hij vereerde en als man tòch niet kon uitstaan?
Of kon hij zijn liefde door herinneringen aan een stormachtige jeugd niet houden
op de hoogte van exaltatie, door haar en hemzelven gewenscht? Droeg zijn ziel
werkelijk een Nessuskleed, gelijk Arvède Barine meent?
In het eerste geval zou de scherp-analytische Stendhal de oplossing geven:
‘Si l'un des deux amants est trop supérieur dans les avantages qu'ils estiment
tous les deux, il faut que l'amour de l'autre meure; car la crainte du mépris viendra
tôt ou tard arrêter tout court la cristallisation’.
La crainte du mépris....
Er was voor George Sand iets gevaarlijks in, dat zij - de lezing dezer brieven
overtuigt ervan - bijna altijd gelijk had. De geschiedenis van deze liefde is voor de
Musset er eene van telkens terugkeerende vernedering. Niet door haar, maar door
zijn eigen toedoen. Wie de moeite neemt de laatste helft der Confession d'un enfant
du siècle aandachtig te lezen, - hoofdstukken zoo vol waarheid en zelfkennis en
schuldgevoel, dat ze George Sand meermalen tot tranen roerden toen alles tusschen
hen uit was - zal dit bevestigd vinden. En is er eenige liefde tegen voortdurende
vernedering bestand?
We komen nu tot de veelbesproken geschiedenis van den derde in deze verhouding,
in werkelijkheid Pagello, in de Confession Smith, in Elle et Lui Palmer, en in Lui et
Elle van Paul de Musset Palmeriello.
Pagello was een jonge dokter te Venetië, die haar in haar ongesteldheid behandeld
had, en wiens hulp zij inriep, toen Musset's toestand groote bezorgdheid wekte.
Wij weten dat de breuk tusschen hen toen al had plaats gehad, en het is zeer
verklaarbaar dat zij zich hechtte aan den man, die haar eenige steun was in den
vreemde, in dagen van zoo groote moeilijkheden en bekommernis.
Samen verzorgden zij De Musset, die in zijn brieven herhaaldelijk zich erkentelijk
toont voor de toewijding waarmee George Sand, zelf pas hersteld, haar taak vervulde,
dag noch nacht van zijn ziekbed week.
‘Je le verrai longtemps, mon George, ce visage pâli par les veilles, qui s'est penché
dix-huit nuits sur mon chevet.’
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‘.... la mort se repent de m'avoir manqué là-bas, quand tes soins et tes veilles l'ont
1)
écartée de moi’ .
Het is hier de geschikte plaats om even af te rekenen met het partijdige pamflet
van Paul de Musset Lui et Elle, als antwoord bedoeld op Elle et Lui, en waarmee
hij maar weinig eer bewees aan de nagedachtenis van zijn broeder! Het boekje doet
zeer onaangenaam aan door de overal voelbare strekking om George Sand zwart
te maken, en heeft - deze brieven bewijzen het ten volle, en Arvède Barine heeft
het vroeger al uitdrukkelijk verklaard - geen waarde voor wie onbevangen wil
oordeelen. Eén voorbeeld kan volstaan. De schrijver heeft moeilijk kunnen loochenen
dat zij Alfred heeft opgepast in zijn ziekte: ‘car cette femme, au milieu de tous ses
déréglements, conservait aussi certaines vertus’ (!). Welke deugden haar, volgens
Paul, niet beletten Alfred te bedreigen met een opsluiting in een gekkenhuis als hij
spreekt over wat hij gezien zou hebben in half bewusteloozen toestand: haar
clandestien minnekoozen met den medicus!.... (Hoofdstuk VI).
Wie zoo willekeurig met de feiten omspringt en zoo tendentieus zijn fantazie te
2)
werk stelt, legt het als historicus stellig af .
Voor het begrip van geen enkele epizode uit dit wonderlijk liefde-verhaal is het
zóó noodig om rekening te houden met het romantisch geëxalteerde van den tijdgeest
als juist voor deze weken van hun verhouding tot Pagello. We weten dat bij De
Musset altijd het berouw volgde op zijn harde onrechtvaardigheden. Ook hij voelde
zich aangetrokken tot den jongen geneesheer die hem

1)
2)

Ik cursiveer.
Van hem is ook het fabeltje afkomstig dat George Sand's eigenliefde gekrenkt werd door
e

ongunstig oordeel van Musset over haar werk. In het III hoofdstuk corrigeert Edouard (Alfred
de Musset) als musicus een compozitie van William Caze (George Sand) en dat vergeeft zij
hem niet.
Ik citeer nog deze poging tot onpartijdige karakteristiek uit hoofdst. XI:
‘William Caze, obligée par son art à faire parler les passions, éprouve un ardent besoin de
les connaître, d'en écouter le langage, de les voir de près, d'observer dans le coeur des autres
toutes celles qu'elle est incapable de sentir. De là cet appétit déréglé de complications,
d'aventures, de changements, d'amours interrompues, reprises, abandonnées. Le calme et
le bonheur, si doux qu'ils soient, ne lui enseignent plus rien après certain temps: de là le
plaisir (!) de rompre, de passer à autre chose (!!). La femme aimerait encore volontiers; mais
le compositeur s'impatiente et dit: “Assez d'amour; nous savons cela par coeur. Occupons
nous un peu de jalousie, de désespoir, de tromperie, d'infidélité.” C'est ainsi qu'elle trompe
et devient infidèle.’
Wie voelt geen respect voor deze psychologie?!
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behandelde, en hij vond het als een rechtvaardige boete dat hij nu George, die hij
na zijn herstel weer vereerde, afstond aan den man die haar liefhad. Zelfs Pagello,
die van romantiek weinig begreep, liet zich door deze beiden opwinden tot een
romaneske daad, en wilde samen met George die heroïeke zelfverloochening
beloonen met een ‘heilige vriendschap.’ Een drievoudig verbond sloten ze, waarbij
De Musset het hoogste geluk vond in den gelukstaat der beide anderen: een toestand
van exaltatie, een brok roman van George Sand in werkelijkheid omgezet, waarvan
de onhoudbaarheid eenige maanden later - tot groote ellende van hun drieën blijken zou.
Pagello achtte het al spoedig voor De Musset gewenscht om elders als
reconvalescent geheele genezing te zoeken, en in 't begin van April was deze op
en

reis naar Parijs waar hij via Genève den 12 aankwam. In zijn brieven blijkt hij
geheel in dezelfde sfeer van geëxalteerde grootmoedigheid door te leven. Hij
wedijvert met George in warme gevoelens voor Pagello, niettegenstaande hij reeds
5 April uit Genève schrijft: ‘Je t'aime encore d'amour, George.’
In dienzelfden brief: ‘tu te promènes sous le plus beau ciel du monde, appuyée
sur un homme dont le coeur est digne de toi. Brave jeune homme! Dis-lui combien
je l'aime, et que je ne puis retenir mes larmer en pensant à lui. En bien, je ne t'ai
donc pas dérobée à la Providence, je n'ai donc pas détourné la main qu'il te fallait
pour être heureuse! j'ai fait peut-être, en te quittant, la chose la plus simple du
monde, mais je l'ai faite, mon coeur se dilate malgré mes larmes....
.... lorsque j'ai vu ce brave Pagello, j'y ai reconnu la bonne partie de moi-même
mais pure et exempte des souillures irréparables qui l'ont empoisonnée en moi.
C'est pourquoi j'ai compris qu'il fallait partir.’
‘Dis à Pagello que je le remercie de t'aimer et de veiller sur toi comme il le fait.
1)
N'est-ce pas la chose la plus ridicule du monde que ce sentiment-là? je l'aime, ce
garçon, presque autant que toi, arrange cela comme tu voudras. II est cause que
j'ai perdu toute la richesse de ma vie, et je l'aime comme s'il me

1)

Een beetje jammer dat Musset het hier zelf zóó voelt. Want al is 't uitteraard bovenmenschelijk
en geforceerd: de zucht tot renunciatie, die dit gevoel wekt als de liefde boven de begeerte
stijgt, is volstrekt niet belachelijk. Hier geldt: ‘du sublime au ridicule....’ evenals bij Jacques
Perk in zijn sonnet: Ik min uw minnaar.
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l'avait donnée. Je ne voudrais pas vous voir ensemble et je suis heureux de penser
que vous êtes ensemble.’ (30 avril).
Trouwens het was van weerszijden. In een brief van haar, 't laatst van Mei:
‘Pagello me charge de te dire qu'il ne t'écrit pas dans la crainte de te faire de la
peine, mais il t'embrasse de toute son âme.’
Musset, half Juni: ‘.... dis a Pagello que je l'embrasse et qu'il a tort de ne pas
m'écrire, cela me ferait plus de plaisir que je ne puis dire.’
En 15 Juni schrijft Pagello in 't Italiaansch, aldus beginnende: ‘Wij hebben elkaar
nog niet geschreven, wellicht omdat geen van ons beiden de eerste wilde zijn. Dit
heeft intusschen niet verhinderd de zwijgende wisseling van vriendschappelijke
gevoelens, die ons voor altijd verknocht doet zijn door banden, voor ons subliem,
1)
voor anderen onbegrijpelijk....’ .
Verder raadt hij hem aan voorzichtig te zijn met de genietingen waartoe zijn jeugd
hem drijft.
Musset aan George Sand, in een brief, kruisend met den vorige: ‘Certes, l'homme
que tu as choisi, ne peut avoir changé ta vie qu'en bien. C'est une noble créature,
bonne et sincère; il t'est devoué, j'en suis sûr, et tu es trop noble toi-même pour ne
pas lui rendre le même dévouement. Il t'aime, et comme tu dois être aimée. Je n'ai
jamais douté de lui, et cette confiance que rien ne détruira jamais a été une force
pour quitter Venise, ma force pour venir ici, pour y rester.’ Men leze ook het antwoord
aan Pagello, d.d. 11 Juli.
Ziedaar de heroïeke zelfverloochening maanden volgehouden, want telkens is
er op andere plaatsen in zijn brieven een uitbarsting van op nieuw opstormende
liefde en wild verlangen.
Hij wil voor George niet anders meer voelen dan vriendschap. Herhaaldelijk
verzekert hij het haar. ‘Cette amitié qui survit à l'amour, dont le monde se moque
2)
tant, dont je me suis tant moqué moi-même, cette amitié-là existe.’

1)

2)

Zou De Gourmont, die een dergelijke uitspraak van George Sand zoo scherp veroordeelt,
ook vinden dat Pagello voor de galerij schreef? Trouwens - heeft Musset niet eveneens in
zijn brief van 1 Mei dezelfde uitdrukking gebruikt: ‘le public n'y comprendrait rien.’?
Partijdig lezen!..
‘Quel bonheur que cette amitié douce et élevée qui est restée entre nous deux comme le
parfum de nos amours.’ (juin).
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Hij verheerlijkt dat zachte gevoel van vriendschappelijke vertrouwelijkheid en zij
steunt hem daarin. Maar.... beiden zijn niets minder dan consequent.
Het verhindert hem geenszins om, zooals we reeds zagen, te schrijven: ‘je t'aime
encore d'amour’ en het is voor haar geen beletsel om te midden van haar moederlijke
en zusterlijke raadgevingen zich plotseling te laten gaan tot een cri du coeur.
Zijn betuigingen gaan veelmaals samen met berouw over het verleden en zijn,
mèt het boven geciteerde en de laatste hoofdstukken der Confession, de meest
afdoende weerlegging van Paul's aantijgingen.
Ik kan niet alles citeeren; slechts een paar plaatsen:
‘.... mon unique amie, j'ai été presque un bourreau pour toi.... je t'ai fait beaucoup
souffrir’ (5 avril).
‘Quel reproche ai-je jamais eu à te faire pendant sept mois que je t'ai vue jour par
jour?’ (1 mai).
‘Je t'ai bien méconnue, bien mal aimée, bien fait souffrir’ (10 mai).
En daarnaast de grootste lof voor al haar goede hoedanigheden. Hij prijst telkens
weer haar goedheid die alles vergeven kon, haar ziele-adel, haar waarheidsliefde.

IV.
Laat ons nu eens zien hoe zij zich onder dat alles hield. Met een enkel woord repte
ik boven al van haar élan nu en dan, opleving van gevoelens die zij beiden hadden
dood verklaard.
George Sand leidde na Musset's vertrek te Venetië een zeer werkzaam leven,
waarin ze vaak met financieele zorgen te strijden had. Haar trots verhinderde haar
om meer dan hoognoodig bij haar enkele vrienden daar aan te kloppen, en haar
streven is steeds gericht op financieele onafhankelijkheid.
Haar verhouding tot Pagello is weinig hartstochtelijk. In zeer moeilijke dagen was
hij de helper in nood geweest - haar genegenheid lijkt meer erkentelijkheid dan
liefde. Zij prijst hem gestaag, maar die lof is hooge waardeering van zijn goedheid,
zijn zorgzaamheid, zijn edele bedoelingen. Ik twijfel zelfs of zij - zoo op end' op
vròuw! - de renunciatie van Musset, zijn goede woorden en wenschen voor hun
geluk, wel zóó aanvaardde, als hij ze bedoelde.... Was er wel zoo héel véel
voldoening voor haar in
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zoo van harte aan Musset's beter-ik, genaamd Pagello, gegund te worden?....
Duidelijk is 't merkbaar dat zij Alfred mist.
In de eerste plaats om hun geestelijk verkeer. Wat bleef haar over? De weinigen
met wie zij ook door Pagello omging, waren stellig van gansch ander gehalte. Daarbij
had zij zich te schikken in veel proza. Haar gezondheid liet te wenschen over, haar
omstandigheden waren zeer bescheiden. ‘J'ai été tres occupée d'arranger notre
petite maison, de coudre des rideaux, de planter des clous, de couvrir des chaises.’
Pagello zelf bleef grootendeels buiten haar geestelijke sfeer. ‘Le brave Pierre n'a
pas lu Lélia, et je crois bien qu'il n'y comprendrait goutte.’
Einde April, dus een maand na Alfred's vertrek, schrijft zij nog: ‘Je suis dans un
singulier état moral, entre une existence qui n'est pas bien finie et une autre qui
n'est pas encore commencée.’
En einde Mei over Pagello: ‘J'ai là près de moi mon ami, mon soutien; il ne souffre
pas, lui, il n'est pas faible, il n'est pas soupconneux, il n'a pas connu les amertumes
qui t'ont rongé le coeur; il n'a pas besoin de ma force; il a son calme et sa vertu. Il
m'aime en paix, il est heureux sans que je souffre, sans que je travaille à son
1)
bonheur. Eh bien, moi, j'ai besoin de souffrir pour quelqu'un . J'ai besoin d'employer
ce trop d'énergie et de sensibilité qui sont en moi. J'ai besoin de nourrir cette
maternelle sollicitude qui s'est habituée à veiller sur un être souffrant et fatigué. Oh!
pourquoi ne pouvais-je vivre entre vous deux et vous rendre heureux, sans appartenir
ni à l'un ni à l'autre.’
In deze ontboezeming ligt de verklaring voor de tragedie die volgen zal.
Het is duidelijk - zij mist Alfred. Zij mist hem ook als voorwerp van zorg, van
toewijding. Hij heeft haar ontzachlijk veel verdriet gedaan - hij is er haar, ondanks
haar zelve, liever om geworden. Nauwlijks is hij weg, of ze zou hem willen volgen,
schrijft hem alweer over later terugkomen, over weerzien.
Iets later: ‘Ne crois pas, ne crois pas, Alfred, que je puisse être heureuse avec la
pensée d'avoir perdu ton coeur. Que j'aie été ta maîtresse ou ta mère, peu m'importe.
Que je t'aie inspiré

1)

Ik cursiveer.
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de l'amour ou de l'amitié; que j'aie été heureuse ou malheureuse avec toi, tout cela
ne change rien à l'état de mon âme à présent. Je sais que je t'aime et c'est tout....
Veiller sur toi, te préserver de tout mal, de toute contrariété, t'entourer de distractions
et de plaisirs, voilà le besoin et le regret que je sens depuis que je t'ai perdu.’
Zij vergeet wat ze door hem geleden heeft, ziet tekortkomingen in zich zelve....
‘Oh, mon enfant! mon enfant! que j'ai besoin de ta tendresse et de ton pardon!
Ne parle pas du mien, ne me dis jamais que tu as eu des torts envers moi. Qu'en
sais-je? Je ne me souviens plus de rien, sinon que nous avons été bien malheureux
et que nous nous sommes quittes. Mais je sais, je sens que nous nous aimerons
toute la vie avec le coeur, avec l'intelligence, que nous tâcherons, par une affection
sainte, de nous guérir mutuellement du mal que nous avons souffert l'un pour l'autre.’
Voelt niet ieder hierin de vrouw vol teederheid die niets liever wil dan al het
gebeurde vergeven en vergeten? - ‘je ne me souviens plus de rien!’ - En we hoeven
niet te vragen hoeveel wreed leed ze heeft moeten doormaken, eer ze met een
pijnkreet in een beroep op zijn rechtvaardigheid hem aan dat geledene ging
herinneren.
1)
Hoe is 't mogelijk dat Willem Kloos na de lezing van deze brieven heeft kunnen
spreken van de ‘eigenlijk inwendig-koude Sand!’....
Als we dàt moesten veronderstellen, als we haar uitingen van liefde en hartstocht,
die in het vervolg van deze correspondentie al inniger en feller worden, moesten
aanvaarden als geschreven door iemand die er weinig van voelde, die er, gelijk
Kloos beweert, ‘altijd buiten’ stond, we zouden iets diep verachtelijks moeten vinden
in wat we nu alleen onvoorzichtig kunnen noemen: het zich te veel laten gaan in
haar brieven - te veel voor de rust èn van Musset èn van zich zelve!
Daarbij is er voortdurend een streven merkbaar om het verledene te idealizeeren,
te sublimizeeren zelfs.
Ze heeft geschreid vroeger om grofheden die hij zich niet ontzag haar toe te
voegen, rakende het intiemste van hun samenzijn. Hij heeft haar daarmee diep
gekrenkt.

1)

Nieuwe Gids van Aug. 11.

Groot Nederland. Jaargang 3

115
Welnu: zelfs dàt zal ze weten op te heffen tot iets waaraan hij terug mag denken.
‘Avons-nous un seul souvenir de (nos) étreintes qui ne soit chaste et saint? Tu
m'as reproché, dans un jour de fièvre et de délire, de n'avoir jamais su te donner
les plaisirs de l'amour. J'en ai pleuré alors, et maintenant je suis bien aise qu'il y ait
quelque chose de vrai dans ce reproche. Je suis bien aise que ces plaisirs aient
été plus austères, plus voilés que ceux que tu retrouveras ailleurs. Au moins tu ne
te souviendras pas de moi dans les bras des autres femmes. Mais quand tu seras
seul, quand tu auras besoin de prier et de pleurer, tu penseras à ton George, à ton
vrai camarade, a ton infirmière, à ton ami, à quelque chose de mieux que tout cela.’
Er is in de brieven van beiden in deze periode een tweestrijd, die ze tot een
interessante, soms emouvante lectuur maken. We voelen er in twee menschen, die
niets liever willen dan elkaar gelukkig zien, die ervaren hebben het geluk niet door
en bij elkaar te kunnen vinden en in wie beiden een geheimzinnige macht is, welke
ze tegen beter weten in telkens tot elkaar drijft. Dat is het tragische in hun verhouding.
't Is of ze beheerscht worden door een noodlot, dat hen verplichten zal tot driemaal
toe te pogen samen het geluk te vinden en, in die poging, al wat er lieflijks en goeds
is in wat ze hun liefde noemen wreedelijk te vernielen en vernietigen.
Beiden zijn ze idealisten en beiden trachten ze het mooie te redden uit den greep
van het onontkombare. Beiden leven ze onder den invloed van de romantiek, en
hun gevoel blijkt er dermate door beheerscht, dat de exaltatie een tweede natuur
wordt, dat een brok leven gaat lijken op een brok literatuur. We zagen boven dat
Musset het soms voelde, maar hij was niet krachtig genoeg zich aan den invloed
te ontworstelen. Hij leest Werther en La nouvelle Héloïse. ‘Je dévore toutes ces
folies sublimes dont je me suis tant moqué.’
Het is bij hem en bij haar beurtelings een belangeloos renuncieeren en een heftig
begeeren, een weten dat ze elkaar niet gelukkig kunnen maken en een verlangen
dat weten overheerschend. Het schrijven van zulke lange, telkens tot uitingen van
hartstocht verleidende brieven, was op zich zelf iets, waarvan zij het onmogelijke
terstond hadden moeten inzien, als ze werkelijk elkanders rùst wilden.

Groot Nederland. Jaargang 3

116
Toen hij in 't begin van Mei haar eerste Lettre d'un Voyageur ontving, om in de
Revue des deux Mondes te plaatsen, was hij een en al ontroering en geestdrift na
de lezing. ‘O, la meilleure, la plus aimée des femmes! Que de larmes j'ai versées!
Quelle journée! Je suis perdu, vois-tu.’
In dien welsprekenden brief geeft ze zich gansch. ‘Je l'ai écrite comme elle m'est
venue et sans songer à tous ceux qui devaient la lire. Je n'y ai vu qu'un cadre et un
prétexte pour parler tout haut de ma tendresse pour toi et pour fermer tout à coup
la bouche à ceux qui ne manqueront pas de dire que tu m'as ruinée et abandonnée.’
Zijn antwoord in de literatuur wordt La confession d'un enfant du siècle. In beide
werken trachtten zij elkander recht te doen.
De plaatsen die in de brieven overeenstemmen met plaatsen in beider werken zijn
vele. Men zou een doorloopende lijst kunnen geven van analoge gedeelten. Ik
beperk me tot het citeeren van enkele die me om de woordelijkheid treffen.
5 April is De Musset in diepe droefenis te Genève, wandelt er s' ochtends door
de straten, winkels bekijkende. Wat trekt zijn aandacht? ‘Un gilet neuf’! Hij schrijft
er haar over. Zij heeft dit zeer karakteristiek gebruikt in Elle et Lui X, hetzelfde
hoofdstuk, waarin ze bijna woordelijk citeert de tirade uit zijn brief van 10 Mei over
zijn verhouding tot andere vrouwen.
Mr. J.N. van Hall heeft de aandacht gevestigd op het gebruik, door Musset gemaakt
van een paar zinnen uit George Sand's brief van 12 Mei, voor On ne badine pas
avec l'amour, waar hij ze Perdican in den mond legt.
Zichzelven citeert hij meermalen woordelijk in de Confession. Ik wijs maar op:
‘J'ai nié et je crois “voilà tout le mystère”: la foi en quelque chose, un but, - u n
triangle lumineux placé à la voûte de ce temple qu'on
a p p e l l e l e m o n d e ’ - (brief van ongeveer half Juni) waarvan men het
gespatieerde terugvindt Confession I. 5, en ‘Les taureaux blessés dans le cirque
ont la permission d'aller se coucher dans un coin avec l'épée du matador dans
l'épaule, et de finir en paix.’ (1 Sept.) dat in zijn geheel overgenomen is in het daaraan
voorafgaande hoofdstuk.
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V.
Er was afgesproken dat zij in den zomer te Parijs zou komen.
Het gebeurde - zij bracht Pagello mee.
En nu wreekte zich eerst ten volle de onmogelijkheid van wat zij hadden
gewenscht. Wat te Venetië in een tijd van exaltatie een paar weken bestaanbaar
was geweest - bleek te Parijs absurd.
Droeviger situatie van drie elkaar goed-willende menschen is moeilijk denkbaar.
En gelijk men verwachten kon, de pozitie van Pagello werd, tusschen de twee die
elkaar te lief hadden met de heiligste vriendschapsbetuigingen op de lippen,
onhoudbaar. Hun betuigingen, hun ontmoetingen, hun kuische kus in zijn bijzijn alles bijeen bracht den zeer gewonen man in eenigen tijd buiten zich zelven van
wantrouwen en jaloezie. Hij werd achterdochtig en opende brieven....
In haar streven om allen recht te doen heeft George Sand in hoofdstuk XI van
Elle et Lui dit van hem getuigd: ‘Homme de coeur et de loyauté entre tous, il avait
eu l'ambition (was die “ambition” hem niet grootendeels gesuggereerd?) de vouloir
dominer les émotions intérieures d'une situation trop délicate. Ses forces le
trahissaient; qui pourrait l'en blâmer? Et il s'élancait dans l'abîme, entrainant Thérèse
et Laurent lui-même avec lui. Qui ne les plaindrait tous trois?’
Het ging zóó niet.
Musset zal heengaan. Zijn afscheidsbrief is een verheerlijking van hun verhouding,
en van Haar. Hij zal een boek schrijven over hen beiden. Ieder zal weten wie zijn
‘sainte fiancée’ was. Op haar graf zullen niet anders dan vlekkelooze leliën bloeien.
Later zal men hun namen noemen bij die der wereldberoemde Gelieven. ‘Je
terminerai ton histoire par mon hymne d'amour.’
Maar zijn schrijven uit Baden van i Sept. is al dadelijk heel anders, stroomt over
van hartstocht en verlangen. 't Wordt voor George ondraaglijk. Zij vlucht naar Nohant,
den ongelukkigen Pagello te Parijs latend, waar hij 't niet lang meer uithoudt. Zij
doet alles om Musset te bedaren, maar onder zijn felle betuigingen leven ook in
haar de oude gevoelens weer op. En na herhaalde weigeringen, waarbij zij hem
waarschuwt, hun ongeluk voorziet, geeft ze toe. Ze zien elkaar te Parijs terug.
Nu gaat zij tijdelijk onder, verliest haar persoonlijkheid.
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Droevig klinkt het terstond na hun hereeniging: ‘J'en étais bien sûre que ces
reproches viendraient dès le lendemain du bonheur rêvé et promis, et que tu me
ferais un crime de ce que tu avais accepté comme un droit.’
Hij foltert haar op alle manieren met zijn wantrouwen, wil alles weten van haar
leven met Pagello, verandert van den dwependen minnaar in den humeurigen,
ergdenkenden man.
't Was een treurig en verontrustend verschijnsel dat Musset, zoodra zijn begeerte
in vervulling ging, niet in staat was om die vervulling als geluk te genieten. Dat was
het tragische in zijn liefde. ‘Il était de ces natures, plus repandues qu'on ne pense
dans l'espèce humaine et dans les deux sexes, qui, avec toutes les sublimités et
tous les élans de coeur, ne peuvent arriver à l'apogée de leurs facultés sans tomber
aussitôt dans une sorte d'épilepsie intellectuelle.... Il obéissait à cet inexorable besoin
que certains adolescents éprouvent de tuer ou de détruire ce qui leur plaît jusqu'à
la passion. (Elle et Lui XII).
Met dat al - hoe genereus George Sand later zijn gevoelens wist te objectiveeren
- in den winter van 1834-'35 was zij er de dupe van. Nog meer van haar eigene!....
Want, - meer en meer hield zij van hem! Zij mag het later gehouden hebben voor
de onweerstaanbare bekoring van den zwakke, voor haar zucht om het dwaze kind
te redden van zich zelf - wij kunnen in haar brieven van dien tijd niet anders zien
dan een overwonnen-zijn door hartstochtelijke liefde. De verzameling, hier besproken,
blijkt op dit punt niet volledig. Arvède Barine heeft nog andere brieven onder de
oogen gehad, dan de hier meegedeelde, citeert er uit en komt tot de concluzie, juist
1)
tegengesteld aan die van Remy de Gourmont en Kloos: ‘Les fameuses lettres de
la Religieuse portuguaise sont tièdes et calmes auprès de quelques-unes de ces
pages, qui peuvent compter parmi les plus ardentes que l'amour ait jamais arrachées
à une femme.’
Het wordt een gemartel. Een zoeken en niet-vinden van weerszijden, een slingering
tusschen tegenstrijdige hartstochten, een

1)

'k Vermeld dit niet omdat ik aan Barine's meening méér waarde hecht. Maar om op 't verschil
aan appreciatie te wijzen. Ik zelf vind groote passie in die der Portugeesche Non èn in die
van George Sand. Is vergelijkende psychologische taxatie noodig? In dit opstel zeker niet.
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leven van angst, opwinding, onrust, - op 't laatst ondragelijk voor beiden.
En na nòg een breuk en wéer een verzoening, komt het einde.
George kàn niet meer. Laat hij met haar gaan - zoo vraagt zij hem - naar Franchart,
naar de rots, bekend uit hun uitstapje naar Fontainebleau in den herfst van 1833,
en laat hij hun daar beiden den dood geven!.... Zóó maken zij elkaar krankzinnig.
Sainte-Beuve bemoeit er zich mee. Ze moeten scheiden voor goed. Haar
weerstand is gebroken, eindelijk ook haar hartstocht dood...
Weer heeft Musset een bijeenkomst gevraagd.
‘Non, non, c'est assez! Pauvre malheureux, je t'ai aimé comme mon fils. C'est un
amour de mère. J'en saigne encore. Je te plains, je te pardonne mais il faut nous
quitter. J'y deviendrais méchante. Tu dis que cela vaudrait mieux et que je devrais
te souffleter quand tu m'outrages. Je ne sais pas lutter.... Mon orgueil est brisé à
présent, et mon amour n'est plus que de la pitié. Je te le dis, il faut en guérir.
Sainte-Beuve a raison. Ta conduite est déplorable, impossible. Mon dieu à quelle
vie vais-je te laisser? L'ivresse, le vin, les filles encore et toujours!’....
Er kunnen heel wat ethische en stichtelijke redeneeringen vastgeknoopt worden
aan deze treurige geschiedenis van onmogelijke liefde. We zien hier twee zeer
begaafde, fijn voelende menschen de dupe van een waan-van-hartstocht. Zij oefenen
op elkaar uit een groote bekoring, die met geen verstandelijke ontleding te benaderen
is, maar in ieder van hen is iets, voor den ander geheimzinnig verborgen, dat op 't
oogenblik van de innigste vereeniging door innerlijke botsing die vereeniging tot
een spotvorm van liefde maakt. Zij willen het hoogste geluk door elkaar vinden smachten als elk menschenkind naar dat hoogste geluk - en telkens als zij wanen
het voorgoed te bereiken, wijkt het ver buiten hun horizon, staan ze arm en verlaten,
elk voor zich in treurige eenzaamheid.
Dat we hier met geen lichtzinnige flirtation te doen hebben - ieder zal er wel van
overtuigd zijn. En het is hun heele leven iets onuitwischbaars in hun herinnering
gebleven.
Ik heb al meermalen La confession d'un enfant du siècle genoemd, evenals Elle et
Lui.
Dat het eerste in de tweede helft een in hoofdzaken trouw relaas is van hun
verhouding, weten we. Welnu - ook Elle et Lui is dat.
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En er is één reden, waarom de auteur van Elle et Lui met het schrijven daarvan heel
wat grootmoediger moest zijn dan Musset met de Confession.
Ik zal trachten ieder daarvan te overtuigen.
De nawerking van het door Musset doorleefde is het duidelijkst merkbaar in Les
Nuits, die terecht als zijn meest persoonlijke lyriek bewonderd worden. De gedichten
zijn als brokken zieleleven, door een geniale hand in verrukkelijke emouvante kunst
omgezet. Het is onmogelijk ze te lezen zonder aangegrepen te worden door emotie,
vastgehouden door het overtuigende van het innig menschelijk gevoel, meegesleept
door het spontane elan. Uit de smart zijn ze geboren - groote smart van wild
opstormende passie, na exaltatie van liefde.
Rien ne nous rend si grands qu'une grande douleur.
-----------Les plus désesperés sont les chants les plus beaux,
Et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots.

Zoo in de Nuit de Mai kort na het onherroepelijke.
Dan in de Nuit de Décembre komt verzet tegen de kwelling van het groote leed:
Je rassemblais les lettres de la veille,
Des cheveux, des débris d'amour.
--------J'enveloppais dans un morceau de bure
Ces ruines des jours heureux.
Je me disais qu'ici ce qui dure,
C'est une mèche de cheveux.
--------Et je pleurais, seul, loin des yeux du monde,
Mon pauvre amour enseveli.

mèt bitterheid tegen haar:
Ah! faible femme, orgueilleuse insensée,
Malgré toi, tu t'en souviendras!
---------Partez, partez! et dans ce coeur de glace
Emportez l'orgueil satisfait.
---------Partez, partez! la Nature immortelle
N'a pas tout voulu vous donner.
Ah! pauvre enfant, qui voulez être belle
Et ne savez pas pardonner!
Allez, allez, suivez la destinée;
Qui vous perd n'a pas tout perdu.
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Jouez au vent notre amour consumée; Eternel Dieu! toi que j'ai tant aimée,
Si tu pars, pourquoi m'aimes-tu?

De toon van verootmoediging tegenover haar in zijn brieven, tegenover Brigitte in
de Confession is al overgegaan in een toon van beschuldiging. Bewijst het niet, wat
George Sand hem schreef, dat hij zoo heel gauw eigen ongelijk vergeten kon? Hij
noemt haar een dwaze hoogmoedige, maar hij denkt niet aan de oogenblikken dat
ze geknield voor zijn kamerdeur vergeefs op één woord van zachtheid wachtte!....
Die bitterheid blijft. Hij toont ten volle de eigenschap waarop George Sand hem
herhaaldelijk gewezen heeft, van te vergeten al het krenkende, haar aangedaan,
alsof hij geen herinnering houdt van wat hem in vlagen van drift gebeurt. In de Lettre
à Lamartine (Februari 1836) hooren we opnieuw de klacht:
Hélas! ces longs regrets des amours mensongères,
Ces ruines des temps qu'on trouve à chaque pas,

met de herhaling van het verwijt:
O toi, qui sais aimer, réponds, amant d'Elvire,
Comprends-tu que l'on parte et qu'on se dise adieu?
1)
Comprends-tu que ce mot, la main puisse l'écrire
Et le coeur le signer et les lèvres le dire,
Les lèvres, qu'un baiser vient d'unir devant Dieu?

Zoo ook nog in de Nuit d'Août:
.... vous ne savez pas que l'amour de la femme
Change et dissipe en pleurs les trésors de votre ame....

Eindelijk is 't aan het slot van de Nuit d'Octobre of een milder stemming over hem
komt. Eerst is er nog de toon van verzet, waarin hij àl zijn liefde-leed als aan ééne
verwijt, en vanzelf neemt ze een gestalte aan in deze woorden:
Honte à toi, femme à l'oeil sombre,
Dont les funestes amours
Ont enseveli dans l'ombre
Mon printemps et mes beaux jours.

Maar de Muze doet hem bedaren:

1)

De laatste brief van George Sand in dezen bundel eindigt met: ‘Adieu, mon enfant. Dieu soit
avec toi.’
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Sa tâche fut pénible, elle t'aimait peut-être;
Mais le destin voulait qu'elle brisât ton coeur.
-----------Plains-la! son triste amour a passé comme un songe;
Elle a vu ta blessure et n'a pu la fermer.
Dans ces larmes, crois-moi, tout n'était pas mensonge.
Quand tout l'aurait été, plains-la, tu sais aimer.

Waarop dan de dichter toestemt:
Tu dis vrai. la haine est impie.

en vervolgens bij veel heiligs en machtigs en schoons zweert:
Je te bannis de ma mémoire
Restes d'un amour insensé....
--------Et toi qui, jadis d'une amie
Portas la forme et le doux nom,
L'instant suprème où je t'oublie
Doit être celui du pardon.
Pardonnons-nous; - je romps le charme
Qui nous unissait devant Dieu;
Avec une dernière larme
Reçois un éternel adieu.

Nog eenmaal, bijna drie jaar later, in 1841, komt hij in Souvenir terug op de oude
liefde, dwalend langs de plaatsen van hun eerste geluk, tevens hun eerste leed. 't
Is alles nu voorgoed voorbij - niet bleef dan de weemoed in 't herdenken. Hij kan
nu zeggen:
Que sont-ils devenus les chagrins de ma vie?

en als alle herinneringen aan zijn geestesoog zijn voorbij gegaan, kan hij berusten.
Je me dis seulement: ‘A cette heure, en ce lieu,
Un jour je fus aimé, j'aimais, elle était belle.
J'enfouis ce trésor dans mon âme immortelle,
Et je l'emporte à Dieu.’

Jammer, jammer dat dit niet het slot mocht zijn!
Maar zij hadden vrienden en vriendinnen, die, gelijk veelal, met welke bedoeling
het dan ook geschiedt, hem spraken over háar en haar over hèm....
Dat was al gauw begonnen na hun eerste breuk. En 't hield zoo aan, daar hij haar
in 1838 de vraag deed of ze nog vrienden, òf vijanden waren. Zij antwoordde daarop:
‘Je ne sais pourquoi tu me demandes si nous sommes amis ou ennemis. Il me
semble que tu es venu me voir l'autre hiver et que nous avons eu six heures d'intimité
fraternelle, après lesquelles il ne faudrait jamais
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se mettre à douter l'un de l'autre, fût-ou dix ans sans se voir et sans s'écrire....’
Dit beroep heeft niet gebaat. De vrienden gingen voort....
't Is hier het rechte oogenblik om te herinneren aan zijn brief van 10 Juli 1834,
waaraan wij het volgende merkwaardige slot vinden.
me

‘Dites-moi, monsieur, est-ce vrai que M Sand soit une femme adorable? Tel
est l'honnête question qu'une belle bête m'adressait l'autre jour. La chère créature
ne l'a pas répété moins de trois fois pour voir apparemment si je varierais mes
réponses. Chante, mon brave coq, me disais-je tout bas, tu ne feras pas renier
1)
Saint-Pierre’ .
Tòch zou hij verloochenen!....
De ‘belles bêtes’ zouden het winnen - gelijk zoo dikwijls!
In 1842 schreef hij zijn Histoire d'un merle blanc.
Het verwondert mij dat bij de behandeling van de verhouding tusschen Haar en
Hem, dit proza-stuk van Musset vaak genegeerd is. Ook Arvède Barine noemt het
niet in dit verband, behandelt het later alleen als literatuur, als geestige vermenging
van fantazie en waarheid, als bespotting van de romantiek.
Maar ik vind het een treurig blijk hoe Musset in zijn verhouding tot George Sand
onder invloed van anderen geraakt was.
't Is 't verhaal van een witte merel uit een geslacht van enkel zwarte. Natuurlijk
e

beleeft het dier wonderlijke avonturen. Hij is als merel lyrisch zanger, en het VIII
hoofdstuk zijner geschiedenis is gewijd aan zijn intieme verhouding tot een z i c h
a l s w i t v o o r d o e n d e vrouwtjes-merel. Onder de tranen van zijn lyriek wijkt
echter de verf van haar veeren en verschijnt ze in haar ware kleur, zelfs niet zwart
meer, maar rossig. Ze moest vroeger al verschoten zijn!....
Wie hiermee bedoelt wordt - het volgende citaat laat geen twijfel over.
‘J'ignorais d'abord que ma bien-aimée fût une femme de plume; elle me l'avoua
au bout de quelque temps, et elle alla même jusqu'à me montrer le manuscrit d'un
roman où elle avait imité à la fois Walter Scott et Scarron. Je laisse à penser le
plaisir que me causa une si aimable surprise. Non-seulement je me voyais
possesseur d'une beauté incomparable, mais j'acquérais encore la

1)

Ik cursiveer dit laatste.
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certitude que l'intelligence de ma compagne était digne en tout point de mon génie.
Dès cet instant, nous travaillâmes ensemble. Tandis que je composais mes poëmes,
elle barbouillait des rames de papier. Je lui récitais mes vers à haute voix, et cela
ne la gênait nullement pour écrire pendant ce temps-là. Elle pondait ses romans
avec une facilité presque égale à la mienne, choisissant toujours des sujets les plus
dramatiques, des parricides, des rapts, des meurtres, et même jusqu'à des filouteries,
ayant toujours soin, en passant, d'attaquer le gouvernement et de prêcher
l'émancipation des merlettes. En un mot, aucun effort ne coûtait à son esprit, aucun
tour de force à sa pudeur; il ne lui arrivait jamais de rayer une ligne, ni de faire un
plan avant de sa mettre à l'oeuvre. C'était le type de la merlette lettrée.’
'k Heb maar niets gecursiveerd. In verband met wat voorafging in deze Histoire
d'un merle blanc, - geschreven een jaar na Souvenir! - een treurig document.
Maar als we het kennen, moeten we nog meer voelen voor de vrouw, welke later
in haar Elle et Lui toch met zooveel objectiviteit den man wist recht te doen, die
jegens haar zich na àl hun ellende aan deze grofheid had schuldig gemaakt.
De literaire waarde der Histoire, de geestigheid ervan blijve onaangetast, in
Musset's Oeuvres houde het zijn plaats: de mènsch zou me veel liever zijn als hij
't niet geschreven had.
Doch George Sand heeft het hem vergeven.
‘Paix et pardon,’ waren de woorden van hare grijsheid tot Sainte-Beuve.
Ten slotte moet ik terug naar het begin van dit opstel. Om er aan te herinneren dat
het mij vóór alles te doen was om een billijke appreciatie. Tot een als vonnis bedoeld
eind-oordeel over een van beiden kom ik niet. 'k Heb niet anders gedaan dan de
indrukken verzameld, van het lezen der correspondentie ontvangen, en die in verband
gebracht met wat van elders bekend werd. Vanzelf is daarbij het onhoudbare
gebleken van de hatelijke beschuldigingen, tegen George Sand ingebracht, en deze
posthume uitgaaf gerechtvaardigd. Heeft mijn arbeid daarenboven enkelen wat
dichter gebracht tot het zieleleven van twee merkwaardige persoonlijkheden der
vorige eeuw, dan is 't doel dat ik mij stelde bereikt.
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G. Simons, Op den Zoom. Haarlem, Erven F. Bohn.
Zes novellen van een knappen jongen werker, voor onze lezers allerminst een
vreemdeling. Behalve Lijkie-spelen heeft ons maandschrift ze gepubliceerd en van
den inhoud hoeft ergo niet veel verteld te worden.
Zoekend naar een kwalificatie waarmee ik de hoofdeigenschap van Simons' talent
kon aanduiden, komt mij het woord colorist uit de pen. Simons is dat voor alles. Hij
leeft, hij zwelgt in kleur. Ga met hem 's avonds in een kerk en laat dan kleurige
gewaden bij lampeschijn uit een oude kist halen, (De Antiquaars) dan is hij in zijn
element, smult, voelt zijn vingers jeuken om al die kleur in woorden vast te leggen.
En zoo is 't als er een wreedvreemd tooneel afspeelt bij maanlicht in een stalletje,
of als ge met hem uitvaart om panharing te visschen, of als hij u brengt te Londen,
overal ziet hij kleur, vóor alles kleur en licht-en-schaduw-spel.
Er is technisch heel wat vooruitgang in deze novellen, vergeleken bij de vorige.
Zijn hand is heel wat vaster geworden.
En hoe hij zich blijft ontwikkelen in de richting der epiek, hebben we aan de
fragmenten van Tot het Uiterste kunnen merken. Een zeer sympathieke jonge
werker.

Egberta C. van der Mandele, Moraliteit. Amsterdam, H.J.W. Becht.
Uit een literair oogpunt - beter bedoeld dan gedaan. Uit een sociaal - een boek van
zijn tijd.
De geschiedenis van een liaison tusschen een ‘heer’ en een ‘scharreltje’ dat zich
bekeeren wil. In Den Haag. Met kijkjes in de flirt der mondaine wereld. De schrijfster
is een flinke vrouw, die vierkant voor haar opinie uitkomt, geen blaadje voor den
mond neemt, waar 't geld op sociale misstanden te wijzen.
Iets tendentieus is er in het voortdurend de schuld geven aan de mannen. Ik
bedoel als óórzaak van alle kwaad. Want zij stelt de vrouwen ook niet bepaald als
engelen voor, in haar bekrompenheid en hardvochtigheid. Om vast te stellen in
hoeverre de hier bedoelde ‘verdoolde’, die eindelijk gansch te gronde gaat, de dupe
is van de sociale toestanden, dienden we nauwkeuriger ingelicht te zijn aangaande
haar jeugd. We moesten weten, als we haar dadelijk vinden als de maitresse van
een betalenden Indischman, hoè ze in die pozitie gekomen is.

Groot Nederland. Jaargang 3

126
Dat verzuim van de schrijfster wreekt zich door 't heele boek, waarvan nu ieder wel
gemerkt zal hebben dat het niet is: lectuur voor den familie-kring.

M. Constant, Liefde. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf.
Om een boek als Liefde te waardeeren kan men niet beter doen dan eerst Moraliteit
lezen. Dan ervaart men direct wat het daarop vóor heeft. M. Constant voelt wat
literatuur in de eerste plaats zijn moet - in taal oorspronkelijke uiting. En dat ze
daarnaar streeft is aldoor aan haar proza merkbaar, dat zorgvuldig alle
conventioneele gemeenplaatsen vermijdt.
Vooral - en dáarin herkennen we de schrijfster van Lotos - de dialoog heeft een
bizondere frischheid, levendigheid, natuurlijkheid. De menschen práten. We hóoren
de gesprekken, zien ze niet in boekenzinnen voor ons.
Wat het verhaal aangaat - onzen lezers is het bekend. Het eerste gedeelte bevalt
mij het beste. Het tweede wordt wel wat te gewoon romantisch in het bereiken van
het gewenschte slot.

Eduard B. Koster, Over navolging en overeenkomst in de literatuur.
Wageningen, Joan Pieterse.
Dit boekske getuigt van veel, zeer veel eruditie en is een leerzame en interessante
lectuur. Er is niets nieuws onder de zon, zegt men al weer als men deze vele
overeenkomsten ziet aangewezen, die toch voor een groot deel ook wel onbewust
ontstaan zijn. Trouwens het nieuwe - en dàt bewijst de onsterfelijkheid der kunst zit hem altijd weer in de wijze hòe en maar in de tweede plaats in het wàt.
Zoo kan het dan ook dat Verwey ons het krachtigst, als dichter het meest poëtisch
voorkomt in zijn eerste gedichten, toen hij, Dr. Koster toont het met tal van
voorbeelden aan, nog het dichtst stond bij zijn Engelsche modellen.
Dit is geen boekje om achter elkaar uit te lezen, dan zou men gevaar loopen van
te duizelen, maar bij gedeelten is het zeer genietbaar en - ik herhaal het - interessant.

Prof. Dr. G. Verriest, Over de grondslagen van het rythmisch woord.
Bussum, C.A.J. van Dishoeck.
‘De beschouwingen over Rythmus en Versbouw, die ik getracht heb hier te woorde
te brengen, staan met den éénen voet in het gebied der Aesthetiek, met den anderen
echter midden in het gebied der Natuurwetenschappen.’
Mooi gezegd is dit niet. Beschouschouwingen met voeten vinden we wat vreemd.
Prof. Verriest wil zeggen dat hij als fyzioloog nauw verband wil zoeken tusschen
menschelijke stem, ademhaling en den versbouw der dichters.
Formuleeren is der professors zwakke kant, en wel jammer is dat bij iemand die
het zonder fijne onderscheidingen niet stellen kan. Zoo zegt hij zekeren prof. Stricker
na: ‘Ik kan aan eene B niet denken zonder eenen druk in mijne lippen te speuren,
en evenmin kan ik ditzelfde lippengevoel in mij verwekken zonder mij den B-klank
te verbeelden.’ Een klank ‘verbeelden’ is al bedenkelijk, maar met dien heelen
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B-klank is 't niet in orde. Een mede-klinker heeft geen klank, krijgt eerst klank van
den klinker.
Het boekje - overdruk uit Vlaanderen - geeft hier en daar een van gansch eigen
standpunt gemotiveerde bewondering voor werkelijk mooie verzen. Die wij echter
- zonder professors motiveering - óók heel mooi vinden. Over 't geheel zou het mij
overtuigender voorkomen dat versbouw rechtstreeks van de ademhaling afhangt,
als we nog in den tijd leefden toen de verzen altijd ge-
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zegd en gezongen werden, den tijd der allereerste lyriek.
Als Prof. Verriest, gelijk hij ten slotte zegt: het b e w i j s geleverd heeft ‘dat de
grondslagen van den w o o r drythmus berusten in ons spierstelsel’ - dan gaat het
toch nog niet aan dit van zoo doorslaande beteekenis te achten voor de rythmiek
van onze hedendaagsche v e r z e n , als hij blijkt te doen.

Jonas Lie, Machtsbegeerte. Vertaling van Jeannette E. Keyser.
Amsterdam, H.J.W. Becht.
Dit is een knap geschreven verhaal van den bekenden meester, die nog altijd primus
inter pares blijft. Er zit staal in zijn boeken: ze hebben iets sterks en zeer
karakteristieks.
Machtsbegeerte geeft den strijd tusschen twee koppig-heerschzuchtige kerels,
die elk de hoofdpersoon willen zijn in hun streek. Anderen deelen - als tusschen
hamer en aanbeeld - vaak met hen de elkaar toegedachte klappen. De gevolgen
van hun strijd zijn derhalve zeer noodlottig ook voor hun omgeving.
De vertaling behoort tot de soort die wij nu eenmaal gedwongen zijn ‘goed’ te
noemen, bij gebrek van beter.
't Geen niet wegneemt dat er soms zinnen als van hout in voorkomen: blz. 1, zin
2; soms leelijker banale beelden als blz. 4, waar iets verstomt ‘in de armen van het
graf’; soms domme fouten als op blz. 63 waar we lezen: ‘en, terwijl ze (Margaretha)
zich uitstrekte, liep Margaretha naar het raam toe.’

Helen Keller, Mijne levensgeschiedenis. Vertaling van Louise Stuart.
Inleidend woord van J. van den Oude. Utrecht, J.G. Broese.
‘Dit boek is een getuigenis. Een getuigenis van de krachten, die er wonen in het
eigen binnenste van den mensch. Een getuigenis van hetgeen daar binnen een
sterke wil, eene groote liefde en een onversaagde ijver vermogen, ook nog wanneer
de inwerkingen van buiten grootendeels afgesloten zijn, of slechts zeer gebrekkig
en moeizaam kunnen doordringen. Een getuigenis, verwonderlijk en verblijdend,
van het uitstralende en construeerende licht der menschelijke innerlijkheid.’
De blinde en doove Helen Keller heeft in dit boek van zich zelf verteld. Zoo'n boek
valt buiten 't bereik der critiek. We hebben er niets voor dan eerbied. Niet als literair
produkt, maar als blijk van onverwoestbare energie.
Een bewijs te meer dat de moedeloosheid in den regel niet dáár bestaat waar we
die - oppervlakkig oordeelend - het eerst zouden zoeken.
Hoe deze veel-denkende scherpzinnig oordeelt over literatuur toont haar critiek
op La Fontaine op blz. 114.
De vertaling loopt vlot.
Voor velen is dit boek een zeer nùttige lectuur.

Gustave Flaubert, Mevrouw Bovary. Vertaling van G.H. Priem.
Amsterdam, C.G.L. Veldt.
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‘Tot de dingen, die mij altijd grootelijks verwonderd hebben behoort het feit, dat tot
nog toe van een klassiek geworden superieur werk als “Madame Bovary” van
Flaubert geen Hollandsche vertaling was verschenen.’
Aldus de heer G.H. Priem in zijn voorrede.
Die verwondering van hèm verwondert òns als we op de volgende bladzij lezen:
‘Voor zijn stijl had hij een occulte (?) vereering.... De stijl was voor hem alles...’
Zou dàt niet de vereerders van Flaubert hebben teruggehouden - met de vrees
schennis te bedrijven?
Voelde de heer Priem zich de man om dien stijl recht te doen? Is hij als
Nederlandsch auteur genoeg stylist?
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Dat zou moeten en deze vertaling zegt van neen. Er gaat veel van de bekoring van
't origneel verloren.
Zelfs is het taal-gevoel niet overal toereikend, gelijk blijkt op blz. 13, waar ‘son
regard arrivait franchement à vous avec une hardiesse candide’ vertaald wordt met:
‘haar blikken waren open en vrijmoedig vermetel.’
Gallicismen vinden we als ‘O, nergens om, mijn vriend’ (144) ‘maar ik weet toch
beter lief te hebben’ (171), ‘zijne goedheid springt in de oogen’ (195). Met den
dialoog is 't trouwens zwakjes gesteld.
Uitdrukkingen als: ‘Wat kan 't mij verschelen?’ (254) zijn onnoodig vulgarizeerend.
Wie 't verháál niet in 't Fransch kan genieten, leze het om de meesterlijke
psychologie in deze vertaling van den heer Priem, wie Flaubert ten volle wil leeren
bewonderen, leze het in 't Fransch.

Maurice Maeterlinck, De dubbele tuin. Vertaling van L. van de Capelle.
Amsterdam, E. Quérido.
Het komt me voor dat deze vertaler zich meer ingeleefd heeft in het oorspronkelijke.
Het geheim van goed vertalen is het geheim van zooveel andere goede en mooie
dingen: de liefde - de zucht om één te zijn met wat we bewonderen en hoogelijk
achten.
Maeterlinck's proza brengt den vertaler voor wellicht nog grooter moeilijkheden
dan dat van Flaubert. Omdat hij niet die kristallen helderheid bereikt, die helderheid
vaak niet bereiken wil en we hem dan naspeuren, navoelen moeten in dat gewilde,
suggestieve ‘à peu près’ - dat soms, eigenaardig genoeg, bij een vertaling het best
bereikt wordt door een naïeve directheid, soms met een alleen door zuiver voelen
te vinden omschrijvend equivalent.
Over 't geheel houdt deze vertaling ons goed in een zelfde sfeer die, - door den
Hollandsche woordenklank vanzelf een andere dan de echt-Maeterlincksche - toch
als een parallelsfeer daarvan is.
Een enkele maal maar is er iets te weinig of te veel. Bijv.: ‘D'où émanait-il, au
juste, ce sourire? Des yeux ingénus et attendris? des oreilles dressées vers les
paroles de l'homme?’
Voor de twee laatste zinnen krijgen we: ‘Van zijne aandoenlijk oprechte (in plaats
van “argelooze” en “verteederde”) oogen? Van zijn ooren, die als opgericht leken
naar de woorden van den mensch?’
Zoo vind ik ‘point de départ’ niet weergegeven met ‘punt van uitgang’, maar met
‘punt van vertrek.’
En in den zin op blz. 72: ‘De ervaring logenstraft nog niet, dat men minder gevaar
loopt (te dwalen) zoo men vóóruit ziet dan als men achterom ziet...’ is het tusschen
haakjes geplaatste weggelaten. Het oorspronkelijke zegt duidelijk: ‘qu'on risque
moins de se tromper...’
't Is weer een merkwaardige uiting van een zeer bizonderen geest, dit aan Cyriel
Buysse opgedragen boekje, en ook de Hollandsche vertaling kome in veler handen.
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Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan....
Door Louis Couperus.
Eerste Deel.
VIII.
Lot Pauws zat op zijn kamer te werken, toen hij beneden hoorde de stemmen van
zijn moeder en van haar man, Steyn. De stem van mama Ottilie klonk scherp, in
een stijgende, stijgende drift, en de kalme, onverschillige basstem van Steyn
scandeerde met kort hakkende zinnen en hitsten mama's woorden aan, zoo dat zij
ze stotterde, en hijgende er bijna in stikte.
Lot, met een zucht, legde neder zijn pen, ging naar beneden: aan de deur van
de keuken zag hij de oude meid gretig luisteren, maar zij verdween toen zij Lots
tred de trap hoorde kraken.
Lot kwam binnen.
- Wat is er?
- Wat er is? Wat er is? Er is dit: dat ik gèk ben geweest in gemeenschap van
goederen te trouwen! Ik had anders kunnen doen wat ik woû! Zijn het niet mijn
kinderen, mijn eigen kinderen? Als ze geld noodig hebben, mag ik ze niet zenden?
Moeten zij honger lijden, terwijl hij.... terwijl hij....
Ze wees op Steyn.
- Nu wat? tartte Steyn.
- Terwijl hij mijn geld er met mèiden meê door lapt, met meiden, met vuile
meiden....
- Hè mama....!
- Ja, dàt is waar!
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- Stil, mama, foei: praat toch zoo niet. Maar wat is er dan toch, Steyn?
- Mama heeft een brief uit Londen.
- Van de Trevelley's?
- Van Hugh. Hij vraagt geld.
- En mag ik mijn zoon geen geld zenden, als ik wil? riep mama Ottilie tegen Lot.
Is Hugh niet mijn kind, is hij niet mijn zoon? Jij wil al niet hebben, dat ik ze veel zie,
maar moet ik ze heelemaal afschrijven? Als Hugh op het oogenblik zonder betrekking
is, mag ik hem dan geen geld zenden? Is het niet mijn geld? Steyn heeft ZIJN geld,
zijn pensioen. Ik vraag hem niet om zijn geld.
- Lot, zei Steyn. Mama kan natuurlijk doen wat ze wil. Maar er is nauwlijks genoeg,
dat weet je, voor ons gewone huishouden. Als mama vijftig pond aan Hugh wil
zenden, dan weet ik niet hoe het gaan moet. Dat is al, en verder kan wat mama
zegt, me niet schelen.
- Met vùile meiden lap jij mijn geld er van door, want je bent een vuilik en altijd
geweest!
- Mama, schei uit. En wees stil. Ik kàn niet tegen schelden en kijven. Wees stil.
Wees stil, mama. Laat mij Hughs brief lezen.
- Neen, ik laat hem jou ook niet lezen! Wat denk jij wel? Ik sta niet onder curateele
van mijn zoon! Trek jij ook al partij tegen je moeder met dien vent daar? Jullie zouden
beiden willen, dat ik mijn eigen kinderen, mijn eigen bloed en vleesch, mijn
lievelingen, mijn lièvelìngen, afschreef, omdat dat in jullie kraam te pas komt?
Wanneer zie ik ze? Wanneer? Wanneer?? Mary, John, Hugh? Wanneer zie ik Hugh?
Al heb ik me vergist in den vader, zijn ze niet mijn eigen kinderen, zoo goed als jij,
en Ottilie? Ik kan mijn jongen toch geen honger laten lijden!
- Ik weet heel goed, dat Hugh misbruik maakt van uw goedheid, van uw zwakheid
- om van de twee andere niet te spreken.
- O neen, spreek maar niet over ze! Schrijf jij je broêrs en je zusters maar af! Denk
jij maar, dat jij alleen bestaat op de wereld, dat je moeder niemand heeft dan jou,
en trouw jij dan maar, en laat je moeder dan maar alleen met hem, met dien vent,
met dien vent, die 's nachts stilletjes gaat naar zijn meiden. Omdat die altijd jòng
blijft! Hij is zoo jong en zijn vrouw is oud! Maar als hij naar zijn meid moet, en als jij
trouwt, dan verzeker ik je, dan blijf ik niet alleen in huis en ik zweer je, dan ga ik

Groot Nederland. Jaargang 3

131
naar Hugh. Mijn liève jongen, mijn lièveling! Wanneer zie ik hem? Wanneer zie ik
hem? In een jáár heb ik hem niet gezien!
- Toe mama, schreeuw niet en wees kalm. Praat kalm. U maakt me zoo
verschrikkelijk moê met dat schreeuwen en schelden en kijven; ik kàn er niet tegen....
Ik vraag u Hughs brief niet meer te lezen. Maar Steyn heeft gelijk, en voor zoo ver
ik op het oogenblik onze gezamenlijke finanties ken, is het dolle-werk om Hugh, die
nooit anders dan vage ‘betrekkingen’ in de City heeft, zeshonderd gulden te zenden.
U kan het niet doen.
- Ja wel, ik kan het wel doen, egoïst, die je bent! Wat weet jij van je moeders geld?
Ik heb altijd geld als ik wil!
- Ja.... ik weet: u verliest en vindt het dan weêr in uw kast....
- En al vind ik het dezen keer niet in mijn kast, en al blijft Steyn op zijn sleutels
zitten, ik ga kalm naar den bankier en ik vraag het en ze zullen het me niet weigeren.
En ik laat het zenden door den bankier. Zie je.... dat kan ik wèl doen, inhalige
egoïsten, die jullie zijn! Ik zet mijn hoed op, en ik ga.... ik ga nu dadelijk, en ik ga
naar den bankier, en morgen, overmorgen, wanneer.... heeft Hugh.... heeft Hugh
zijn geld. Ik zoû het voor jou doen, Lot, en voor Ottilie, en ik doe het ook voor Hugh.
Ik ben zijn moeder, en ik doe het.... Ik doe het, ik doe het: dààr!
Zij stotterde, zij stikte van woede, en een pijn van jaloezie, dat Lot Steyn had
verdedigd, en dat Steyn meer van Lot dan van haar hield, stak met een stekel in
het vleesch van haar hart en deed haar zoo lijden, dat zij niet meer wist, wat zij
zeide, dat zij Lot had een oorveeg willen geven, en Steyn.... Steyn had kunnen
vermoòrden! Zoo struikelde zij de deur uit, blank van drift, stootte tegen de meubelen,
sloeg met de deuren, holde de trap op naar boven. Om die pijn had zij kunnen
snikken.... Beneden hoorden Steyn en Lot haar boven hunne hoofden hard
stampende loopen, zich kleeden en zij praatte in zich, en zij schold, zij schold steeds
door.
Een wanhopige trek verweekte smartelijk plots Steyns onverschillige, ruw-mooie
trekken in zijn vollen baard.
- Lot zeide hij. Beste kerel. Dat verdraag ik al bijna twintig jaar.
- Kom, Steyn.
- Al bijna twintig jaar. Schreeuwen, schelden, kijven.... Ze is je moeder. Laat me
er niet verder over spreken.
- Steyn, ze is mijn moeder, en trots alles, hoû ik van haar, maar je weet, ik voèl
wat je hebt moeten lijden.
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- Lijden? Ik weet niet. Je verstompt. Maar ik denk wel eens, dat ik mijn leven
jammerlijk heb weggegooid. En wie heeft er wat aan gehad? ZIJ zelfs niets.
- Probeer haar als een kind te zien, als een driftig, bedorven kind. Wees nu en
dan eens lief tegen haar. Een lief woord, een liefkoozing, daar heeft ze behoefte
aan. Ze is een vrouw van liefkoozing, arme mama. Ik ken niemand, die er zóó
behoefte aan heeft als zij. Ze kan soms tegen me leunen, terwijl ik haar streel. Dan
is ze gelukkig. Als ik haar een zoen geef, is ze gelukkig. Als ik haar zeg, dat haar
huid zacht is, is ze gelukkig. Ze is een kind. Probeer haar zoo te zien, en wees eens
lief, een enkelen keer.
- Ik kan niet meer. Ik ben dol op haar geweest, dol verliefd, vroeger. Als ze niet
altijd had gekijfd en altijd onmogelijk onverstandig was geweest, hadden wij nog
vriendelijk naast elkander kunnen blijven wonen. Al is ze ouder dan ik, we hadden
nog goed met elkaâr kunnen omgaan. Maar ze is onmogelijk. Je ziet het. Er is geen
geld en omdat ze het dezen keer niet in haar kast terugvindt - neemt ze het
eenvoudig op bij den bankier om het aan Hugh te zenden. Het zijn geregeld die
brieven van de Trevelley's, die scènes geven. Ze exploiteeren haar om beurten, en
het gemeenste is, de vader zit er achter, dat weet je....
- Is dat nu wel zeker?
- Ja. Trevelley zit er altijd achter. Hij heeft invloed op die kinderen. Voor hèm,
voor Trevelley steken WIJ ons in schuld. Lot, ik heb dikwijls gedacht te scheiden. Ik
heb het niet willen doen, omdat mama al tweemaal gescheiden is. Maar soms vraag
ik me af: gooi ik mijn leven niet weg voor niets? Wat heeft zij aan mij, wat ik aan
haar? Wij blijven samen om niets. Om dingen, die voorbij zijn. Om passie, die voorbij
is: éen moment van dol, krankzinnig, blind zijn, van niet meer weten, van alleen
willen hèbben.... Om dingen, die voorbij zijn, gooi ik mijn leven weg, dag aan dag,
twintig jaren lang. Ik ben een eenvoudige kerel, maar ik had pleizier in mijn leven,
ik was officier met pleizier.... ik heb van alles een afkeer gekregen en ik ga voort
dag aan dag mijn leven weg te smijten. Om iets, dat heelemaal voorbij is....
- Steyn, je weet, ik waardeer wat je doet. En je doet het alleen voor mama. Maar
je weet, ik heb je dikwijls gezegd: ga je eigen weg. Ik heb geen sympathie voor
steriele opofferingen. Meen je,
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dat je nog je leven kunt vinden, door van mama weg te gaan, doe het dan.
Maar Steyn scheen zijn onverschilligheid terug te hebben gewonnen.
- Neen, kerel, wat vermodderd is, is vermodderd. In twintig jaren slijt de energie
om van je leven nog iets beters te maken. Ik heb gemeend mama niet te moeten
verlaten, waar ze alleen stond, misschien niet heelemaal door mijn schuld, maar
toch grootendeels. Haar nu te verlaten, nu zij oud is, zoû ik iets ploertigs vinden: ik
kan het niet doen. Ik doe dat niet als een steriele opoffering; ik doe het omdat ik het
niet anders doen kan. Een hel maak ik van mijn leven niet. Als ik wil, ga ik mijn eigen
weg, hoewel mama overdrijft en ik 's nachts laat niet ga naar een meid.
- Mama is jaloersch, en ze is nog altijd jaloersch op jou.
- En ze is jaloersch op jou. Ze is een ongelukkige vrouw, en hoe ouder ze wordt,
hoe ongelukkiger ze zal worden. Ze is een van die menschen, die niet oud moesten
worden. Kom Jack, beest, we gaan de lucht in. Maar Lot, als mama zoo door gaat,
dan moèten we haar onder curateele stellen. Er is niets anders op.
Lot schrikte - hij stelde mama zich voor onder curateele, en toch, Steyn had gelijk.
Hij dacht, hij zoû eens kalm met mama praten. Op het oogenblik was er niets aan
te doen: mama was geëxaspereerd, was als een dolle, en zònd de vijftig pond aan
Hugh. Lot ging terug naar zijn kamer, en poogde weêr te werken. Hij schreef een
essai: ‘over kunst’, en dat kunst was amuzement en een kunstenaar een amuseur.
Of hij het eens was met zichzelven, wist hij niet, maar dat kon hem niet schelen, en
kwam er niet op aan. Het was een motief, om éven, enkele bladzijden lang, heel
schitterend over te schrijven, met àl zijn woordtalent, en het zoû pakken, men zoû
het lezen: het zoû aan den eenen kant verontwaardiging wekken, aan den anderen
een glimlach, omdat het heusch wel zoo zijn kon en omdat Charles Pauws wel gelijk
kon hebben. Hij schreef met liefde zijn woordmooie zinnen, ze in hare schittering
overtuigende makend.... Maar tusschen de zinnen door dacht hij aan arme mama,
en op eens kon hij niet meer schrijven. Hij beklaagde haar. Hij voelde voor Steyn,
maar hij beklaagde arme mama.... Hij stond op, liep zijn kamer door, vol herinnering
aan Italië: een paar bronzen, veel fotografieën naar de Italiaansche meesters. Een
goeie kerel, Steyn, hem die groote kamer af te staan naast die van mama en zelve
op zolder te gaan.
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Maar hij beklaagde zijn moeder, die was een kind. Ze was altijd een kind geweest:
ze kon niet helpen, dat ze een kind was en bleef. Ze was zoo heel mooi geweest,
en zoo verleidelijk, een poppetje altijd, en hij herinnerde zich - hij al een jongen van
zeventien - hoe allerliefst mama er had uitgezien, zoo jong, zóo jong, met dat
beeldlieve gezichtje, met die blauwe kindoogen, met dat zuiver mollige figuur: ze
was toen àcht-en-dertig, en ze had geen leeftijd: ze was een mooie vrouw, in vollen
bloei van lieflijkheid. Hij behoefde niet de portretten te zien uit dien tijd en uit vroegere
jaren: hij herinnerde zich mama zoo: hij herinnerde zich, dat zij in een lage, even
gelig witte kanten japon, die zij niet eens heel correct droeg, er had uitgezien als
een jong meisje, vooral zoo lièf, zoo innig lief; hij herinnerde zich haar in een bruin
laken japon met astrakan en een astrakan mutsje op haar kroeze haren, op het ijs,
en ze reed met hem, zoo lief en zoo luchtigjes, en de menschen hadden gedacht,
dat ze zijn zuster was.... Arme mama, en nu werd ze oud! Toch zag ze er nog zoo
heel goed uit, maar ze werd oud, en ze was - hier was hij wel zeker van - ze was
een vrouw van niets dan liefde. Vijf kinderen had ze, maar ze was geen moeder;
Lot lachte er om hoofdschuddend. Opgevoed had hij zichzelven, Ottilie was al zoo
heel gauw haar groot talent, haar mooie stem zich bewust geweest, en ook zij had
zichzelve opgevoed; de Trevelly's waren meer in het wilde geloopen..... Neen, mama
was geen moeder, geen huisvrouw, zelfs geen wereldvrouw: mama was niets dan
een vrouw van liefde. Ze had aan liefde behoefte - nu zeker niet meer aan passie
- maar aan liefde nog steeds en waar ze vooral levensbehoefte aan had, dat was,
als een kind, aan liefkoozing. En niemand liefkoosde haar meer dan hij, omdat hij
wist, dat mama er zoo dol op was. Ze had hem eens gezegd, wijzende op een portret
van zijn halfbroêr Hugh Trevelley - een heel knappe jongen van in de twintig:
- Lot.... in geen àcht maanden heb ik een zoen van hem gehad!
En hij had in mama iets gezien of zij smachtte naar den zoen van Hugh, die haar
toch soms zoo kort-af en zoo ruw bejegende. Dat was natuurlijk wel ook een
moederlijkheid in mama, maar het was misschien nog meer een behoefte, dat die
jongen, die haar zoon was, haar liefkoosde, haar liefjes liefkoosde. Onder
curateele....? Het zoû misschien moeten! Het zoû zoo vreeslijk akelig zijn: die lieve
moesje, ze was ook soms zoo dwaas! Zóo onver-
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standig! Zoo een kind, voor zoo een oude vrouw.... O, het was vreeslijk, dat oud,
ouder worden, en dat altijd blijven toch wie je was. Wat leerde het leven je weinig!
Wat vormde het je weinig! Het liet je wie je was, en sleet alleen af je scherpe en
mooie kantjes! Arme mama, haar leven was niet meer dan van dingen, die waren
voorbij, en vooràl dingen van liefde.... Tante Stefanie sprak van hysterie, en er had
door de familie geloopen een lijn van groote passioneele zinnelijkheid; maar het
kwam niet van de Derckszen, als tante Stefanie meende: het kwam van grootmama
zelve. Hij had altijd gehoord, dat ook zij, als zijn moeder, een vrouw van liefde
geweest was.... Men vertelde van haar allerlei avonturen in Indië, tot dat zij Takma
zoû hebben ontmoet. Er lag als een fatum op hun familie, een fatum van ongelukkige
huwelijken. De twee huwelijken van grootmama waren ongelukkig geweest: generaal
De Laders was een bruut geweest, ook al verdedigde tante Stefanie haar vader.
Met grootpapa Dercksz was grootmama, naar men zeide, héel ongelukkig geweest:
uit dien tijd dateerden de avonturen.... Grootpapa Dercksz was verdronken, des
nachts misgeloopen in de gezwollen rivier achter een pasangrahan in de berglanden
van Tegal. Lot herinnerde zich, hoe daar altijd over was gesproken geworden, hoe
de geruchten jaren lang hadden volgehouden.... Van zestig jaren her dateerde die
historie.... Grootpapa Dercksz zoû een meid hebben gehad in de kampong, en door
een Javaan uit jaloezie overhoop zijn gestoken.... Het waren praatjes geweest:
dokter Roelofsz zei, dat het praatjes waren.... Een fatum van ongelukkige
huwelijken.... Oom Anton was nooit gehuwd, maar in hem zeker werd de passie-lijn
een dikke streep van hysterie.... Oom Harold, sympathiek maar raadselachtig ongelukkig getrouwd met zijn voor een Indischen planter tè Hollandsche freule....
Oom Daan, in Indië - zij zouden in Holland komen - uiterlijk niet ongelukkig getrouwd
met een àl te Indische vrouw, tante Floor: nu waren zij oud, en bedaagd, en bezadigd;
indertijd had door beiden geloopen de noodlottige lijn; door tante - een Dillenhof,
van grootmama's familie - de streep, de dikke streep! Ach, dat was alles voorbij: ze
waren nu oude menschen.... Tante Therèse Van der Staff, Roomsch geworden, na
een ongelukkig huwelijk; men zeide, dat Theo, haar zoon, niet de zoon was van
haar man. Zijn arme moeder, driemaal getrouwd, en driemaal ongelukkig! Hij had
dat nog nooit zoo aangezien,
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het rijtje langs, maar zàg hij het aan, dan was het verschrikkelijk, als een zich
vastklampen aan sociale wet - om te trouwen - die voor geen dier temperamenten
gedeugd had. Waarvoor wàren zij getrouwd? Nu waren zij allen oude menschen,
maar.... waren zij nù jong geweest, en modern, zouden zij zijn getrouwd, zouden
zij zijn getrouwd? Hun dikwijls tot hysterie verhitte bloed had dien dwang van huwelijk
nooit kunnen dulden. Zij hadden gevonden hun éerst sympathieke liefde-genooten
- want geen van allen was getrouwd om andere dan om passioneele redenen, oom
Harold misschien uitgezonderd - maar zoodra hen de huwelijksdwang knelde,
hadden zij hun noodlot gevoeld: de sociale wet, die zij altijd gedachteloos, instinctief
hadden gehuldigd en die hun niet deugde, hadden zij gevoeld hun fatum van
getrouwd te zijn en ongelukkig. En hij nu.... waarom trouwde hij?? Hij vroeg het zich
plotseling af, ernstig, zoo als hij het eens aan zijn moeder gevraagd had uit blague!
Waarom trouwde hij? Was hij een man om te trouwen? Kende hij zich niet nog al
goed? Sceptiesch over zichzelven, zag hij zich en hij wist zijn egoïsme heel goed.
Hij wist zijn ijdelheidjes, op zijn uiterlijk, op zijn mooien stijl.... Hij glimlachte: hij was
niet kwaad, er waren slechtere dan hij, maar in Godsnaam: waaròm trouwde hij?
Waarom had hij Elly gevraagd? Toch.... voelde hij zich gelukkig, en nu hij zich ernstig
afvroeg waarom hij trouwde, voelde hij heel ernstig, dat hij Elly lief had, misschien
meer dan hijzelve wist. Maar - de gedachte was onbedwingbaar -: waarom troùwen?
Zoû HIJ het familiefatum ontwijken? Waarom troùwen? Had Ottilie in Nice niet eigenlijk
gelijk, die niet trouwde en met haar Italiaanschen officier vrij leefde, - zij had hem
dat zelve geschreven - zoo lang, tot zij elkander niet meer lief zouden hebben? Liep
de streep door haar heen, of.... had zij gelijk? En hij niet? Was zij, zijn zuster, een
vrouw, sterker in het leven dan hij, een man? Waarom.... waarom te troùwen? Kon
hij Elly, die zoo verstandig was, niet zeggen, dat hij mèt haar maar vrij wenschte te
leven?... Neen, het ging niet: er was, hoe weinig voor hen dan ook, toch nog
samenleving en maatschappij: er was haar grootvader, er waren menschen en
dingen, conventie, moeilijkheden.... Neen, hij kòn Elly dat zoo niet zeggen, en toch
zoû zij het wel begrepen hebben.... Dus dan maar trouwen gewoon-weg en hopen,
dat niet het fatum - omdat zij elkander zoo innig lief hadden en niet alleen uit
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passie - op hèn niet zijn doem zoû drukken: het juk van een ongelukkig huwelijk....
Die menschen, die ooms en tantes, ze waren ongelukkig geweest, getrouwd. Nu
waren zij oud; nu ging dat alles, van vroeger, voorbij.... Nu ging dat voorbij.... Kwàm
het voor hem, die nog jong was? Kwàm het om hem, nu hij ouder werd? O, oud te
worden, ouder! O, de vreeslijke nachtmerrie van oud te worden, van het wintergrauwe
verschiet te zien openen.... Geknakt te worden in zijn ijdelheid op zijn uiterlijk, dat
beteekende nog niet zoo veel; in zijn ijdelheid op zijn talent, dat deed al meer pijn;
maar geknakt te worden in gehéel zijn fyziek en moreel bestaan: dat was het
vreeslijke, de nachtmerrie!! Niet geknakt, niet in éens geknakt.... Maar làngzàmerhànd
de verdorring van het jeugdfrische lichaam, de verwelking van de intelligentie en
geest.... O, oud te worden, zoo oud als grootmama en als grootpapa Takma: hoe
ontzettend! En nòg waren dat oude menschen, die léefden voor hunne negentig
jaren en meer.... Er scheen nog iets van emotie te weven tusschen henbeiden, iets
van herinnering. Wie weet, misschien spraken zij wèl.... over vroeger.... Maar zóo
oud te worden: zeven-en-negentig.... O neen, neen, niet zóo oud: te sterven, vóor
hij verdorde, vóor hij verwelkte! Hij voelde er zich angstkoud om worden, en hij rilde,
nu hij zoo intens zich bewust werd, dat het mogelijk was, dat hij zóo oud kon worden:
zeven-en-negentig.... O God, o God, neen, neen.... Jòng sterven, opdat het, nog
jòng, gedáan voor hem zoû zijn! Hij was niet pessimist, hij hield van het leven, het
was mooi, het stráalde: er waren zoovele mooie dingen, in kunst, in Italië, in zijn
eigen intellect; in zijn ziel nu zelfs die emotie, om Elly.... Maar hij hield van het frìsche,
jònge leven, en hij wilde niet de verdorring en de verwelking.... O, de frischheid, de
frischheid altijd, de jeugd altijd! Jòng te sterven, jòng te sterven! Hij smeekte er om
Dat, wat hij aannam als God: dat Licht, dat Geheim - maar dat misschien niet zoû
luisteren van uit ondoorgrondelijke diepte van Macht - naar bede van hèm: zóo klein,
zóo egoïst, zoo weinig mannelijk, zoo weinig moedig, zoo ijdel, zoo ongelooflijk ijdel!
O, kende hij zichzelven niet? Verborg hij zich voor zichzelven? Zag hij zich niet
hèlder in?
Hij liep door zijn kamer en had niet gehoord, dat de deur was opengegaan.
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- En de vijftig pond zijn verzonden!
Hij schrikte. Voor hem stond zijn moeder, als een kleine furie: hare blauwe
kind-oogen vlammelden als van een kleinen demon en haar mond stond als van
een heel stout kind.
- O.... mama!
- Lot!! Wat hèb je?
- Ik? Ik heb niets....
- O mijn jongen, mijn jongen, wat hèb je?
Hij rilde als in koorts. Hij zag heel wit. Hij poogde zich te beheerschen, mannelijk
te zijn, flink en moedig. Een donkere verschrikking overstelpte hem. Het werd zwart
voor zijn oogen....
- Mijn kind, mijn kind.... wat is er?
Zij had hem in haar arm genomen, trok hem meê naar een divan.
- O mama....! Oùd te worden!! Oùd te worden!!
- Stil toch, jongen, stil toch....
Zij streelde zijn hoofd, dat tegen haar lag. Zij kende hem zoo: dàt was zijn ziekte,
zijn zwakte: periodiek kwam die terug, en lag hij zoo tegen haar aan te klagen: oùd
te worden.... oùd te worden.... Ach, het was zijn ziekte, zijn zwakte; ze kende dat
wel in hem, en ze werd heel kalm, zoo als zij ware geworden, als hij koorts had
gehad. Zij streelde hem, regelmatig, over zijn haar, dat zij poogde niet te verwarren.
Zij kuste hem herhaaldelijk. Zij voelde zich goéd, omdat zij hem liefkoosde: hare
moederlijkheid moest hem kalmeeren.
- Stil toch jongen, stil toch.
Hij bleef waarlijk een oogenblik stil.
- Vind je dat nu zoo vreeslijk.... om.... misschien later.... oùd te worden? vroeg
mama Ottilie, weemoedig trots zichzelve.
- Ja....
- Ik heb het ook niet prettig gevonden. Maar jij.... je bent nog zoo jong!
Hij herwon zich al en hij schaamde zich.
Hij was een kind, als zijn moeder, een ziek, zwak, hysteriesch kind soms.
Dat was hysterie in hèm, die vrees voor den ouderdom....
En hij zocht troost bij zijn moeder, die geen moeder was....
Neen, hij herwon zich, hij schaamde zich.
- O ja.... ik bèn ook nog jong! poogde hij onverschillig te zeggen.
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- En je gaat trouwen: je leven begint pas....
- Omdat ik troùw?
- Ja, omdat je troùwt! Als je maar gelùkkig wordt, kind, en niet.... niet zoo als je
moeder....
Hij schrikte even, maar glimlachte nu. Hij herwon zich, en zijn moeder, bij wie hij
een oogenblik had troost willen vinden, en die hem alleen had geliefkoosd, herwon
hij tegelijkertijd. En hij streelde haar op zijne beurt en gaf haar een innigen zoen.
- .... Wij arme menschjes! zeide hij. We doen en denken soms zoo vreemd.... We
zijn wèl heel ziek en heel oud.... zelfs al zijn we nog jong. Mama, ik moet eens èrnstig
met u spreken.... Maar èrnstig, hoor. Een anderen keer. Neen, nu niet; nu moet ik
werken.... Laat mij nu alleen en wees kalm.... en lief. Heusch, IK ben weêr in orde....
Doet U nu niet meer als een kleine furie....
Zij lachte in zich, met leedvermaak.
- Ik heb tòch de vijftig pond verzonden! zeide zij, achter de al opene deur.
En zij was gegaan.
Hij schudde het hoofd....
- Over haar! dacht hij, zijn beweging voor zich analyzeerend. En.... over mij. Over
mij nòg meer. Wij arme.... àrme menschen. We moesten àllen maar onder curateele,
maar van wie....? Kom.... het bèste is maar te gaan werken, veel te werken, altijd
te werken....

IX.
De oude Takma kwam juist van de hooge brug, over de kazerne, aan, stijfrecht in
zijn dicht toegeknoopte overjas, iederen stap overdenkend en zich steunende op
ivoorknoppigen stok, toen Ottilie Steyn de Weert, komende van de andere zijde,
hem zag en hem te-gemoet ging.
- Dag, meneer Takma....
- Zoo, dag Ottilie.... Ga je ook naar mama?
-Ja....
- Van morgen regende het en dacht ik niet te kunnen gaan.... Adèle bromde,
omdat ik nu toch ging, maar het weêr is mooi, het weêr is mooi....
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- Toch denk ik, gaat het straks weêr regenen, meneer Takma, en u heeft niet eens
een parapluie.
- Ja, zie je kind, een parapluie, dat vind ik een ellendig ding: daar loop ik nooit
meê.... Zoo een dak boven je hoofd!
Ottilie glimlachte: zij wist, dat de oude man, houdende zijn parapluie, zich niet op
zijn stok kon steunen.
- Nu, zeide zij; àls het regent, mag ik u dan naar huis brengen?... Als u ten minste
geen rijtuig hebben wil.
- Neen kind, een rijtuig vind ik nog vreeslijker dan een parapluie.
Zij wist, dat het schokken van een vigilante hem veel deed lijden.
- Het eenige rijtuig, waar ik nog meê rijden zal, dàt zal de zwarte koets zijn. Goed,
kind, als het regent, dan mag jij me thuis brengen.... en je dakje boven mijn hoofd
houden.... Geef me je arm, dat wil ik wel....
Zij gaf hem den arm en nu hij steunde op haar, werd zijn stijfrechte stap
onregelmatig, liet hij zich gaan, en strompelde hij als een heel oude, oude man....
- Je bent zoo stilletjes, kind....
- Ik, meneer Takma....
- Ja, ja....
- U let toch alles op.
- Ik hoorde het dadelijk in je stem, dat je niet in je nopjes bent.
- Nu, ik heb misschien wel verdriet.... Hier zijn we er.
Zij belde bij de oude mevrouw Dercksz: binnen haastte de oude Anna zich heel
erg om open te doen.
- Even uitblazen, Anna, zei de oude heer. Even uitblazen.... De jas maar
aanhouden, en.... in de voorkamer.... een oogenblik uitblazen.
- Het wordt al frischjes, zei oude Anna. We zullen gauw stoken in de voorkamer.
Ook al komt mevrouw er nooit, er wacht toch dikwijls iemand, en dokter Roelofsz
is heel kouwelijk....
- Niet te gauw stoken, niet te gauw stoken, zei de oude heer ontevreden. Stoken
is voor ons, oude menschen, de pest....
Hij zette zich, moê, in de voorkamer, de beide handen op den ivoren knop van
zijn stok. Anna liet hen alleen.
- Kom, kind.... Wat is er? Verdriet?
- Een beetje.... Ik blijf zoo alleen.... Morgen trouwen ze immers.
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- Ja, ja.... morgen trouwen Lot en Elly.... Nu, ze zullen wel gelukkig zijn.
- Ik hoop het.... Maar ik....
- Kom, kind, wat met jou....?
- Ik zal òngelukkig zijn.
- Nou, nou....
- Wat heb ik?... Niemand van mijn kinderen om me. Ik denk maar eens naar
Engeland te gaan. Daar heb ik John en Hugh.... en Mary komt terug uit Indië.
- Ja, kindje, als we ouder worden, blijven we heel alleen.... Kijk mij.... Nu Elly
trouwt, hoû ik alleen Adèle.... Gelukkig, dat ik nog uit kan gaan.... en dat ik mama
dus soms nog zie.... en jullie.... jullie allen.... en dokter Roelofsz.... Maar als ik
impotent was, wie zoû IK hebben.... Jij, je bent nu nog jong.
- Ik? Ben IK jong?
- Ja, kind, ben jij niet jong....?
- Maar, meneer Takma, ik ben al zestig!
- Ben jij al zestig....? Ben jij al zestig....? Kind! Ben jij al zestig?
De oude man zocht, strijdende tegen plotseling opkomende dofheid in zijn
geheugen, dat hem vervaagde als een mist.
- Neen, je moet je vergissen.... Je kàn nog geen zestig zijn....
- Ja heusch, meneer Takma, heusch hoor: ik ben zestig!
- Ach, Lietje, kind.... ben jij.... al.... zóo oud!
Hij zocht.... en sloot de oogen.
- Al zestig! mompelde hij. Meer dan zestig.... meer dan zèstig jaar....
- Zestig, zestig precies.
- Ja.... ja, zestig! Ach, kind, ben jij al zestig.... Ik dacht, dat je hoogstens veertig....
vijftig.... Ik sufde.... De oude man sufde.... Zestig.... Meer dan zestig jaar geleden....
Zijn stem mummelde; zij verstond hem niet.
- Was u een beetje in de war?
- Wanneer? schrikte hij op.
- Zoo even....
- Zoo even?
- Toen u dacht.... dat ik veertig was.
- Wat zèg je?
- Toen u dacht, dat ik veèrtig was.

Groot Nederland. Jaargang 3

142
- O ja, ja.... Ik hoor je wel.... Ik hoor nog heel scherp.... Ik heb altijd scherp gehoord....
tè scherp.... tè scherp....
- .... Hij radoteert.... dacht Ottilie Steyn. Dat heeft hij nog nooit gedaan....
- Ach, kind.... ben jij al zestig! zei kalmer de oude man, die zijn stem had
teruggevonden. Ja, je moet het wel zijn.... Zie je, wij oude menschen, heel oude
menschen, denken, dat jullie altijd kinderen blijven.... neen, kinderen nu niet, maar
jong.... altijd jong blijven.... Ach, en je wordt òok oud....
- Ja.... o ja, héel oud. En dan heb je zoo weinig meer.
Haar stem klonk, ach, zoo verdrietigjes.
- Arme meid, zei oude Takma. Je moest ook niet zoo kibbelen met Pauws.... ik
meen.... ik meen met Trevelley.
- Met Steyn, meent u.
- Ja, ik meen met Steyn.... natuurlijk.
- Ik kan hem niet uitstaan.
- Maar je kon hem vroeger wel uitstaan....
- Ja.... als je verliefd bent.... dan....
- Ja, ja, je kon hem vroeger wèl uitstaan, zei de oude man hardnekkig. En mòrgen,
niet waar, trouwen ze dus.
- Ja, morgen.
- Ik kan er niet bij zijn: het spijt me wèl, maar....
- Ja, het zoû u te veel vermoeien.... Ze komen straks afscheid nemen van
grootmama.
- Dat is aardig, dat is aardig van ze....
- Het is ook zoo een saai huwelijk, zei mama Ottilie. Ze zijn zoo saai. Er is niets.
Geen feest. Ze willen niet in de kerk trouwen....
- Ja, dat zijn hun ideëen, zeide de oude man onverschilligweg. Ik begrijp dat niet,
‘niet in de kerk trouwen,’ maar ze moeten het weten.
- Elly heeft niet eens een bruidsjapon; ik vind dat zoo raar.... Elly is wel héel serieus
voor zoo een jong meisje. Ik had er niet van gehouden, zoo te trouwen, als je voor
de eerste maal trouwt. Maar aan den anderen kant, voor wie doe je al die omslag,
zegt Lot.... Voor wat familie en kennissen, die het eigenlijk toch niet kan schelen.
En het kost geld.
- Elly had alles kunnen krijgen, wat ze woû, zei de oude heer; een diner, of een
danspartijtje.... of wat ook.... Maar ze woû niet.

Groot Nederland. Jaargang 3

143
- Neen, ze willen geen van beiden.
- Het zijn zoo hun ideeën.... zei de oude man, onverschillig.
- Meneer Takma.... aarzelde mama Ottilie.
- Mijn kind.
- Ik woû u wat vragen, maar ik durf niet....
- Wel kind, waarom zoû je niet durven.... Heb je wat noodig?
- Neen, ziet u, dàt niet, maar toch....
- Toch wat, kind.... Is het geld?
Ottilie had een grooten snik.
- Ik vind het zoo akelig het u te vragen! Ik vind het nièt mooi van me.... U moet
het ook noòit aan Lot zeggen, dat ik het wel eens doe.... Maar ziet u, ik zeg het u
ronduit: ik heb geld aan Hugh gezonden en nu.... nu heb ik eigenlijk zelf niets.... Als
u niet altijd zoo allerliefst voor me was geweest, zoû ik het u nooit hebben durven
vragen.... Maar u heeft me altijd bedorven, dat weet u wel.... Ja, dat weet u wel....
U heeft altijd een zwak hart voor me gehad.... Als u het nu niet akelig van me vindt,
dat ik het u vraag, en u zoû me kunnen helpen.... met....
- Met hoeveel, kindje.
Mama Ottilie zag naar de deur, of niemand haar hooren kon.
- Met.... met driehonderd gulden maar....
- Maar natuurlijk, kind, natuurlijk. Kom morgen maar even aan, morgen-avond....
na het huwelijk.... En als er iets is, vraag het maar, hoor, vraag het maar gerust....
Je kan het altijd vragen....
- U is toch zoo lief voor me....
- Ik heb altijd veel van je gehouden.... Omdat ik zoo veel van je moeder hoû....
Vraag het maar, hoor kind.... Vraag het maar gerust: alleen.... wees verstandig....
en doe....
- Wat, meneer Takma?
De oude man werd plotseling heel dof.
- Doe.... geen onvoorzichtige dingen....
- Wat meent u....
- Zestig jaren.... meer dan zèstig jaren....
Hij mummelde, en zij zag hem in slaap vallen, rechtstijf, de handen op den ivoren
knop.
Zij werd bang, en geruischloos gaande naar de deur, opende zij en riep:
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- Anna.... Anna....
- Mevrouw....
- Kom eens hier.... kijk eens.... Meneer Takma is in slaap gevallen.... We zullen
even bij hem blijven, tot hij weêr wakker wordt, niet waar....
- Ach, de oude ziel....! beklaagde de meid.
- Hij zoû toch niet....? vroeg mama Ottilie, als een bang kind.
Maar Anna schudde geruststellend het hoofd. De oude man sliep, stijfrecht zittende
in zijn stoel, op den stok de handen geleund.
De twee vrouwen zetten zich, en zagen toe.

X.
Er werd gebeld; en mama Ottilie zeide zachtjes:
- Zoû dat meneer Lot zijn met juffrouw Elly?...
- Neen, zei Anna, die keek uit het raam. Het is meneer Harold.
En zij ging open doen. Mama Ottilie ging haar broêr te gemoet in de gang.
- Dag Ottilie, zei Harold Dercksz. Is er niemand bij mama?...
- Neen.... Ik ontmoette meneer Takma net bij de deur. Kijk, hij is in slaap gevallen.
Ik wacht hier, tot hij wakker wordt....
- Dan ga ik maar vast naar mama.
- Je ziet er slecht uit, Harold.
- Ik voel me ook niet wel. Ik heb pijn....
- Waar?
- Overal.... Hart, lever, het is alles in de war. Dus morgen is de groote dag, niet
waar, Ottilie?
- Ja, zei mama Ottilie treurig. Morgen.... Ze zijn zoo saai. Geen feest en geen
kerk.
- Lot heeft mij als getuige gevraagd.
- Ja, jij en Steyn: Dokter Roelofsz en d'Herbourgvoor Elly.... Anton woû niet....
- Neen, Anton vindt die dingen vervelend.
Hij ging, zachtjes aan, naar boven. Hij klopte, opende de deur. De juffrouw zat bij
de oude vrouw en las met een doode stem iets voor uit de courant. Zij stond op.
- Daar is meneer Harold, mevrouw....
De juffrouw ging, en de zoon boog zich over zijn moeder, pijnlijk, gaf haar een
lichten kus op het voorhoofd. Daar het somber
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was, werd de porceleinige vlak, rimpelgecraqueleerd, van het gelaat der oude vrouw
naùwlijks aangegeven in de wijnroode schemering van gordijnen en hooge tochtlap.
Zij zat er op haar stoel, in het cachemiren geplooi van haar wijde japon, stijfrecht
als op een troon, en in den schoot sidderden staafjeslank de broze vingers in zwarte
mitaines. Enkele woorden gingen heen en weêr tusschen moeder en zoon -; hij
gezeten op een stoel naast haar, want nooit nam iemand den stoel bij het raam, die
open bleef voor meneer Takma: woorden over weêr en gezondheid en het huwelijk,
van morgen, van Elly en Lot.... Soms trok een pijn over het galgele gelaat van Harold,
en trok zijn mond als in een kramp. En terwijl hij sprak over Lot en over weêr en
gezondheid, zag hij - als hij altijd zag - hier zittende naast, over mama, de dingen,
die gingen voorbij en hun spooksluiers sleepten over het van dorre bladeren
ritselende pad, de dingen, die zóo langzaam gingen voorbij, zoo jaren-,
jarenlangzaam, dat het scheen of zij nooit zouden voorbij zijn, en of altijd hij ze zoû
blijven zien, zich altijd verwijderend, langs het jaren-, jarenlange pad. Terwijl hij
sprak over gezondheid en over weêr en Lot, zag hij, - als hij altijd zag - wanneer hij
zat naast, over mama, het eene ding, het eene vreeslijke Ding, het Ding van den
klaterenden regennacht en de eenzame pasangrahan van Tegal, en hoorde hij de
gedempte stemmen: de murmelstem van baboe; de nerveus-driftige angststem van
Takma; de wanhopige snikstem van zijn moeder - hijzelve een kind van dertien jaar.
Hij wist; hij had gezien, gehoord. Hij was de eenige, die had gehoord, had gezien....
Zijn geheele leven - en hij was een oud en ziek man nu, had hij het Ding zien gaan,
zoo langzaam voorbij, en de anderen hadden niets gehoord, niets gezien, nìets
geweten.... Hàdden zij niet geweten, niet gezien, niet gehoord?? Hij vroeg het zich
dikwijls af.... De wònd toch had Roelofsz wel moeten zien.... Nooit had Roelofsz
over een wond gesproken.... integendeel, hij had ontkend.... Geruchten waren
ommegegaan, vaag, van een vrouw in de kampong, van een por met een kris, van
een spoor van bloed.... Hoe vele geruchten gingen niet omme....! Zijn vader was in
de rivier verdronken, een nacht, dat het zwoel was, en hij, om lucht, den tuin was
ingegaan, overvallen door den stortenden regen.... Het dìng, het vreeslijke Ding
ging voorbij, was een pas verder, keek òm, naar hèm, met starende
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oogen.... Waarom werden zij allen zóo oud en ging zoo langzaam het Ding voorbij?...
HIJ WIST: hij had méer geweten.... Om geruchten, die hij gehoord had; om wat hij,
instinctief, had geraden in de latere jaren, toen hij geen kind meer geweest was....
Zijn vader, hoorende geruisch.... stemmen in de kamer van zijne vrouw.... Takma's
stem; de vriend, die zoo veel in huis kwam.... De achterdocht: vergiste hij zich niet?...
Was het Takma....? Ja, het was Takma.... Takma bij zijn vrouw.... Zijn razernij, zijn
jaloezie.... Zijn oogen, die rood zagen.... Zijn hand, die zocht naar een wapen....
Geen ander wapen, dan de kris, de mooie sierkris, een cadeau van den Regent,
gisteren juist aangeboden.... Hij sluipt naar de kamer van zijn vrouw.... Dáar.... dáar:
hij hoort hun stemmen.... Zij lachen.... zij lachen gedempt.... Hij rukt aan de deur;
de bamboe-grendel wijkt; hij stort binnen.... De twee mannen over elkaâr om die
vrouw.... Hun strijd, hun passie, als in oertijden.... De kris, ontrukt aan zijn vader,
door Takma.... Geen menschen, geen mannen meer, maar bèesten, die om een
wijfje vechten.... Geen andere gedachten in hun roode hersenen en voor hun rooden
blik, dan hun passie, en hun jaloezie, en hun wraakzucht.... Zijn vader doodelijk
gewond....! Maar Harold Dercksz ziet er zijn moeder niet: hij ziet haar niet, hij weet
niet hoè zij doet, hoe zij heeft gedaan tijdens den strijd dier twee mannen, die bèesten
waren.... Hij ziet niet hoe het wijfje gedaan heeft.... Dàt is nooit voor zijne intuïtie
opgerezen, hoe dikwijls hij ook heeft nagestaard, het Ding, dat voorbij gaat; hoe
dikwijls hij zóo, sedert lange jaren, weêr telkens en telkens naast zijn moeder heeft
gezeten, en heeft gesproken over weêr en gezondheid. En het is vandaag veel
sterker dan gehéel hemzelven en hij vraagt aan de heel oude vrouw:
- De juffrouw las u voor uit de courant?...
- Ja.
- Leest ze prettig?...
- Ja.... Het is wel eens moeilijk voor haar te kiezen....
- De politiek interesseert u niet....
- De oorlog toch wel; dat is vreeslijk, zooveel menschenlevens verloren....
- Het is een moord.... op groote schaal....
- Ja, het is een moord....
- Leest de juffrouw het feuilleton....
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- Neen, neen; romans, daar stel ik geen belang in....
- Ik ook niet.
- Daar zijn we te oud toe.
- Ja, wij oude menschen: we hebben onze eigen romans....
- Ja.... Een rùstig leven is het beste....
- Dan heb je je niets te verwijten....
Hij ziet de staafjesslanke vingeren trillen.... Heèft zij zich te verwijten, méer dan
ontrouw aan wien haar man was....? Hij heeft het nooit voor zich gezien, en het Ding
heeft toch altijd en altijd over dorre bladeren ritselend zijn spooksluiers gesleept....
- Heeft de juffrouw u niet voorgelezen van die misdaad...?
- Van welke misdaad....?
- In Engeland.... Een vrouw, die....
- Neen, neen, zùlke dingen leest ze niet voor....
Hare woorden smeeken bijna.... Wat is zij oud, wat is zij oud.... De tandelooze
mond trilt en mummelt, de vingers sidderen hevig. Hij heeft medelijden, de zoon,
die weet, en die vermoedt, wat hij niet weet, omdat hij kent de ziel van die moeder,
hare ziel nu verstompt en verdoft, in de wachting op des lichaams afsterven, maar
hare ziel éens van passie, van drift, van liefdevrouw, van kreole, van op éen
oogenblik geheel de wereld en het leven kunnen vergeten voor éen moment van
zaligheid of.... misschien van haat! Hij weet, zij heeft zijn vader gehaat, nadat zij
hem eerst heeft aanbeden, - gehaat, omdat haar eigen passie voor hem neêrstortte
in een hoop asch.... Dat alles, is jaar na jaar langzamerhand, voor hem opgerezen,
toen hij geen kind meer was, maar man werd en man was, en begreep, en terugzag,
en nadacht, en verbond wàt hij had begrepen, en terug had gezien.... Hij vermoedt,
omdat hij kent hare ziel.... Maar wat is die ziel nu verstompt, en wat is zij oud, wat
is zij oud! Een medelijden verweekt zijn eigen ziel, oud, oud ook en vòl droefheid
om àlle dingen des vroegeren levens.... om zijn moeder.... en òm hem, ouden man....
Wat is zij oud, wat is zij oud.... Stil, o stil: laat haar even nog ouder worden, en dan
zal het gedaan zijn, en het Ding zal voorbij zijn gegaan, de laatste slip van den
spokigen sluier zal zijn verdwenen, het láatste blad over dat eindelooze, eindelooze
pad zal hebben geritseld, en al heeft een gerucht, éenmaal, vaag, met een sombere
waai, gehuiverd door die boomen, het is nóoit geworden tot een stem en een
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aanklacht en tusschen de stammen is nooit wie ook te voorschijn getreden, met een
dreigende hand, die weêrhield het Ding, het sombere spookding, zich langs zijn
langen weg voortslepende, jaren, jaren lang....

XI.
De voordeurbel deed de oude Takma wakker schrikken....
En hij wist, dat hij geslapen had, maar hij kwam er niet voor uit en rustigjes-weg
deed hij of hij alleen maar wat had zitten rusten, de handen gesteund op den
ivoorknoppigen stok. En toen dokter Roelofsz binnenkwam, zeide hij, met zijn altijd
zelfde schertsje:
- Wel Roelofsz, jij wordt er ook niet magerder op met de jaren!
- Zoo-zoo, zei de dokter; vindt jij dat, Takma...?
Hij laveerde binnen, enorm van buik, die waterzuchtig en schuin afhing naar zijn
eene stijve en te korte been, en in zijn oude, gladgeschoren monniksgezicht glimpten
achter de gouden bril ontevreden de leepe oogjes, omdat Takma het altijd over zijn
buik had, en hij dat niet goed kon velen.
- Harold is boven, zei Ottilie Steyn.
- Kom kind, zei Takma, moeilijkjes rijzend. Laten we nu maar naar boven gaan,
dan jagen we Harold weg....
Zij gingen naar boven. Maar weêr klonk aan de voordeur een bel.
- Het is soms zóo druk, zei oude Anna tegen den dokter. Maar mevrouw wordt
niet verlaten op haar ouden dag. We zullen gauw moeten gaan stoken in de
voorkamer, want daar wacht zoo dikwijls iemand....
- Ja-ja-ja, zei de dokter, wrijvende zijn korte, dikke vleesch-handen kleumerigjes.
Het is kil, het is killetjes, Anna. Je mag wèl stoken....
- Meneer Takma vindt stoken de pest....
- Ja, maar die gloeit ook altijd van binnen, zei dokter Roelofsz venijnig.
Zoo-zoo-zoo, dat zijn de kinderen....
- Kunnen wij naar boven gaan? vroeg Elly, die binnenkwam met Lot.
- Ja.... gaat u maar! zei Anna. Daar komt meneer Harold al naar beneden, en
boven zijn alleen mama... en meneer Takma.
- Grootmama geeft audientie, maakte Lot gekheid.
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Maar zijn stem aarzelde even in scherts, want een ontzag drukte altijd over hem
heen, zoodra hij trad in het huis zijner grootmoeder. Het was om die sfeer van
verleden, waarin hij, overgevoelig, soms aarzelde binnen te treden, sfeer, waaruit
immer herinneringen en dingen van vroeger te voorschijn traden.... Die oude dokter,
die iets had van een monnik en een Sileen tegelijkertijd, was zóo oud en had, hoewel
jonger dan grootmama, haar toch als jonge en verleidelijke vrouw gekend.... Daar
kwam oom Harold de trappen af; hij was veel jonger, maar een diepe melancholie,
enigmatiek, pijnlijkte over zijn daarbij nog van fyzieke pijn verwrongen galgeel
gezicht.
- Tot morgen, tot morgen, kinderen, zei hij zacht, en ging met een handdruk. Tot
morgen, tot morgen, Roelofsz....
Die stem, gebroken van melancholie, ze deed Lot altijd huiveren. Hij volgde Elly
de trap op, terwijl de dokter nog beneden bleef, pratende met oude Anna:
- Ja-ja-ja, zoo-zoo-zoo!
De uitroepen achtervolgden Lot in den rug. Iederen keer, dat hij hier kwam, werd
hij gevoeliger voor die sfeer, voor die atmosfeer van vroeger, die als iets meêgesleept
had, dat ritselde.... Achter de jovialigheid van den uitroependen dokter school héel
een verleden.... O, oud te worden, oud te worden! Hij rilde ervan op dien eersten
herfstachtigen dag.... Nu traden zij binnen: daar zaten zij: grootmama, grootpapa
Takma, en, zoo vreemd, als een kind tusschen hen, zijn moeder. En Lot dempte,
achter Elly, zijn tred, zijn gebaar, zijn stem, en ook Elly was heel voorzichtig, meende
hij, als was zij bang die glazige, antieke atmosfeer te breken door te veel jeugd.
- En morgen gaan jullie trouwen, dat is goed, dat is goed.... zei de oude vrouw
tevreden; zij hief met hoekig gebaar de beide handen op en kuste met voorzichtige
en trillende lippen Elly, daarna Lot op het voorhoofd. Nu zaten ze, in een cirkel, en
over en weêr gingen enkele woorden en Lot voelde zìch een kind, Elly heelemaal
een kindje, zijn moeder een jonge vrouw.... Zij leek wel op grootmama, maar wat in
grootmama impozant was geweest van kreole-schoonheid, was bij mama zoo
verlievigd geworden, was àlles liefjes geworden, was het nu nog. Ja, zij leek op
grootmama, maar - het trof hem weêr, als het hem reeds vele malen getroffen had
- zij had iets, - geen gelijkenis - maar als een
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zelfde lijn van gebaar, en ièts in den blik, en iets in den lach van Takma, van
grootpapa Takma.... Zoû het dan toch zoo zijn, als de menschen wel iets hadden
gemompeld: dat jongste kind - mama - geboren te lang na den dood van Dercksz,
dan dat men diens vaderschap kon aannemen, vaderschap, dat men Takma
toerekende.... Zaten zij daar werkelijk dan vader, moeder en kind...? Hij, was hij
Takma's kleinzoon...? Was hij een neef van Elly...? Hij wist niet zeker, er was niets
zeker; er waren - hij had ze al héel vroeger gehoord - wat vage geruchten.... en er
was die gelijkenis! Maar als het zoo was, dan wìsten zij dat beiden; dan - zoo zij
niet geheel waren verstompt - dàchten zij daar nu aan, op dìt oogenblik. Kindsch
waren zij geen van beiden, die oude, oude menschen.... Het scheen Lot, dat een
emotie hen altijd de zinnen was blijven scherpen, want het was verwonderlijk hoe
grootmama, trots haar leeftijd, toch wèl op de hoogte was van zijn huwelijk nu, van
familie:
- Oom Daan en tante Floor komen uit Indië, zei grootmama. Ik begrijp niet, wat
zij komen doen.... zoo tegen den winter. Tante Floor zal het niet prettig vinden.... Ik
woû, dat IK maar was gebleven in Indië, in plaats van hierheen te komen.... Ja, nu
zit ik al jaren hier, tot.... tot....
Zij stotterde en zag uit het raam, afwachtende, afwachtende. Aan het andere
raam zat Takma en wachtte af, wachtte af, terwijl hij knikte met den schedel. O, het
was huiveringwekkend, vond Lot, en zag naar zijn moeder. Zij begreep niet zijn blik,
was vergeten zijn ziekte en zwakte - zijn vrees voor den ouderdom - omdat zij vergat,
als hij er niet over klaagde -, en zij meende alleen, dat hij op wilde staan. Zij
glimlachte, treurigjes, als zij deed dezer dagen, knikte en stond het eerste op.
- Nu zullen wij u maar verlaten, mama.... Meneer Takma, moet ik u nu niet thuis
brengen....?
- Neen, kindje, het regent niet, en ik kan wel alleen.... ik kàn wel....
Zoo droef kinderlijk had mama Ottilie's stem geklonken, en vaderlijk, maar luchtig
zweverig die van ouden Takma. Lot, Elly stonden op en wéêr werden voorzichtige
kussen gegeven en ook meneer Takma kuste mama Ottilie. Nadat zij waren gegaan,
laveerde de oude dokter binnen.
- Zoo Roelofsz, zei grootmama.
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- Zoo-zoo-zoo.... ja-ja.... mompelde de dokter en viel op een stoel.
Zij zaten zoo, zonder woorden, de drie heel oude menschen. Buiten donkerde
het en een gure wind, die herfstte, joeg gele bladeren, de eerste, door de tuinen
van de Sofia-laan.
- Je blijft te laat uit, Takma, zei de dokter.
- Neen, neen, zei de oude man.
- Het wordt al kil, om dezen tijd.
- Neen, neen, ik heb het niet kil.
- Jij gloeit ook altijd.... van binnen....
- Jawel.... jawel: zooals jij altijd dikker wordt....
De dokter schoklachte, niet venijnig nu, omdat hij het eerste geplaagd had, en
Takma ook had een schel lachje, gebarsten. De oude vrouw sprak niet, boog zich
wat voorover, zag uit het raam.... Over de Nassau-laan zeefde al duister van
vooravond.
- Kijk.... zei de oude vrouw en haar staafslanke vinger, bevende, wees.
- Wat? vroegen de twee mannen en keken.
- Ik meende....
- Wat....?
- Ik dacht, dat daar.... daar onder de boomen.... iets ging....
- Wat ging....
- Ik weet niet.... ìets.... ìemand....
- .... Ze radoteert, dacht de dokter.
- Neen, Ottilie, zei Takma: er gaat niets....
- O.... gaat er niets....?
- Neen....
- Ik dacht, dat er iets ging.... zoo wazig.... voorbij....
- Ja.... zóo, dat is mistigheid, zei de dokter.
- Ja, zei Takma; dat is mist....
- Je gaat veel te laat naar huis, Takma, zei de dokter.
- Ik heb mijn overjas, die is warm....
- Zoo-zoo....
- De blâren ritselen, zei de oude vrouw. En de wind huilt. Dat wordt al winter....
- Zoo.... ja-ja, dat wordt winter. Al weêr eentje....
- Ja, zei de oude vrouw. De laatste.... de laatste winter....
- Neen-neen-neen-neen! blufte de oude dokter. De laatste! Ik breng je tot de
honderd, Ottilie....
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De oude Takma knikte het hoofd.
- Al meer dan zestig jaren....
- Wa.... àt? schrikte de dokter.
- Geleden....
- Wat zeg je? riep de oude vrouw schril.
- Ik zeg, zei Takma; Ottilie.... Lietje.... die is nu al zèstig....
- O ja....
- En het is al méer dan zestig.... dan zestig jaar geleden, dat....
- Da.... àt, wàt?? schrikte de dokter.
- Dat.... Dercksz.... verdrònk.... zei Takma en hij hoofdknikte.
- O! kreunde de oude vrouw; zij hief de handen hoekig en smartelijk bewegelijk
naar het gelaat. Spreek daar niet over! Waarom zeg je dàt?!
- Neen.... zei Takma. Ik heb niets gezegd....
- Neen-neen-neen-neen! mompelde de dokter. Niet over spreken, niet over
spreken.... We spreken er nooit over.... Ja - zoo, Takma, hoe kom je er over te
spreken.... Nou-nou-nou-nou.... het is niets, maar het maakt Ottilie treurig.
- Neen, zei de oude vrouw kalm. Ik ben nooit meer treurig.... Daar ben ik veel te
oud toe.... Ik wacht nu alleen maar af.... Kijk, gaat daar niets voorbij...?
- Waar?
- In den tuin hierover.... of daàr op straat.... iets wits....
- Waar? Zoo-zoo, o daar.... daar.... Neen Ottilie, dat is mistigheid.
- De blâren.... de blâren ritselen....
- Ja-ja-ja, dat is het najaar, de winter....
- De laatste, zei de oude vrouw.
De dokter mompelde, vaagjes ontkennend, Takma knikte het hoofd. Zij zaten heel
stil, een tijd. Ja, het was meer dan zestig jaren geleden.... Zij zàgen het alle drie;
de oude man en de oude vrouw zagen het gebeuren, en de dokter zag het gebeurd.
Hij had begrepen en geraden, dadelijk, en hij had geweten, àl die jaren lang. Hij
had heel veel, jaren geleden, van Ottilie gehouden, hij een veel jongere man dan
zij, en er was een oogenblik geweest, dat hij geèischt had, sterk, omdat hij wist....
Hij had dat in zich begraven, maar hij zàg het voor zich, gebeurd.... Het was meer
dan zèstig jaren geleden.
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- Kom, zei Takma; het wordt tijd.... Anders.... anders wordt het te laat....
Hij stond moeilijk op en dacht tegelijkertijd, dat hij heden géen brief had verscheurd.
Dat was niet goed geweest, maar het scheuren vermoeide zijn vingers. Ook de
dokter stond op, en belde tweemaal; dat was om de juffrouw.
- Wij gaan, juffrouw....
Het was bijna donker in de kamer.
- Dag Ottilie....
Takma drukte de mitaine-hand, die zich even wat hief.
- Dag Ottilie.... Ja-ja-ja: tot morgen of overmorgen....
Ook de dokter drukte de hand.
Beneden vond meneer Takma Ottilie Steyn de Weert.
- Kind, ben je nog hier?
- Ja, meneer Takma.... Ik breng u even naar huis. Het is heusch te laat voor u
geworden, vandaag; dat vond Elly ook, en Adèle zal ongerust zijn....
- Goed, kind, goed, doe jij dat dan maar; breng den ouden man maar naar huis...
Hij nam haar arm en zijn nù onregelmatige stap strompelde, terwijl Anna hen
uitliet.
- Juffrouw, zei de oude vrouw boven, toen de juffrouw de lamp wilde opsteken.
Wacht nog een oogenblik, en zie eens even.... en zeg mij dan....: kijk.... dáar, daar
over de straat, door die blâren, die zoo vallen,... die zoo vallen....: gàat daar niets....
iets.... iets wits....?
De juffrouw zag naar buiten.
- Neen, mevrouw, daar gaat niets. Maar er komt een mist op. Meneer Takma is
weêr veel te laat gebleven.
Zij sloot de luiken, en stak op de lamp. De oude vrouw at nog haar soep, voor zij
naar bed werd gebracht, door de juffrouw en oude Anna.

XII.
Het was in den avond, aan het station te Brussel, dat de oude heer Pauws hen
afhaalde.
- Bèste jòngen.... bèste jòngen, hoe gaat het! En daar is je vrouwtje: lieve kind,
van harte geluk, hoor!
Zijn wijde armen omhelsden eerst Lot, toen Elly.
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- En ik heb een kamer voor je in Métropole, maar ik heb er op gerekend, dat je bij
mij komt soupeeren. Zoo ben ik er ook nog bij, op den dag van je huwelijk. Moê ben
je zeker niet? Neen. Het reisje is niets. Je koffers maar naar het hôtel laten brengen.
Ik heb een rijtuig: gaan we dan maar dadelijk naar huis? Kunnen we met ons drieën
in het bakje? Ja, ja, het gaat wel!
Elly zag den ouden heer, een frisschen, flinken zeventiger, voor de tweede maal;
in hun engagement was zij met Lot hem komen opzoeken. Hij had iets beslists en
gezaghebbends, tegelijk met een opgewekte blijheid, nu vooral, omdat hij Lot terug
zag. Hij zoû hen thuis op zijn kamers ontvangen, want hij woonde en garçon. Hij
maakte zelve de deur open; den koetsier had hij, vlug, betaald, vóor Lot betalen
kon, en hij dreef de jonggetrouwden de trap op. Hij stak zelve een gaspit aan.
- Ik heb geen bediening, des avonds, dat zie je. Een femme-de-ménage komt 's
morgens. Ik eet in een restaurant. Ik dacht jullie ook nu in een restaurant te
tracteeren. Maar ik vind het hier toch gezelliger.... Dàar!
En in de kamer nu ontstak hij het gas, met vlugge beweging, als van een jongen
man. Elly glimlachte om hem. De tafel was gedekt, en er stonden bloemen, en in
een koelvat eenige fleschen Heidsieck.
- Welkom, mijn beste kind! zei de oude man en zoende Elly.
Hij hielp haar met haar hoed en haar mantel, bracht die weg in zijn slaapkamer.
- Leg je jas hier ook maar neêr, Lot!
- Die papa is onbetaalbaar! zei Elly.
De kleine kamer was gezellig; het waren eigene meubels. Er stonden boeken.
Tegen den wand portretten, en platen van paarden en honden. Wapens aan een
rek, en daaronder - het trof Elly, als het haar de eerste maal had getroffen - een
portret van mama Ottilie, toen zij in de twintig geweest was, en met het ouderwetsche
kapsel was het zoet mooi als van een heldinnetje uit een romance. Vreemd, dacht
Elly: ook Steyn had in zijn kamer platen van honden en paarden, en ook Steyn was
een sportman, een jager. En ook Steyn was een knappe man.... Zij glimlachte om
hare gedachte, dat éen zelfde soort van mannelijkheid bekoring had op mama Ottilie
uitgeöefend; zij glimlachte zoo als Lot wel eens om zijn moeder glimlachte.
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- Jullie lijken op elkaâr, zei de oude heer Pauws, terwijl zij aan tafel gingen. Kijk
kinderen, dàt heb ik voor je. Alles staat maar vast klaar, zie je. Hors-d'-oeuvres. Hoû
je van kaviaar, met geroosterde broodjes?
- Ik ben dol op kaviaar, zei Lot.
- Dàt herinnerde ik me! Na de hors-d'-oeuvres mayonnaise van visch: het is
misschien wat veel visch, maar ik moest een koud menu verzinnen, want ik heb
noch keuken noch keukenmeid. Dan koude kip, met compôte: een Hollandsch
gerecht: hier en in Frankrijk eten ze dat nooit samen. Dan pâté-de-foie-gras. Taartjes,
voor jou, Elly.
- Ik hoû ook van taartjes, zei Lot, aandachtig zich buigende over de schaal.
- Des te beter. Lekkere Bordeaux, Château-Yquem, en Heidsieck. Ik heb mooie
vruchten voor jullie gekocht. Koffie, likeur, een sigaar, een cigarette voor jou Elly,
en dat is alles. Beter kon ik het niet doen.
- Maar papa, het is zoo gezellig!
De oude heer had de Champagne ontkurkt: vlug, met even een draai aan het
systeempje van de prop.
- Daar ga je, kinderen....
De wijn schuimde hoog op.
- Wacht Elly, wacht, laat me góed je kelk bij schenken.... Daar ga je, kinderen, en
wordt gelukkig!
- U heeft iets van Lot, zei Elly.
- Ik? Lot heeft dan iets van mij....
- Ja, dat bedoel ik natuurlijk....
- O zoo, dat is heel iets anders.
- Ja, maar Lot.... Lot lijkt toch op zijn moeder.
- Ja, ik lijk op mama, zei Lot.
Hij was klein, tenger, bijna teêrtjes gebouwd, en blond: de oude heer was flink in
vleesch en in botten, hoog van kleur, met heel dik grauw haar, waar nog zwarte
strepen door schenen.
- Ja, maar ik meen, Lot heeft ook dat lùchtige van u, al lijkt hij op zijn moeder.
- Zoo, ben ik lùchtig! schertste de oude Pauws.
Zijn breede gebaren waren druk over tafel, over de hors-d'oeuvres, die hij nu
aanbood.
- Zoû je ooit zeggen, dat papa zeventig was? zei Lot. Papa,
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ik ben altijd stupéfait als ik u zie! Wàt houdt u zoo jong?!
- Ik weet het niet, jongen, ik bèn zoo....
- Is u nooit bang geweest oud te worden...?
- Neen, kerel, bang ben ik nooit geweest, ook niet om oud te worden.
- Van wie heb ik dat dan...? Mama heeft ook niet die vrees, zoo als ik ze heb,
hoewel....
- Jij bent een artist; die hebben van die rare dingen. Ik ben maar gewoon.
- Ja, ik woû wel, dat ik op u leek. Dat ik groot was en breede schouders had. Ik
ben altijd jaloersch als ik u zie.
- Kom Lot, je bent heel goed! zei Elly, hem verdedigend tegen zichzelven.
- Als je was als ik, had je je vrouw niet bekoord.... Wel, Elly....
- Nu, wie weet, papaatje....
- Hoe gaat het thuis, jongen....
- Het zelfde, altijd het zelfde....
- Maakt mama het goed...?
- Fyziek, ja. Moreel, gedrukt.... omdat ik getrouwd ben.
- Hoe gaat het met Steyn en haar...?
- Ze kibbelen....
- Ja, die moeder van je.... zei Pauws. Elly, bedien jij de mayonnaise.... Neen, Lot,
geef hier, IK zal wel de Yquem open maken.... Die moeder van je heeft àltijd
gekibbeld.... Jammer, dat ze dàt in zich had. Drift.... groote woorden.... om niets: ik
heb het altijd.... altijd gekend. Ze was toch zoo lief anders.... en ze was zoo beeldig
mooi.
- Ja.... en IK lijk op mama, in het leelijke, zei Lot.
- Daar meent hij niets van, zei Elly.
- Neen, zei de oude heer; daar meent hij niets van, die ijdele jongen.
- Ik leek toch liever op u, papa.
- Lot, je zeurt.... Elly, neem nog eens wat mayonnaise.... Niet? Dan zullen we de
koude kip entameeren.... Neen, geef maar hier, Lot; IK zal wel snijden.... En je
huwelijk is heel kalmpjes gegaan. Geen kerk.
- Neen.
- Geen feesten.
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- Neen. Elly heeft zoo weinig vriendinnen en ik zoo weinig vrienden in Holland....
We leven zoo apart, in Den Haag. Ik heb meer kennissen en vrienden in Italië, dan
in Den Haag. De heele familie is zoo een beetje apart. Behalve de d'Herbourgs, is
er eigenlijk niemand....
- Dat is waar.
- Die heel oude oudjes zijn natuurlijk buiten kwestie....
- Ja, grootpapa.... grootmama....En dan de oude dokter....
- Oom Anton houdt zich apart.
- Hm.... hm.... ja....
- Oom Harold is ook oud....
- Een paar jaar ouder dan ik.
- Maar hij is ziekelijk.
- Ja.... En vreemd.... Altijd geweest. Stil, somber.... Toch een beste kerel.
- Bij ons thuis, met Steyn en mama.... Wat zouden wij feesten geven?
- Je vergeet tante Stefanie: dat is een erftante, net als oom Anton een erfoom,
maar tante zit er goed in.
- O! zei Elly. Lot is heel indifferent omtrent erven.
- Jullie zullen ook geen armoede lijden, zei de oude Pauws. Het is waar, waarom
dan feesten. En veel kennissen....
- Hebben wij geen van alleen.
- Vreemd. Om andere Indische familie's is dikwijls zooveel beweging.... ‘Deining’
noemden we dat vroeger.
- O.... ik weet niet: om ons is geen ‘deining’ van kennissen.
- Neen, we hebben al ‘deining’ genoeg onder ons gehad.... Mama ten minste
heeft er goed voor gezorgd.
- Dat heeft mama ook kennissen doen verliezen....
- Natuurlijk. Mama is niet netjes geweest.... met haar drie mannen.
- Wat zal ik u zeggen.... IK ben daar heel kalm onder.... Maar gezièn is de familie
nu niet....
- Neen.... Het begon al met grootmama.... Die heeft ook geleefd en laten leven....
- Ik heb veel vage verhalen gehoord....
- Nu, ik heb ook veel verhalen gehoord....Maar geen vage.... Grootmama is een
grande-coquette geweest. Heeft een gróote rol gespeeld.... vroeger.... in het
passioneele leven op Java.
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- Men zegt, dat mama....
- Ik weet het niet, maar.... het zoû wel kunnen. Jullie lijken ten minste zóo op
elkaâr, als was je broêr en zuster.
- Nu, zei Elly; in het ergste geval zijn we neef en nicht.
- Ja.... het is al met grootmama begonnen.... Er werd veel gesproken.... Ach, nu
zijn de menschen zoo oud. Hun tijdgenooten zijn dood. De dingen gaan voorbij....
Wie denkt en spreekt er nog over zóo lang verleden dingen....
- Grootmama's amourettes....?
- Legio....
- De dokter....?
- Men zegt. Elly's grootpapa....
- Die oudjes.... zei Elly.
- Eens waren ze jong.
- En eens, zei Lot, zijn wij oud.... Wij wòrden het al.
- Jongen, schei uit. Zoo lang je geen zeventig bent, heb je den tijd.... Ja,
grootmama De Laders, Dercksz.... Ik herinner mij haar.... in Indië.... vijftig jaar
geleden....
- God, wat een tijd, huiverde Lot.
- Drink nog wat champagne, als je ervan griezelt. Vijftig jaren geleden.... Ik was
een jong mensch, twintig jaar.... Grootmama was nòg een mooie vrouw, diep in de
veertig.... Ze is jong weduwe geworden, na haar eersten man te hebben verloren....
Nu, zoò: toen Dercksz verdronk, was ze toch al.... zoo wat.... zes-en-dertig.... Toen
is mama geboren.
- Wat is dat alles làng, lang geleden, zei Lot. Het is om van te duizelen, om daarin
terug te zien....
- Dat is nu zestig....zestig jaren geleden, zei Pauws droomerig. Ik was toèn een
kind.... van tien.... Ik herinner me nòg het geval.... Ik was op Semarang, mijn vader
was auditeur-militair.... Mijn ouders kenden de Derckszen.... Er werd over
gesproken.... Ik was een kind, maar het maakte op me indruk.... Er werd véel over
gesproken.... en jaren, jaren lang nog werd er over gesproken.... Er is kwestie
geweest de lijkkist open te maken.... om het begraven lijk te schouwen.... Ze vonden
het te laat.... Maànden geleden was hij toen al begraven.... Men vertelde....
- Dat een inlander.... met een kris.... om een vrouw....?
- Ja, en men vertelde méer.... Men vertelde van Takma, dat hij op dien avond op
de pasangrahan was gekomen, en dat
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grootmama.... Maar waarom daarover te praten.... Wat kan het jullie schelen! Elly
wordt er maar wit als een doek van - kindje, wat zie je er uit! - en Lot huivert er om,
omdat het zoo lang is geleden.
- Zouden die oùde menschen.... iets verbergen....?
- Vermoedelijk wel, zei Pauws. Kom, laat ons wat Champagne drinken en er niet
meer over praten. Zelve zijn ze zeker ook al die dingen vergeten.... Als je zoo oud
wordt....
- Verstomp je, zei Lot.
- En jullie gaan morgen naar Parijs.
- Ja.
- Zoek je tante Therèse op?
- Ja, ik denk het wel, zei Elly. We zullen niet heelemaal als wilden doen.
- En dan?
- Gaan we naar Nice.
- O.... En.... en zie je daar Ottilie?
- Natuurlijk, zei Lot.
- Nu, dat is goed. Ja, hoe wil je hebben, dat met een familie, als de onze, er een
kring van nette kennissen bestaat...? Ottilie schrijft mij wel eens.... Ze leeft met een
Italiaan.... Zie je, waarom ze nu niet trouwen.... dat is me toch een raadsel....
- En waarom zouden ze trouwen? zei Lot.
- Maar Lot, zei Elly. Wij zijn toch ook getrouwd.
- Wij zijn conventioneeler dan Ottilie. Ik ben conventioneeler dan Ottilie ooit is
geweest. Ik zoû je nooit hebben durven voorstellen nièt met mij te trouwen. Ottilie
is flinker dan ik.
- Ze is een flinke meid.... en ze is een drommels mooie vrouw, zei Pauws.
- ZIJ lijkt op u.
- Maar in het mooie! plaagde de oude heer. Kom Elly, neem nog wat pâté. Maar
waarom ze niet trouwen willen, dat is en blijft me een raadsel. We zijn toch allemaal
getrouwd.
- Maar hoè! zei Lot.
- Ik moet zeggen, op je huwelijksavond verdedig je niet sterk het huwelijk.
- Ottilie heeft zóo veel ongelukkigs in het huwelijk om zich gezien.
- Dat schrijft zij ook.... Maar dat vind ik toch geen reden.... Wat drommel, je trouwt,
je trouwt.... Je trouwt in stadhuis en
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in kerk.... Ja, dat jullie niet in de kerk zijn getrouwd, dat vind ik eigenlijk ook maar
zoo-zoo.
- Maar papa, u hecht er toch ook niet aan, of een dominee je huwelijk zegent....
- Neen, dat doe ik ook niet, maar je doet het toch. Het zijn van die dingen, die je
doet. We leven in een maatschappij.
- Maar in een maatschappij, die zich hervormt.
- Ja, je kan daar nu over praten: ik blijf er bij, ik vind, dat je troùwen moet. In
stadhuis en in kerk. Jullie zijn nu in stadhuis getrouwd, maar Ottilie trouwt heelemaal
niet. En dat moet ik natuurlijk vinden, en verlicht, en ik weet al niet wat. Het is me
onmogelijk. Het spijt me voor haar. Ze is nu wel een groote artiste, en ze mag daarom
wel anders doen dan een gewone burgervrouw, maar, kòmt ze toch eens terug in
onze burgerkringen, dan moet ze zich onmogelijk vinden.... En hoe wil je nu dat
rondom zoo een familie zich kennissen groepeeren?
- Ze groepeeren zich ook niet: een heele rust! Ik heb allercharmantste kennissen
in Italië. Vrienden....
- Kinderen, jullie hebben misschien gelijk. Ottilie heeft misschien gelijk heelemaal
nièt en jullie gelijk met alleen in stadhuis te zijn getrouwd.
- In alle geval, zei Elly; ik dacht niet, dat al was er geen feest, wij toch zoo gezellig
zouden soupeeren.
- En lekker, zei Lot. Elly, de taartjes zijn verrùkkelijk!
- We hadden alleen niet zoo in verleden dingen moeten pluizen, zei de oude heer.
Dat maakt Lot maar griezelig. Kijk den jongen taartjes eten. Net als je moeder kon
doen. Net een kind, net een kind!
- Ja, ik ben soms ook nog wel een kind, maar toch niet zoo als mama....
- En gaàt ze nu nog naar Engeland...?
- Ze heeft mij beloofd van niet.... Maar zoo een belofte beteekent niet veel. Wij
blijven zoo heel lang op reis, den heelen winter in Italië. Eén ding stelt me gerust:
mama heeft geen geld en ik heb met den bankier gesproken, vóor ik ging, en
verzocht, als mama er om kwam, iets te zeggen, en haar wijs te maken, dat het niet
ging, dat er geen geld was....
- Maar ze neemt op.... dat nam ze vroeger ook.
- De bankier zei me, dat hij mij er in helpen zoû, dat hij mama niets zoû geven.
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- Dan krijgt zij toch geld.
- Van wie?
- Dat weet ik niet, maar ze krijgt het toch. Ze krijgt het toch, ik weet niet hoe....
- Maar papa....!!
- Ja jongen, je kan nu verontwaardigd zijn: ik spreek bij ondervinding. Hoe dikwijls
heb ik met mama geen geldkwesties gehad.... Het was er niet, en op eens was het
er toch weêr....
- Mama rekent slecht en ze is slordig. Ze vindt dan wat in haar kast.
- Ja, ik kèn dat: ze vond vroeger ook altijd weêr wat in haar kast. Gelukkig, dat
ze het dan nog vindt. Toch, om dat geld, zouden we niet zijn gescheiden.... Als het
niet was geweest om dien verdomden Trevelly, dan.... Maar als mama op iemand
haar zinnen gezet had, dan.... Laat ons er niet meer over spreken.... Kijk eens, je
kent dat oude portret.... Het is lief, niet waar Elly.... Ja, zóo zag ze er toen uit. Ik heb
haar nooit kunnen vergeten.... Ik heb nooit van iemand anders gehouden.... Ik ben
nu een oude kerel, kinderen, maar.... maar ik geloof, dat ik nòg van haar hoû.... Ik
denk soms, dat het voorbij is, dat dat alles voorbij is gegaan.... èn toch, soms, zoo
oud als ik ben, lijd ik er nog onder, en ben ik er onder beroerd.... Ik geloof, dat ik
nòg van haar hoû.... Als mama had gehad een ander karakter, een ander humeur,
en als ze Trevelly niet had ontmoet, dan.... Maar het zijn zoo heel veel factoren....
En als ze Trevelly niet had ontmoet, had ze tòch Steyn ontmoet.... Ze had altijd
iemand ontmoet.... Kom Elly, bedien JIJ eens de koffie.... Hoû jij van chartreuse of
van bénédictine.... En blijf dan nog gezèllig wat praten.... Niet over oude dingen....
Over jonge dingen, over jonge dingen.... Over jullie, over jullie plannen, over Italië....
Het is nog niet laat: het is pas half elf.... Maar het is waar, jullie zijn pas getrouwd....
Nu, dan breng ik je naar je hôtel.... Willen we te voet gaan, het is niet ver.... Dan
brengt je oude vader je naar je hôtel, en met een nachtzoen aan je deur, wenscht
hij je veel geluk, véel geluk, hoor....beste kinderen.
(Wordt vervolgd.)
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Herfst
Door Willem Kalma.
Een stille herfstdag staat
In wit en blauw.
De wijde weien zijn wachtend-stil,
Het water rimpt gouden in even-geril,
De kimmen neev'len in wazig blauw
En zilver-grauw.
Ver liggen huizen, vaag
Als in een droom.
En torens glinst'ren met gouden top
In de zonnige, blauwe luchten op.
En boomen bewegen, stil en vroom,
In gouden droom.
Mijn ziel is als een meer,
Gouden en stil.
Teer-blauwe bloemen buigen zich zacht
En spiegelen stille hun buigende pracht.
De koele lucht rust wijd en stil
Op 't goud-getril.
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Winterjoel
Door Adolf Herckenrath.
't Is winterjoel! De boomen staan te blommen
met sneeuw en ijs.
De wind speelt smijdig hunne borst rondomme
en raakt van wijs.
Hij joelt in hunne spinnewebbetakken,
zooals een kind
dat in stamp-boordevolle bloemezakken
te spelen vindt.
Hij smijt, alhier, aldaar, met speelsche handen
het wit uiteen,
en plakt het tegen koude huizewanden
en vliggert heen.
Hij zottebolt, totdat hij moe van spelen
te rusten gaat,
om spoedig weer gevlerkt, alom te stelen
wat nog er staat.
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De dochter
Door Top Naeff.
I.
Julie stond op, rekte zich, porde met den pook luchtputjes in 't zwak glommend vuur,
en wierp er een blok schuin-over. Toen geeuwde ze.... Behalve de meid, die 't
theeblad gebracht en gehaald had, was er den heelen avond niemand in de kamer
geweest. Zij spelde het krakend papier, waarin haar reeds opgerold borduurwerk,
aan de einden dicht en draaide de lamp laag.
In de kamer was 't zeer stil: het blok in den haard begon bruin te smeulen, van
een scherpen hoek krinkelde een dun rookzuiltje den schoorsteen in, wat doode
kolen verschoven, vielen.
Fel, heel hel sloeg de pendule éen slag: half twaalf.
Julie luisterde gespannen naar 't geklak der weinige voetstappen over de
nacht-verlaten haven. Achter de zwaar-fluweelen gordijnen keek ze nog even door
een, in beslagen ruit gewischte, lekkende open plek.
De schepen lagen rustig in het donker water, achter een rij bladerloos-spichtige
boomen. Enkele lichtjes, rood, groen, geel, kleurden door de takken en kaatsten
zachte glansjes in het gladde watervlak. Langs de huizenrij, onder dof van gesloten
blinden, boven grillig verlicht nog, die Julie door 't smal spionnetje kon afzien tot
aan 't einde, liepen drie militairen in regelmatig-gestrekten pas naar hun post aan
de hoofdwacht, schuin tegenover de havenbrug. Verder niemand. Een paar lantaarns
spreidden een karigen guur-witten schijn.
Julie tuurde....
Hij kwam niet.

Groot Nederland. Jaargang 3

165
Eigenlijk had ze er ook niet op gerekend haar vader met den vóórtrein thuis te zien
komen, was alleen blijven opzitten om de mogelijkheid.
't Tochtte door de ramen.
Ze trok met éen hand het, als een harmonica tegen 't penant gevouwen, blind uit,
liet den bout eraf, omdat ze de vensters veilig-hoog boven 't grauw bordes wist, en
blindde toen 't andere raam. In 't wollig-dik tapijt doofden haar schreden.
Zóó zwaar drukte om haar de eenzame stilte, dat ze telkens kuchte, aandrang
voelde iets hard-op te zeggen, te neuriën, en toch niet durfde, bang voor 't geluid
van haar stem. En dan maar zenuw-kort slikte, schraapte, gh....
Aan de muren hingen de familieportretten, een groote groep: 't gezin van een
e

familie Veemer in de 17 eeuw, een overgrootvader in admiraals-uniform, als levend,
ten voeten uit, starre hoog-wit gekuifde damesgezichten, tantes, nichten, en
daartusschen oude schilderijen, copieën meest: de Heilige Lucretia; een monnikskop,
streng met harde trekken en scherp-zwarte oogen, die, recht-uit, boorden de kamer
in; een binnenhuis naar Jan Steen. En middenin den zijwand, gekaatst in den spiegel
boven den schoorsteenmantel, St. Sebastiaan, gebonden aan een boom, groot,
naakt-wit lichaam, bloedend uit pijlwonden.
Julie ontweek dat, ging altoos zitten met den rug naar de schilderij, en zag die
dan als spiegelbeeld, kleiner, verder-af, en minder huiveringwekkend. En ze liep
bijna nooit langs den monnik achter in de kamer.
Het poppig portret van haar moeder in baltoilet, hoog boven de kanapé, staarde
met ronde kraal-oogen over haar heen, en vulde niets aan in de leegte der kamer.
De schilderijen hingen te blinken in het schemerlicht der laaggedraaide lamp, de
verste kamerhoeken rondden donker af. Op de tafel stond, warm onder geelzijden
muts, de trekpot naast een van suiker voorzien kopje, en zilveren melkkannetje.
Julie nam 't ritselend handwerk, zag schuw rond. Schoof toen langs den haard,
mijdend St. Sebastiaan, het vertrek uit.
De meiden, volgens gewoonte om elf uur naar bed gegaan, hadden alle lampen
gedoofd, op één pit na, onderaan de trap tegenover de kamer. Julie liep vlug, voelde,
rechts naast zich, de lange gang, als een diepe, donkere tunnel, eindeloos....
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En de treden kraakten.
Boven stond de deur van haar slaapkamer open, opdat het licht der kaars op
tafel, wegwijzend, in de gang uitvloeien zou.
Het huis, groot en zeer oud, met een jaarcijfer hoog in den, van geel oververfde
reliefs, drukken gevel, had geen gasleiding naar de bovenverdiepingen.
Vóor, aan den straatkant, lag het slaapvertrek van haar vader, de vroegere
logeerkamer; achter in het huis, weer aan het einde van een lange donkere gang,
die zij altoos wist, maar wegduwde uit haar denken, de afgesloten achterkamer aan
de rivier: waar haar moeder gestorven was. Julie, toen een kind van twaalf jaar,
herinnerde zich het bed met de wit-kille doode, waarvan ze geschrókken was....
Eens in een jaar maakten de meiden die kamer schoon, en sloten de deur weer
met den sleutel, door Julie bewaard in het sleutelmandje, tot weer het volgend jaar
de meid kwam, draaierig, fluisterend de vraag, die Julie al wist vóór ze klonk:
‘Juffrouw mag 'k asjeblieft de sleutel?’....
Zij vond dien dan later terug tusschen de andere sleutels, zonder sprake weer in
het mandje gelegd, en herkende hem dadelijk aan 't vergeeld perkament-reepje,
gemerkt met romeinsche IV.
Vroeger bestierde mademoiselle de huishouding, toen Julie een kind was, en
later terwijl ze school lag. Zij waren aan elkaar gehecht uit gewoonte van elkaar
dagelijks zien en waardeering van kleine zorgen, en wijl ze beiden veel ontbeerden.
Mademoiselle, naar Holland gekomen na een groot liefde-verdriet, dat haar jeugd
afsloot, altoos moe en lijzig, tobbend met vreemde taal en gewoonten, voelde goedig
meelij met het, eenzaam in groot huis rondolend, kind, doch kon er niet meer in
opgaan.
En Julie, hunkerend naar jonge vroolijkheid, zag elk kindergrapje met
weemoedigen glimlach vriendelijk geduld en voegde zich eindelijk lief-gedwee naar
het rust-verlangen in mademoiselle's zachte, treurige oogen. Zelfs op kostschool
waar ze eerst, door 't plotselinge van den overgang, zich schuw terugtrok, maar
langzaam wennend, optierde in het nieuwe, blije jeugdleven, temperde ze den
vroolijken klank harer brieven-aan-mademoiselle, om deze niet te kwetsen met
pijnlijke herinnering aan eigen vergane vreugd.
Maar zij betreurde het toch met haar heele hart, toen de tantes, bazend over 't
moederloos gezin, mademoiselle als te oud en lastig voor de meiden, hadden
weggepraat, wijs-oordeelend, dat Julie,
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net achttien jaar, nu wel thuis kon komen en haar plaats innemen. En zij miste vooral
haar vriendelijkheid en keek verlangend uit naar de brieven uit Zwitserland, al waren
ze droef en drukkend, wijl ze weinig anders vriendelijks in haar naaste omgeving
had. Haarfijn schreef ze in 't begin de bijzonderheden van 't huishouden, hoe zij
alles nu deed: nèt als mademoiselle, uit goedigen drang te verzachten, wat de tantes,
zakelijk-wreed buiten haar om, hadden beredderd. Mademoiselle, erkentelijk, prees
haar.
En Julie, kind nog, voelde zich gewichtig gestreeld de huishoudster zoo goed te
vervangen, en voor vader, die moeder ontbeerde, een troost te zijn, in dat eerste,
beste jaar van haar thuis-leven.
Nu was ze vierentwintig, vroeg oud van kleine zorgen, van jeugd-gemis, van de
stilte in 't huis en van ontgoocheling, want haar vader....
Kraakte de voordeur? Kwam hij daar....?
Julie, half ontkleed, bleef met de kam in 't hangend haar gehaakt, luisterend
staan.... haalde toen, langzaam, soezend, door.
Nee, nog niet.
Het stil-licht der kaars scheen zacht over 't witte tafelkleedje, dat van de randen
viel in schaduwplooien, wierp warme fonkels in het gelakt bakje met goud-sieraden,
glinsterde over een speldenkussen.... De schijn, van onder-op, glansde blank langs
Julie's hals en armen, verguldde heur haar, schitterde in de starende oogen....
Werktuigelijk begon ze te vlechten.... luisterend.
Hij kwam nu zeker met den láatsten trein. De kamerkou doorkilde meer en meer
haar warm lichaam, verstijfde haar handen. Zij schoot in donkere flaneljapon, sloeg
een zwart-wollen doek om en nam de heet-waterkruik, uit haar bed, op schoot, heur
armen eromheen gekleumd. Zoo, met hoogopgetrokken knieën, bleef ze zitten
wachten.
Sinds dien éénen nacht, toen ze uit eersten slaap was wakker geschrikt door den
valslag op de trap van het dronken-zwaar lichaam, en, sidder-wit toesnellend, daar
al gevonden had de meiden die hem, wezenloos-paars, lallend en hikkend, tegen
de treden opsjorden, wachtte ze, waakte - om de meiden vóór te zijn. Om niet weer,
nooit weer, onder langzaam invretend begrijpen, zóó radeloos beschaamd te staan.
‘'t Was geen flauwte,’ zei Mina, ‘de juffrouw most maar naar bed gaan, 't gebeurde
wel 's méér....’
Na dien keer, nu vijf jaar geleden was 't nog tweemaal voorge-
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komen en beide malen had Julie, alléén, haar vader geholpen..., zoo gauw, zoo stil
mogelijk, met een haar zelve verwonderende zenuwkracht - en niemand had er van
gemerkt....
Mina diende er nog, maar Leentje, de tweede meid, was vervangen door een
nichtje, en bij die verandering had Julie de meidenkamer, onder meesmuilend
aangehoorde voorwendsels, naar de zolderverdieping doen verplaatsen. De tantes
keurden deze verschikking van het lang-bestaande af, omdat nu Julie, wanneer
haar vader op reis was, heel alleen de bovenverdieping bewoonde.
‘Of ze niet bang was?’ Julie zei maar dat ze deze inrichting verkoos, zonder uitleg.
Hoorde ze daar iets?
Neen, nog niet.
Na een vergadering bleef hij zelden tot den laatsten trein, daar de meeste heeren,
verder afwonend, vroeg opstonden van het diner. En de laatste kon nu, éen uur,
toch ook al aan zijn.
Julie geeuwde, sperde haar van tranen volloopende oogen met geweld wijd-open,
geeuwde wéer.... Toen stond ze op, voelde neiging zich te rekken, maar kromp snel
inéén om haar weinige warmte voor zich te behouden. Van den boekenhanger
kantelde ze een Marlitt-deeltje, poogde, lezend, den al sterker dringenden slaap te
verjagen. Met een haarspeld peuterde ze in de kaarspit, die van lengte omgebogen
de vlam flikkerig opdreef, terwijl de was in witte breibobbels van den top langs de
kaars aflekte. Ze drukte haar vasteraan in den koperen blaker, neep een stukje af
van de pit.... De vlam kromp, bedaarde. Haar horloge, op 't goud-bakje afgelegd,
wees tien minuten over een. Wat duurde 't weer! God, als hij maar niet onder-weg....
Zij zag angstig rond, als veranderde er iets om haar heen, door deze
angst-aanjagende gedachte.
Op den ouderwetsch vaal behangen muur weerkaatste haar beeld in schaduw,
héel groot, en de meubels rekten erop uit tot wangedrochten. De lampetkan leek
een zuil, die reikte tot half de zoldering, en de kom, een door den hoek in tweeën
gevouwen, zwarten klomp.
Zwaar woog de stilte. Julie huiverde, kuchte.... Haar, in de koude kamer, zichtbare
adem wasemde warm om de rood-kille punt van haar neus, die vochtig voelde. En
de kou trok op tegen haar beenen, verstijvend. Zij rolde de kruik langs haar bevende
kniëen neer tot op de ijzige voeten, bleef zoo zitten, haar handen, waar-
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van de rechter telkens snel-schuw een bladzijde omsloeg en wegkroop weer tot de
volgende, onder den nog warmen woldoek, de borst overkruisend, diep in de oksels.
Op de donkere stille gang sloég de scheepjesklok zwak den kwartierslag: kwart
over één.
Julie, al kleiner, koud ineenkrompend, wachtte.
Langs de huizen schoof hij, in vlug vaartje, iets onzeker.
De trein was te laat. In rood-fluweelen coupéhoek doezelig weggedoken had hij
dit niet gemerkt, vóór, bij het uitstappen, de conducteur het hem zei. En nòg drong
het feit niet duidelijk door. Wèl de kou, door den plotselingen overgang als een ijsbad
op hem gegooid. Daarom ging hij snel.... nu en dan zwikkend. En dichter langs de,
nu alle grauw-donkere, huizen drong hij, veiligver van het water vol schepen, in den
kaal-witten schijn der weinige lantaarns.
Klein schuw nachtheertje, óp zijn overjaskraag tegen den hoogen halsboord, de
handen diep in de zakken, waaruit, links, zijn wandelstok rechtop stak, de lichte
deukhoed stevig gedrukt op den grijzen kop, en daaronder zijn gezicht, rood met
koolzwarten knevel. Hij sufblikte strak voor zich uit. En stoof, woelend in den
rechterzak naar den sleutel, willoos, al vlugger voort, ver voorover als zou hij vallen....
Maar hij viel niet, dreigde aldoor.... schuifelde, schuifelde....
En hij grinnikte in zichzelf.
Julie hoorde 't slot knersen, toen den doffen plof der dichtvallende deur, 't
schuifpiepen der grendels en kettinggerammel. Alle bedarende geluiden: hij vergat
niets vanavond.
Zij legde de verkilde kruik snel op bed, greep 't lucifersdoosje, blies de kaars uit
en ging luisterend staan vóor de tot op een kier aangeduwde kamerdeur.
Onregelmatige passen schoffelden door de benedengang, sliften telkens naast
den looper, over de marmersteenen.
De trap kraakte.... een langzaam dof gestommel dat nadersteeg.... Zij klemde
haar hand krampig om 't lucifersdoosje, greep met de andere naar haar keel, waarin
ze de spanning voelde kloppen. Even stokte 't gestommel, schuurde er iets langs
den muur. Toen stooterde 't opnieuw. Een hoog puntig lichtschijnsel
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viel op den witten gangwand tegenover de trap.... De schaduw van een hoofd dook
erin op, rees, grooter, en grooter.
En Julie, ademloos spiedend door den kier, zag nèt nog haar vader den traphoek
omzwenken en met korten draai zijn kamer in dwarrelen.
Goddank!
Haar leden ontspanden. Zij bewoog zich en voelde toen weer, vinnig, de even
vergeten kou.
Zij draalde nog tot de plof der buiten de deur gezette laarzen klonk en sloop toen,
in het donker, een eindje de gang op, tastend naar de trapleuning.... Nergens meer
licht. Zij voelde 't trapgat, staarde in diep-zwarten put. Alles in orde.
En terwijl ze de kaars weer ontstak en op haar beddetafeltje verplaatste, en gauw,
rillend, stijfverkleumd in bed onder de dekens schoot, dacht ze: alweer voor niks....
télkens. Gelukkig! Ik wou, dat ik 't maar laten durfde.... Als hij weer laat uitblijft van
de week, ga ik maar slapen - 't is zoo koud....
Zij hield haar kousen half aan, zóó, dat haar voeten kwamen in de wat warmer
kousbeenen en de wollen voeten er slap bijlagen, en zette de kruik, schrikkig-kil al,
buiten bed. Haar rood-kneukelige vingers wonden 't horloge op. Zij blies 't licht uit,
trok haar kniëen hoog op. Morgen zou zij klagen tegen Mina over die kruik, zeggen,
dat het water er kokend ingegoten moest worden. Slof toch al wat meid is! En brutaal
als je aanmerking maakt - ze zou 't maar vriendelijk vragen.... Zij voelde zich, over
den slaap heen, klaarwakker, druk in haar hoofd en met naar-drogen smaak in haar
mond.
En nog eens overwoog ze voortaan niet meer te zullen wachten. Het ging altoos
goed. De laatste maal, dat ze geholpen had was meer dan een jaar geleden. 't Zou
wel wonder zijn.... Maar áls toch.... ‘Zulke menschen krijgen geen ongeluk,’ had
Mina wijs beweerd op dien onvergeetlijk vreeselijken avond, toen het gebeurd was.
Maar àls toch eens.... De meiden sliepen boven. Dan zou er niemand zijn.... Arme
vader, die zoo zwak was....
En haar oogen welden vol tranen, die warm afgleden langs haar slapen op 't
kussen, langs neus en kin, en zout vloeiden in haar mond.
Zij snikte niet. Het was geen schreien, alleen maar 't stil-over-loopen van veel
hoog-opgekropte tranen.
In het nacht-rustig huis tikte de scheepjesklok hard-regelmatig.
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Julie sliep laat, doordat haar voeten koud bleven, en haar hoofd, woelend in 't
los-warrig haar, glóeide.
‘Morgen, meiske.’
‘Morgen, pa.’
Frisch, handenwrijvend, zeer verzorgd-jeugdig gekleed kwam hij de donkere met
eikenhout betimmerde ontbijtkamer binnen en kuste Julie, die thee schonk. Uit zijn
zak staken goud-papier kwastjes van pistaches, ulevellen en een omgevouwen
menu.
‘Wel, hoe heb jij 't gehad gisteren, uit eten geweest?’
‘Ik? Wel nee, ik was nergens gevraagd,’ zei ze, wat bevreemd, daar er, toen ze
hem den vorigen middag naar den trein bracht, van uitgaan voor háár geen sprake
was geweest. En weer trof haar pijnlijk het oppervlakkige van zijn liefde in hun leven
elk-voor-zich onder toch betoon van hartelijkheid voor elkaar.
‘Had jezelf bij een van de tantes gemeld,’ meende hij weer, luchtig, pellend met
oplettendheid de schaal van zijn ei.
‘Tante Adèle had diner, en tante Fenna is immers naar Brussel.’
‘O ja! La mémoire est une belle chose.... Hier Juultje-kind,’ hij keerde, zijn
knappend broodje in de linkerhand, met de rechter zijn zak om: ‘dat's al wat ik heb
kunnen bemachtigen.’
‘Dank u, vadertje. Was 't gezellig?’
‘Jawel. Goed diner. Hier....’
Julie bekeek 't menu, terwijl hij, monter, na-genoot: ‘oesters waren goed.... goeje
wijn.... Bijzonder mooie fazanten....’
Zij knikte, het menu gedachteloos dichtvouwend.
‘Zat u prettig?’
‘Naast de minister Dooiers en naast meneer Greve, archivaris van Delft. Nogal
een stille in den lande, Greve. Hij heeft voor twee jaar zijn vrouw verloren. - Kind,
nog een kop thee, 'k heb dorst.’
Kalm-handig schonk ze, ook in haar rustige bewegingen verradend dat vroeg-oude.
Maar haar oogen spiedden schuin onder de gesloten oogleden uit naar haar
vader, die het, naast zijn bord wachtend, brieven-en krantenstapeltje doorzocht.
Met schrik had ze al gevonden dien morgen vóór zijn beneekomst, de twee groote
enveloppen, een aan hem gericht, een aan haar: uitnoodigingen voor een diner.
Die doken soms op in den sleur van haar afgepast leven als om er den vrede te
bestoken. Na den
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dood van Veemer's vrouw waren de kennissen, erkentelijk voor de gulle gastvrijheid
in het vroolijk huis aan de Haven tijdens haar leven ondervonden, hem, den
hoffelijken causeur, ondanks zijn van jaar op jaar verergerende neiging tot den
drank, in hun huis blijven ontvangen. En Veemer, belust op uitgaan, vergold de
bewezen beleefdheden, en lokte nieuwe uit, door weeldige heerendiners, waarvoor
mademoiselle weken in touw was en die opzien baarden in de kleine stad, door fijne
oplettendheden aan de dames en geschenken aan de kinderen, en hield zich zóó
staande in kringen, die hem op den duur heimelijk-graag hadden geweerd. Maar
sedert de thuiskomst van zijn dochter was er een verandering gekomen. Want Julie,
na de harde ontgoocheling, verzette zich tegen elke uitnoodiging, tegen elk
feest-aan-huis dat weer nieuwe feesten elders aanhaalde, verzon uitvlucht op
uitvlucht....
Zoo was zijn kring gekrompen tot de familie en nog enkele kennissen, waarvan
hij, de heeren dagelijks op de sociteit ontmoetend, soms voor zich alleen, soms ook
voor zijn dochter, die waar ze even durfde bedankte, eene uitnoodiging ontving. En
graag vroeg hij die kennissen terug, gaf de verfijnde heerendiners buitenshuis,
poogde krampachtig bijeen te houden wat door eigen schuld hem meer en meer
ontviel.
Maar voor Julie waren die te tellen uitnoodigingen de schrik van den winter!....
Het was in haar opgekomen deze twee te vermoffelen en zoo een kans te wagen
of mogelijk de gastvrouw hun zwijgen, dat later altijd met ‘invitaties weggeraakt’
verontschuldigd kon worden, als een bedankje zou aanvaarden.
Dit toch niet aandurvend had ze de kaarten, als toevallig, tusschen de bladen van
een reclame-krant verborgen.
De heer Veemer nam, een brief doorlezend, met afgetrokken ‘dank-je’ het kopje
aan, dronk 't gretig, zonder opzien, uit. Toen opende hij een anderen brief, schoof
een krant terzijde. Julie, tegenover hem gezeten, staarde strak naar 't dunnend
stapeltje, verzinnend wat ze zeggen zou, om zich eraf te maken. Of ze maar ronduit
de reden noemen zou, zonder gedraai.... En plots stond ze op, begon, bezig, bordjes
en kopjes in elkaar te passen om zich houding te geven àls ze de eerlijk-wreede
waarheid, waaróm ze weigerde met hem uit te gaan, zeggen dorst.
En terwijl ze, afgewend, voor 't buffet gebukt er de kaasstolp
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inschoof, en trillend streed om den droevigen durf, die haar voor altoos zou ontslaan
deel te nemen aan zijn feesten, hoorde zij hem overluid opdreunen: ‘De heer en
mevrouw Van Ouden de Wilt hebben de eer mejuffrouw Veemer.... Julie! Een invitatie
voor jou - o voor mij ook een - mejuffrouw Veemer....’
Zij verroerde zich niet.
‘Hoor je 't, Julie? Wat doe je?.... uit te noodigen tot het bijwonen van een diner,
dat.... enz. enz. op Donderdag 28 Dec. e.k. Dus dat's Donderdag over 8 dagen. Heb
jij wat?’
Julie keerde zich om, kwam, frommelend een vingerdoekje in zilveren ring, nader
bij de tafel staan.
‘Laten we dat nou maar niet doen,’ haperde ze.
‘Niet doen? Waarom niet? Ik zou niet weten waarom niet!’
Haar lippen beefden, ze voelde zich duizelig leeg in het hoofd.
‘Och, u weet wel,’ fluisterde ze, terwijl hij net opstond en de kranten ritselend
bijeen schikte.
‘Wat?’
‘Ik houd er niet van, zulke groote diners. Och god, wat héb je eraan! - Toe, - laten
we maar thuisblijven, of ik tenminste, ik heb er zoo'n hekel aan.... ga dan alleen,
toe!’ barstte ze uit, tòch draaiend om de waarheid, en met geweld haar tranen
wegslikkend.
Hij voelde, klein, het bang-gezwegene en hield zich groot met geveinsde verbazing:
‘Wat ben jij toch een wonderlijk schepseltje! Ieder ander van jouw leeftijd....’
‘Ieder ánder!’ snerpte ze, éven bits.
‘Vindt zoo iets een pretje’, vervolgde hij leuk, doch mijdend haar aan te zien, ‘maar
jij, nou al blasée.... Kom! 't is goed voor je, ga's mee!’
‘Maar als ik er nou toch niet van hóu,’ smeekte ze, snel, met haar hand een traan
wegvegend.
‘Nou, nou, je moet er niet om huilen.... maar Juul!’, ontstelde hij en zijn stem klonk
warm-week van goedhartig meelij en berouw.
‘O-god-o-god!’ snikte ze uit, de handen voor 't gezicht.
Hij naderde haar deemoedig, schroomvol, zijn arm aarzelend om haar: ‘Juul, huil
niet zoo....toe....ik weet 't wel.... maar ik beloof je, waarachtig ik beloof je, kind, 't zal
niet weer
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gebeuren. Kom, wij gaan gezellig samen uit, voortaan altijd, heusch áltijd, ik verzeker
't je!’
Het was de oude, veel geschonden belofte, maar even toch hoopte ze weer. En
glimlachend door haar tranen, zag ze hem aan, heel ernstig, en klemde zijn handen
in haar koude vingers: ‘Ja vader, toe ja, doe 't! Doe 't voor mij.... ruk je er ineens
vanaf - zooveel kunnen 't....’
Zoo, vaag, zonder schrijnend namen noemen, pleitte ze.
En hij knikte, een knik zwakker al dan zijn belofte, en wischte een paar weeke
tranen weg.
En toen hij de kamer uit was gegaan, drong weer fel in haar het wanhopig weten,
dat hij er toch niet tegen bestand zou zijn.
Maar zij was tevree niets verweten te hebben, niets genoemd, geen enkel hard
woord....
Toen kwam hij nog weer binnen, met zijn hoed al op, haasterig-verlegen:
‘Schrijf jij dan even 't antwoord aan de Van Oudens?’
Zij knikte, droevig, dat ze 't doen zou.
‘Hier,’ zei hij, haar een doosje in de hand duwend, ‘dat heb ik gisteren voor je
gekocht.... voor je verjaardag.... Ik geef 't je nou maar vast, dan kan je 't aandoen
Donderdag. Ik hoop dat 't er een is, zooals je graag hebben wou....’
Schuw schoot hij de deur weer uit.
In het doosje lag te glinsteren op witfluweelen grond een halve maan van
diamanten.
Julie wist nauwelijks of ze er blij mee was.
Zij ruimde het ontbijt verder op, droomerig en met een gevoel van ontspanning, dat
ze weer eens gepraat hadden, wat altoos voor korten duur heilzaam na-werkte. En
allengs verheugde zij zich nu ook in 't bezit van de diamanten broche. Zij ging met
het doosje naar 't raam, om het daglicht er vol in op te vangen, 't geschitter aan te
hitsen. Maar de eetkamer zag uit op een binnenplaats, waarboven de lucht met
sneeuw dreigend, zwaar-donker neerhing en gelig-flets kaatste in de diamanten.
En toen, kinderlijk, streek ze een lucifer aan, hield die vlak voor 't half-open doosje
en, genietend van de plots warm oplevende, kleurtintelende straalsteenen, paars,
blauw, goud-geel en vonkendrood, - bewoog, schudde, kantelde ze 't in haar holle
hand,
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práchtig, tot 't vlammetje doofde en de lucifer, rood verkoold, in vuurlidjes afviel.
Mooi zou ze lichten op het dofzwart van haar kanten japon, of op 't fluweellint
rond haar ontblooten hals! Zij wou zich goed kleeden om haar vader, die hechtte
aan smaak in kleeding, genoegen te doen, en vroolijk zijn om hem te boeien. De
gedachte groeide uit haar, door zwak geloof in betere tijden, opflikkerenden
levenslust, een nieuw, kleurig diner-toilet te nemen. Maar ze was lichte kleeren,
door rouw over grootmoeder eerst, toen over moeder, en later uit schuwen drang
om stil, zoo onopgemerkt mogelijk, haar toch al veel besproken weg te gaan,
ontwend, en verwierp de korte neiging.
De sneeuwvlokken begonnen te dalen, eerst dralend, als een-voor-een, toen snel
en dicht, groote zachtwitte vlokken, die zich geluidloos neervleiden, de een op de
ander, tot donzig, al dikker kleed tusschen de hooge grauwe muren.
Julie, die gebeld had, ging voor 't raam staan turen naar het darteldol gedwarrel.
De tweede meid kwam binnen om den omwaschbak te halen:
‘Juffrouw, er is zeep noodig in de keuken, wit zand en soda.... wil u 't op 't boekje
zetten?’
‘Ja, geef even 't boekje.’
Terwijl zij schreef, gebogen staande aan de tafel, zag ze 't doosje, verlangde
opeens iemand het geschenk te laten zien. Toch gek.... blufferig....
‘Wat sneeuwt 't, hè Dientje?’
‘Van morgen vroeg ook al,’ zei Dientje stug.
‘Hier is 't boekje, voor de slager niets noodig vandaag, we zullen rolpens eten.’
‘Goed juffrouw,’ ging Dientje heen.
Julie volgde, 't sleutelmandje aan haar arm, naar de provisiekast, op 't rustportaaltje
half-de-trap, toen naar den zolder om de appelen na te zien, de rijpste voor 's
middags uit te zoeken.
En aldoor dacht ze aan de broche, die ze zoo graag aan iemand toonen wou. Even naar tante Adèle gaan....
Hijgend van 't trappenklimmen, heelemaal naar den zolder, kwam Mina met een
briefje: ‘6.80 van de gas’ blies ze. Julie, geknield voor den rood-en-geel
bolglanzenden appelvoorraad, waaruit een onaangenaam zure geur opsteeg, telde
uit haar groote huishoudbeurs de afgepaste som: ‘Hier.’
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Neen, ze kon niet uit 's morgens, er was telkens wat te vragen, te manen....
‘Mina, zeg, de kruik gisteravond, die was toch zóó gauw koud, toe doe je het
water....’
‘'t Is d'r kokend heet ingegaan, 'k heb 't zelf gedaan,’ voorkwam Mina beslist elk
verwijt.
‘Zoo.... dan is ze toch gauw afgekoeld,’ overwoog Julie zacht, nooit opgewassen
tegen de in eigen oogen volmaakte keukenmeid, die ze, veel ergernis verkroppend,
toch hield, om haar goedkoken naar Papa's verfijnden smaak, en omdat ze wist van
schande en leed tusschen de muren.
‘Ja, dat kan ik niet helpen,’ grinnikte Mina, ‘ik zit er niet in.’
‘Neem die appelen mee naar de keuken,’ zei Julie, kort.
Soms welde een dringend verlangen in haar op, om het, nu fleemeriglief, dan
min-brutaal mensch, zonder Papa's voorkennis, den dienst op te zeggen. Tot ze
weer, huiverend, voor zich zag het tooneel op dien avond van vernedering en
schaamte, weer hoorde het smadelijk gemeenzaam: ‘Ga maar naar bed, juffrouw,
't gebeurt wel's méer -’
En zij zich moeitevol bedwong de minste te zijn, te dulden....
Julie, de onaangenaamheid verkroppend, haastte zich om, het huishouden
geregeld, bij oude Nans, de huisnaaister, die elken Dinsdag kwam om 't goed te
verstellen, een praatje te gaan maken.
De Dinsdag was door de komst van Nans, het van kind-af gekend familie-stuk,
in Julie's vreugde-arm leven de feestdag der week. Nans, zoo gezellig in de van
naairommel en lappen verhuiselijkte kamer-van-mademoiselle, breed-gezeten aan
de tafel voor het raam van kleine ruitjes, terwijl de machine warm snorde.
Ze zou Nans de broche eens laten zien. En van het eerst àf-, om het doosje te
halen, toen weer òphollen der trappen, ademloos liep ze bij Nans binnen.
Julie ging altoos schichtig-vlug die kamer in en uit, wijl ze aan het einde der lange
donkere gang was, boven de eetkamer, naast de afgesloten sterfkamer, het gedeelte
van 't huis, dat zij op de andere dagen vermeed.
Er eenmaal in, prettig samen met Nans, vergat ze de nabijheid.
‘Daar is juffrouw Jelie,’ glunderde 't kromgebogen vrouwtje op van haar werk:
‘Ik dacht al, waar blijft ze! Kind, wat heb je ons bedorven met
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Sinterklaas, al de kinderen van me dochter, ze stonden te springen! Me dochter is
toch geweest om te bedanken?’
‘Ze zijn allemaal geweest, al de kinderen, de kleintjes ook. Zoo lief! Wat een dot
dat héele kleintje, Nans.’
Julie, ineens opgefleurd, als verjongd door de gedachte aan het vroolijk oogenblik
van door stille voorkamer dollende kinderen, wipte op de tafelpunt.
‘Ja, 't ben lieve kinders, al zeg ik 't zelf,’ blufte Nans. ‘Zoo'n broertje of zusje mos
je nou ook nog hebben....’
‘Vraag maar of je dochter ze mij wil overdoen,’ schertste Julie, maar er trok een
plooi tusschen haar verweg starende oogen, wat Nans meewarig deed zeggen:
‘Och ja hé, alleen is toch altijd maar alléen....’
Even zwegen beiden.
Toen begon Nans weer. ‘En dan hebben we zoo'n rejaal kedo van je Pa gekregen.
Weet u 't?’
‘Ja,’ knikte ze, verhelderd.
‘'t Is veel te veel, dat zeg iedereen, en zoo keurig bedacht, net wat we noodig
hadden, en méér nog! Je Pa dat's toch zoo'n dood-goeje mensch.’
En met blijen glimlach hoorde Julie zijn lof aan, genoot één oogenblik haar
schaarsch genot van kinder-trots.
‘Kijk ik dan eens gekregen hebben, straalde ze, gretig 't omhulsel openend.
‘Prachtig,’ zuchtte Nans bewonderend: ‘wat 'n steenen! Je oogen doen d'r zeer
van.’
‘'t Is voor mijn verjaardag, vast vooruit, ik moet naar een diner.’
‘D'er zalle wat 'n vrijers op je af komme!’ plaagde Nans, met de goedgemeende
onbescheidenheid van oude menschen.
Julie lachte maar eens, ging er weemoedig schertsend op in: ‘Als ze dáár op
afkomen, dan mogen ze wel wegblijven, Nans.’
Maar terwijl ze met den voet een stoel onder zich aansleepte, en, over haar
handwerk gebogen, droomerig draad-doortrok, bekroop haar weer 't heet verlangen,
dat wies met de jaren en het verkleinen der kans, 't hunkeren naar eigen thuis, naar
liefde en jeugd-geluk. En weer klampte zij zich aan de vage mogelijkheid bij de Van
Oudens te zullen ontmoeten een jongen man, een vreemdeling, die niet wist van
de smet op hun huis, en haar lief zou hebben vóór men met waarschuwend: weet
je dat de vader
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zoo drinkt, de dochter als voorwerp van beklag had gebrandmerkt.
En de naald begon te piepen in haar koortsig bewegende handen, onregelmatig
vielen de steken, hotterig rukte de draad. Haar hoofd met branderig-rood plekkende
wangen, vocht-glanzende oogen en drooggebeten lippen boog al dieper.... Terwijl
Nans, rustig rolzoomend het op haar knie gespeld servet, genoeglijk babbeldreunde
over Piet, het zoontje van haar dochter, die-dood-was....
Tegen twaalf uur kwam tante Adèle en liet door Dientje Julie van boven roepen.
Wachtend, drentelde ze de groote voorkamer rond, stond stil voor de schilderijen
en bekeek ze, zonder te zien, want haar hoofd was klopperig vol nog van
onaangenaamheden met een modemagazijn, dat bezwaar maakte in tien dagen
een dinertoilet voor haar dochter te leveren. En Freddy kón niet meer gaan naar de
Van Oudens met haar afgedanste witte. Die winkels-hier-in-de-stad, altijd even
laksch! En van ergernis verouderden spijtige rimpeltjes haar poeder-blank gezicht,
donzig jong lijkend onder een rag-voiletje, dat de zuinig uitgeplozen krulletjes in
regelmatigen krans tegen voorhoofd en slapen drukte. Maar toen Julie binnenkwam
trok haar bovenlip hoog-weg van de blink-witte tandenrij in altoos gelijken, zielloozen
glimlach, waarbij de oogen onveranderd star bleven, en haar stem onecht zangerig
klonk: ‘Dag Julietje, neem me niet kwalijk kindje, dat ik je stoor, ik kom maar even....’
Zij wees naar buiten, waar een zweepkrul, boven het venster opstekend, van het
wachtend coupétje getuigde, en bleef bedrijvig staan.
‘Ga toch zitten tante,’ schoof Julie koelvriendelijk een stoel aan.
‘Nee, nee, nee, ik zal je niet ophouden. Ik wou maar even vragen.... Wat 'n kleur
heb je kindlief! Drukte?’
‘Ik? nee tante, ik zit boven te handwerken bij Nans.’
‘Zoo, heb je Nans. Nou maar, wat ik vragen wou: gaan jelui naar de Van Oudens,
Donderdag over acht dagen, offe.... heb je weer bedankt?’
‘We gaan,’ zei Julie zacht, hooger kleurend bij dit pijnlijk op huiselijken strijd
doelend: wéer.
‘Zoo, daar doe je goed aan. Jij dus ook. Wel ja, dat is ook veel gezelliger voor
Papa. De laatste tijd kwam hij overal alleen.’
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‘Ik houd er niets van,’ bitste Julie, in strakken angst voor tante Adèle's toespelingen.
‘Nou ja, dan zet je je er wat toe. Je Papa houdt er wèl van, dan doe je 't om hèm,
omdat 't prettiger voor hem is met jou samen uit te gaan.... enne.... veel béter ook....’
‘Wat wou u eigenlijk vragen?’ trilde Julie en haar oogen blikten zoo uitdagend
naar tante Adèle, dat deze met verlegen lachje zich keerde naar een stoel en, terwijl
ze nu toch plaats nam, zakelijk vervolgde:
‘O, ik wou je vragen of Freddy onder jelui geleide mag gaan. Wij hebben bedankt,
oom gaat jagen in Gelderland, en Freddy komt niet graag alleen binnen.’
‘Natuurlijk kan ze met ons-gaan,’ knikte Julie beleefd.
‘Graag. Terug hoeft niet, dan kan ze heel goed alleen naar huis rijden.’
‘We kunnen haar evengoed ook weer thuisbrengen.’
‘Och ja, natuurlijk.... maar.... dan wordt 't zoo laat,’ ontweek tante Adèle.
Het bloed sloeg met heete golf Julie naar 't hoofd, haar snelgewekte achterdocht
doorzág....
En bevend van drift, van machtelooze schaamte, snerpte ze: ‘U hoeft u niet
ongerust te maken, ik rijd alléén naar huis.... Papa....’ haar stem sloeg over in
gefluister ‘gaat altijd nog met de heeren naar de soos....’
En even bloosde nu ook tante Adèle's was-gezicht, zocht ze in verwarring een
verontschuldiging.
Toen ruischte ze op en naderde Julie week-vergeeflijk:
‘Kindje wat 'n uitval! Wees toch niet dadelijk zoo giftig! Wat miszei ik daar nou
aan....’
‘O niets, niets. Nee, u miszei niets!’ hijgde Julie, haar vuisten krampig vastgegrepen
in haar rok.
‘Nee juist, ik miszei niets,’ herhaalde tante treiterig-kalm, ‘ik heb alleen niet graag,
dat 't laat wordt voor Freddy, ze is niet sterk, en wou daarom ons rijtuig vroeg sturen
om onder de voorsten in de file te staan. Ik dacht, jelui bleven misschien liever wat
langer....’
Julie stond haar pal aan te staren, zwijgend.
‘Ik heb zoo'n getob met Freddy's japon,’ zuchtte tante, het op haar neus geschoven
voiletje voorzichtig neertrekkend over haar
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kin. ‘Verbeeld-je, nu kunnen ze bij Hermes, om 'n zieke coupeuse of zoo iets, niet
eens meer een nieuw toilet leveren. En haar oude, die witte crèpe de Chine van
tante Fenna's zilveren bruiloft, daar is ze letterlijk aan flarden mee uit Arnhem
gekomen.’
Julie maakte een beweging naar de deur.
‘We zullen morgen maar dadelijk samen naar den Haag gaan,’ besloot mevrouw
van Elkendonck. ‘Nu dag Julietje.... dan komt Freddy jelui halen met ons rijtuig,
tegen zes uur, vijf minuten vóór, is dat goed? Enne - met 't naar huis gaan - nu, dat
zien jelui dan wel, al naar je je amuzeert.’
Zij gaf Julie, die, als verlamd, haar niet weren kon, een vluchtigen kus: ‘Veel
genoegen.’
Julie belde om uit te laten, opende zelf de kamerdeur.
‘Wat heb je daar voor een doosje in je hand?’ vroeg tante Adèle belangstellend.
‘Niets, 'n broche, niets bijzonders.’
‘Adieu dan.’
Julie, trillend van ergernis, middenin de kamer, waar nog de geur hing van sterk
violet parfum, zag buiten de zweep duiken onder het raamkozijn, hoorde 't portier
klappen en 't, dof in de sneeuw, wegsnorren der wielen. En langzaam, zich
herstellend, liep ze de gang weer in, de trappen op, voorbij de scheepjesklok....
Toen, vlug, de kamer-van-mademoiselle binnen, naar Nans.

II.
Zijderitselend wipte Freddy de voorkamer binnen, waar Julie, geholpen door de
meiden, een rank wit-grillige orchideëen rond haar hals spelde: ‘ik kom er nog maar
even uit. Goejen avond Juul.’ Zij kuste haar onstuimig, en knikte vriendelijk: ‘Mina,
Dientje.’
‘Wacht Mina, laat nu juffrouw Freddy 't maar even doen...,’ weerde Julie, blij dat
er hulp kwam, Mina's onhandige, roodhakerige vingers af, ‘dank je wel.’
‘'t Zit anders net,’ vond Mina eigenwijs, onwillig heengaande, terwijl Julie, moe
van 't staan, tegen de tafel leunde, en Dientje de hermelijnen sortie wijd-uit over
een stoel hing.
Freddy wierp haar witten mantel af, trok de handschoenen vlug van haar
bewegelijke handjes, nam al de bloemen weer van de
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japon en begon opnieuw, schikte, turend, met nuffig scheef hoofdje, door haar lange
wimpers, verschikte....
‘Ik zal een kamenier moeten hebben als er veel festiviteiten voorkomen van de
winter,’ glimlachte Julie.
‘Had onze Dé gevraagd je te komen helpen, of tante Fenna of Marian.’
‘Och, altijd vragen....’
‘Die gaan toch geen van allen en doen 't graag. Als 't weer gebeurt, kom ik, hoor!
Dan kleed ik me ook aan op jou kamer.’
‘Hè ja....’ En dadelijk ontroerd door de geringste hartelijkheid, bukte Julie en kuste
Freddy.
‘Stil nou! 't Zit nog niet vast. Wat een bloemen heb je!’
‘Van Papa,’ glansde Julie, ‘hij bederft me zoo.’
Geen van de nichtjes sprak ooit over oom Veemer zoo lang Julie niet opzettelijk
haar vader's naam in 't gesprek wierp, om, met overdreven lof van zijn goedheid
gewagend, een waardeering op te dringen, die niemand gaf uit zich zelf.
En nu ook knikte Freddy, met een blik op de bloemen, onder de lamp, tusschen
het zachte wit van vloeipapier en watten heerlijk-frisch over de open doos- en
dekselranden buigende, zei vaagvriendelijk: ‘aardig’, zonder er op door te gaan,
zonder te vragen zelfs waar oom bleef, hoewel het al zes uur geslagen had.
‘'t Zijn er zooveel,’ hield Julie vol, ‘net iets voor Papa, altijd bang mij te weinig te
geven.’
‘Ja,’ knikte Freddy, speldend: ‘Hoe vind je 't zoo? Kijk 's in de spiegel.’
Julie, op haar teenen uitgerekt, zag zich in den spiegel, tusschen de pendule en
een kandelaber, onder het weerkaatste beeld van St. Sebastiaan: een teer blond
gezicht, schaduwig en met zwart-omkringde oogen, onvoordeelig door het licht
achter haar, dat goud schemerde in de, als een krans, om haar hoofd uitspringende
haartjes, en haar hals, in 't doffe zwart van de kanten japon, met hier en daar kilwit
plekkende bloemen, donker liet.
Zij was zichzelve een teleurstelling, begrijpend met haar reeds verminderd uiterlijk
haar huwelijkskans verkleind, haar leven illuzieloozer, en geloofde 't nauwelijks,
toen Freddy hartelijk prees: ‘Je ziet er heel lief uit.... al begrijp ik niet waarom je je
zoo ouwelijk kleedt, zóó oud ben je toch niet.’
‘Ik word vijfentwintig, weet je dat wel,’ schertste Julie, op-
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eens sterk voelend het verschil tusschen het zonnig jong nichtje en haar eigen
bleeke, te vroeg-ernstige verschijning.
‘'n Bes!’ schaterde Freddy, dribbelend om Julie's wat stijve figuur, plooiend en
plukkend en friemelend aan de kant. Freddy, luchtig als een wolkje van lichtblauwe
tulle, een poppetje vol fladderende strooken en golvend gaasgesleep, met blozend
rond gezichtje en krinkelend, om haar slapen in krulletjes op en neer springend,
floshaar, en een lach hoog en luid als geklink van fluitjes en belletjes: ‘'n Bes ben
je!’
Haar bruisende jeugdpret benauwde Julie, die oud was van zorg en leed. Zij
speelde doelloos met de bloemen, bood Freddy de mooiste ranken en schikte de
overige in een vaas, zich stil opwindend om 't lang boven blijven van haar vader,
die, altoos, overal te laat kwam, bij bezoek, comedie en concert, opvallend laat.
Waarom kwam hij nou niet! Haar voet, puntig in klein zwarten lakschoen woelde in
't dik tapijt. Wat behoefden ze weer de aandacht te trekken! Of er niet genoeg over
hun gebabbeld werd!
Buiten klakte 't ongeduldig hoefslaan der paarden voor 't wachtend rijtuig.
‘Papa zal dadelijk wel komen,’ fluisterde ze, als verontschuldigend, tot Freddy,
die met onbekommerde kalmte den monnikskop achter in de kamer beschouwde.
‘Ik denk, dat iedereen er zijn zal, als wij verschijnen,’ zei ze onverschillig, en met
een geeuwtje: ‘ik heb honger.’
‘Dat vind ik altijd zoo ellendig,’ kon Julie niet meer verkroppen, ‘iedereen kijkt je
aan als je 't laatst binnenkomt!’
‘Wat kan 't je schelen! Ze mogen mij best bekijken. Daar ga je voor: pour voir et
pour être vue. Zal ik je handschoenen dicht-knoopen?’
Julie, zenuwdriftig, drukte op de bel:
‘Dientje, klop 's boven bij meneer, zeg dat 't zeven minuten over zes is.’
‘Papa vindt 't erg onplezierig als de paarden zoo lang moeten staan in de kou,’
pruttelde Freddy, nu ook 't wachten moe.
En, dadelijk verzacht nu een ander zich beklaagde over hem, dien zij hoog trachtte
te houden ondanks alles, vergoelijkte Julie: ‘Pa is bij de opening van 't nieuwe
gebouw voor Kunst en Kennis geweest van middag, hij zit in 't bestuur. Toen is 't
zoo laat geworden. - Je begrijpt, met al die speeches....’

Groot Nederland. Jaargang 3

183
‘Wat griezelige schilderijen hebben jelui hier toch hangen,’ vond Freddy vóór St.
Sebastiaan, ‘heeten die mooi?’
‘'t Zijn copieën.’
De heer Veemer kwam binnen, vlug, liet de deur wijd achter zich open. In zijn rok,
jongensachtig klein en vief, vergoedde het gemoedelijk levenslustige in zijn optreden
het gemis aan vaderlijke waardigheid: ‘Dag Freddy, je ziet er goed uit! Kinderen, 't
spijt me, dat 't zoo laat geworden is, meneer Greve uit Delft was op de soos.’
Julie keek schuw naar Freddy, die onbevangen lachte: ‘Dat moet u dan maar
opbiechten tegen mevrouw Van Ouden.’
‘Dat zal ik, dat zal ik! Freddy, zoek 's een bloem voor me uit, een mooie.’
‘Deze?’
‘Nee, die rooje. Juul, heb je 'n speld?’
‘Toe laten we nou gaan,’ smeekte Julie, met zenuwachtig bevende vingers het
ruig tafelkleed betastend: ‘ik zie geen speld, dat blijft wel zitten.’
‘Alla dan maar.’
De heer Veemer hing zijn dochter de zware, ouderwetsche bontsortie om, een
erfstuk van haar grootmoeder, dat sterk naar kamfer rook, en lichtte schertsend
haar kin op om de diamanten halve maan op het zwartfluweel-halslint te zien
schitteren: ‘Nou! Freddy, hoe vindt je mijn cadeau?’
‘Beeldig,’ bewonderde Freddy, die, als een beertje in wijden witten mantel, het
klein hoofdje tot aan de ooren in 't donzig schuim van den witten krulkraag, al klaar
stond.
‘Er is maar één Juul,’ zei Veemer, met opeens weeke teederheid in zijn stem:
‘Eén bovenst beste,’ en hij kuste haar.
En vlug, als verlegen door dat kort liefdebetoon, wipte hij haar voor, de gang door,
zijn jas, keurig, de zijden voering-buiten-gevouwen, over den arm, gevolgd door
Freddy met haar rokken van volfladderige kantstrooken hoog-op in beide handen,
de wit-satijnen voetjes tripplend in haastig vaartje, en Julie, die haar langen zwarten
rok ruischend liet slepen en onderweg nog zakelijk sprak met Mina over 't werk van
morgenochtend, ingeval zij, laat thuiskomend, de meiden niet meer op vond.
‘Is 't in orde, huisvrouw?’
‘Ja, Pa.’
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Hij hielp haar in 't rijtuig. De paarden trokken gretig aan nog vóór de palfrenier weer
op den bok zat, en draafden. Geluidloos, op gummiwielen, veerden ze voort.
‘Pa, als we nou weer 's uitgaan samen...., toe wees dan op tijd klaar,’ vroeg Julie,
ernstig-schertsend. En met al-vergevenden glimlach, terwijl ze haar hand lief-legde
op zijn knie: ‘'t is zoo vervelend.’
‘Ik beloof 't je,’ zei hij.
Hij was, sinds dien morgen waarop zij, zonder veel woorden samen gepraat
hadden, heel zacht en vriendelijk, vol kleine oplettendheden en deemoedig berouwvol
wanneer hij, telkens weer, te laat kwam aan de maaltijden, zich 's morgens versliep
en dan haastig, zonder ontbijt, naar 't kantoor ging. En behalve op den vasten
societeitsdag was hij 's avonds bij haar thuis gebleven, wel weinig sprekend,
dommelig achter zijn krant, maar toch thuis, in de kamer, vullende de drukkende
leegte met zijn zwijgende persoon.
En eens toen Julie, uiterlijk sterk beslist, maar inwendig trillend van schroom, na
zijn tweede glas toddy de cognackaraf zonder spreken had weggegrepen en in de
kast gezet, was er geen woord van verwijt, noch bevreemding gevolgd, had hij,
gedoken achter de krant, haar heel niet aangezien. En stil-zegevierend, en toch zoo
bedroefd dat zij regeeren moest zijn zwakken wil, was ze weer gaan zitten op haar
plaats tegenover hem, gebogen over haar boek, láng zonder een blad om te slaan....
Samen, hij en zij, onder den druk van schaamte en zwijgend verwijt, in de wijde,
zwaar hangende stilte.
Hij wou wel goed - hij kón niet.
O, hoe zou 't vanmiddag gaan!
De winkellampen, felwitte ballonrijen, en rossig geel vlammende gasarmen,
wierpen, als vliegend langs de rijtuigraampjes, vlekken licht in 't donker binnen.
Op Freddy, die kleurig, beweeglijk, zat te vertellen van de bals in Arnhem en haar
blij vooruitzicht van de feesten in den Helder te gaan bijwonen. Pittig klein ding,
druk, levendig gebarend haar armen in wijd witte mouwen, als vleugels, en een
schittering van pret in haar oogen.
En op den heer Veemer, tegenover haar, genietend in jaar jeugd-gebabbel,
graag-meepratend, belangstellend, er geheel in opgaande:
‘.... En daar stónden ze met de schrikkeldans, tegen de
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muur! En wij bleven maar zitten, we hadden 't afgesproken, lieten ze wachten,
wáchten....!’
Julie in donkeren hoek gedoken, stil van 't vreemd luidruchtige, zag haar vader's
gezicht, kalm getint nu met rustige oogen en zijig grijs golf-haar, fijn, boven het
streng witte overhemd en innemend van vriendelijk meeleven in Freddy's verhaal.
Wat hield hij van luchtig gescherts, van zorgeloos gelach! Hoe weinig vond hij dat
bij haar, zijn dochter, altoos ernstig, zwaar en zorgvol, die soms, om hem te
pleizieren, plichtmatig vroolijk deed, maar nooit gulle vroolijkheid gaf uit zichzelve.
En treffender nog, naast Freddy's fleur, wist ze wat hem ontbrak in 't groote, grijze
huis, waar 't stil was en drukkend van schuldbesef en zacht vergeven, waar een
glimlach geluidloos omging en zoo zelden een lach verfrisschend klonk. Wat hem
er uitjoeg naar vrienden en clubs, wat hem bracht tot.... Zij had elke poging hem het
leven te veraangenamen naar zijn smaak opgegeven, na de eerste ontgoocheling,
toen de omgang met zijn kennissen een vroolijkheid in het huis had gelokt, die zij
verfoeide, en haar kennissen, met doorzichtige bedankjes, hun
liever-niet-bij-de-Veemers-aan-huis-komen meedoogenloos hadden getoond. Bitter,
schaamte-opkroppend, had zij zich teruggetrokken, alle vriendschap afgesneden,
geweigerd nu zij haar kennissen moest missen om hèm, de zijne te ontvangen; om
die, graag aangegrepen, reden zijn heeren-diners buitenshuis gedwongen, onder
uitvlucht dat ze 't niet aankon in huis, met de meiden.... Wat beduidde 't nu of zij
onberispelijk zorgde, als ze hem niet boeien kon, niet bónd! Wat gold haar lieve
degelijkheid voor hem, die zon en zang en vermaak behoefde! Een gewicht, een
last op zijn leven....
Hoog tintelde Freddy's gegichel en genoeglijk lachte hij mee.
O, waarom kon zij niet, als Freddy, jong doen, waarom liet zij zich ondermijnen
door 't leed, dat niet te veranderen was!....
Diep in den zwarten hoek kroop ze weg, schuw voor 't licht uit de winkels,
oogknippend als soms een straal haar trof.
‘Léek tante Frederique op 't portret in de voorkamer?’ hoorde ze Freddy vragen
naar haar moeder, over wie Julie nooit sprak omdat zij dood was, gestorven in de
altoos gesloten achterkamer, in het diep-donker bed, met groene gordijnen. Een
strak gezicht, blauwbleek op 't witte kussen....
‘Nee, weinig,’ zei hij, ‘tante was veel mooier, en blonder ook.’

Groot Nederland. Jaargang 3

186
‘Zooals Juul?’
Julie luisterde gespannen.
‘Ja, wel zoo blond; als Juul opgewekt is lijkt ze op haar moeder, maar die had
toch iets levendigers, vroolijkers, hield van uitgaan, schitteren.... 'n Heel ander
ménsch!’
In zijn stem blonk toen hij sprak van ‘schitteren’ nog iets van de gretige
bewondering voor de vrouw, die, kort, als een kleine koningin zijn huis had gesierd.
Het deed Freddy ongewoon ernstig deelnemen:
‘U hebt wel veel verloren aan tante....’
‘O ja, heel veel,’ knikte hij.
In Julie knelde al feller het schuldgevoel.
Zij zag zijn profiel met pijnlijk geknepen mond, half-afgewend naar 't raampje.
‘Fred,’ vroeg ze opeens, naar haar toeschuivend op de bank, en de vraag die
aansloot bij Julie's stille gedachten verraste Freddy: ‘Zeg, je moest weer eens bij
ons komen eten, jelui allemaal, als je wilt tenminste, dan inviteeren we er een paar
vrienden van Papa bij.’
En, als verontschuldigend, toen haar vader verwonderd opkeek, en Freddy,
overwegend, een antwoord zoekend, nog zweeg.... fluisterde ze: ‘We hebben in
zoo lang niet iemand gehad. Maar als je....’
‘Heel graag,’ aarzelde Freddy, kennend haar ouders' bezwaren tegen intiemeren
omgang met oom Veemer en zijn heerenkennissen, en toch niet durvende kwetsen
met ontwijkend ik-weet-niet: ‘Ik graag.... Ma en Pa dan ook?’
‘Natuurlijk,’ spontaan-krachtig, haar haat aan tante Adèle, elk eigenbelang
wegcijferend, herhaalde Julie haar uitnoodiging: ‘Natuurlijk, tante, oom, Charles en
Hélène, Dé, als ze wil, en 't gezin van tante Fenna....’
‘Maar Julietje,’ verbaasde de heer Veemer, ‘wat haal je ineens overhoop!’
‘Vindt u 't niet gezellig?’
Opgewonden schoot zij vooruit, in 't warrellicht hem glansoogend aanziende.
‘Dat weet je wel beter, maar ik dacht, dat 't bij ons, met de bediening heb jij wel
eens beweerd, onoverkomelijke bezwaren opleverde.’
‘Och ja, dat was...,’ en verlegen terugzittend, praatte zij maar vaag: ‘dat is ook
wel zoo, maar 't gaat toch wel, 't gaat wel.’
Het rijtuig stopte voor 't breed, veelramig huis der Van Oudens.
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De heer Veemer hielp Freddy, die er uitwipte, vlug, ritselend over den stoeplooper,
in de hellichte deuropening.
Toen Julie. En terwijl zij de gang door liepen naar de kleedkamer, Freddy
friemelend aan heur haar, legde hij zijn hand door zijn dochter's arm, met teederen
druk: ‘Ik vind 't een subliem plan van jou, Juul! Dan kunnen we de Van Oudens ook
eens terugvragen.’
Zij knikte, met oogen groot en warm, stralend van opwinding om óver het leed
heen vroolijk te doen, zoo vroolijk, zoo jong jolig.... tot ze alle zorg, alle vrees voor
pijnlijke ervaring uit haar denken had weggeroesd....!
Leuk plaagde ze Freddy, die voor den spiegel, langzaam prutsig heur krulletjes
oppluisde: ‘Fred, heusch, 't is verrukkelijk. Kom, pipa, klaar! En avant!’ En voorop
ging ze, vreemd-veerkrachtig, door de lange marmergang. Tot voor de dichte deur
even haar hart opbonsde van schroom voor de zaal, die zij wist: licht en benauwend
vol menschen.
De knecht, deuropenwerpend, kondigde aan: ‘Frulle Veemer, - - frulle Van
Elkendonck, meneer - -’ Ver achter zich hoorde Julie haar naam herhaald: ‘Véemer!’
In de stilte klonken de namen brutaal op. Alle oogen wendden naar haar,
koel-beschouwend. Zij ried de stille gedachten der zwijgend-afwachtende gasten:
dat's Mr. Veemer die-zoo-drinkt. En ze voelde haar naam als een smaad, of iemand
haar nawees met den vinger: de dóchter van dien Veemer....
Hel stroomde 't licht uit de groote, van kristal-prisma's kleurfonkelende
middenkroon; geflikker van schuin-uit tochtende kaarsvlammen trilde onrustig in de
van wit-en-goud weelderige kamerhoeken. Licht, overal licht, en star-kijkende-oogen,
en stilte van gezwegen gedachten.
Mevrouw Van Ouden met flets beleefdheidslachje, zeer ontstemd door dat
gedwongen wachten harer, nog koud-vreemd-bijeen-hang-beenende gasten alléen
op de Veemers, verroerde niet van haar plaats.
En Julie, diep ademend, schichtig rondziende, zwiepte zich op, lachte, leeg-lief,
drukte, buigend naar links en rechts, de toegestoken handen.
‘Mevrouw, meneer Van Ouden, ik mag wel beginnen met onze excuses te maken,
het is helaas wat laat - -’
De heer Veemer, volgend, drong haar terzijde, groetmompelend.
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Toen Freddy, natuurlijk-luidruchtig, dadelijk dóorpratend, knikkend over de hoofden
heen. En met haar innemende verschijning gonsde het even onderbroken gemurmel
weer op, spon zachte geluiddraden om de zich langzaam aanpassende gasten,
wond hun allen samen in een onzichtbaar, warm waas van prettig gegons.
Julie schoof tusschen de groepjes door naar verren hoek waar ze een verlegen
schoolkennis bemerkte.
Haar vader sprak met den gastheer.
En onder de kroon, onder een rinkelend dak van tintelende prismaslingers, hel
en doorschijnend als aaneengeregen waterkralen, stond Freddy, als eene blauwe
kapel in 't goudlicht, en haar lach straalde hoog-helder door 't deftig gemompel.
Het geluid raakte Julie als een zweepslag, vuurde haar reeds weer tanende
opgewektheid aan. Ze wou ook als Freddy....
‘We zien je nooit meer, Julie,’ zei 't kennisje, ‘jij zit altijd maar in huis, geloof ik.’
‘Veel, ja. Ik ben veel thuis, och....’ En gedachteloos doorpratend, bespiedde ze
aldoor Freddy en de jongelui'sdrom om haar.
‘Kom je niet weer eens op 't ijs?’
‘Jawel. - Zeg, ga je mee wat bij hun staan? Wij zonderen ons zoo af in dit hoekje?’
‘Ga jij dan vooruit -’.
Zij schuifelden en schoven en duwden zich voorzichtig baan. Julie lang, tenger,
en heel bleek, het kennisje wat burgerlijk, kleindik en rood van verlegenheid, zich
wegschuilend achter haar rug.
En de jongelui zagen haar komen met bevreemding en bogen voor Julie, die een
naam had van malle ongenaakbaarheid, onverschillig en zeer correct. En zij wendden
zich dadelijk weer naar elkaar, overleggend, bejuichend het plan voor een ijstocht.
Niemand vroeg Julie.
Tot een knecht, wijd, de witte vleugeldeuren in den zijwand opensloeg, en een
grijze generaal mevrouw Van Ouden zijn arm toeboog.
Julie zat tusschen een geëngageerd jongmensch, dat lompverliefd aldoor fluisterde
met zijn meisje, rechts naast hem, en een tweeden luitenant piepjong nog en verrukt
van eigen geestigheid, in Julie's oogen een kind.
En, teleurgesteld over haar plaats, had ze, terwijl de hoop er een vriend te treffen
langzaam vlood en leegte naliet, den kring
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rondgedacht: naast wien ze liever zou hebben gezeten? Maar niemand gevonden.
Haar vader, schuin-ver, aan den tegengestelden kant, kon zij slechts zien als zijn
linker buurdame achteroverleunde terwijl hij at, gretig en met de oplettendheid van
een kenner.
Maar zij zag wel, aldoor, zijn glazen, een blinkende groep van witte en groene
kelken, hoog bovenuit het goudgeel champagneglas, schuimvol geschonken na
elken dronk.
Zij moest er naar kijken in stijgende beklemming, al wou ze niet....
Tegenover haar zat Mr. Greve, eene bedaard, ongaarne in groot gezelschap
verkeerend man, die zich voor dezen middag slechts had laten winnen om mevrouw
Van Ouden, zijn schoonzuster, te plezieren, en nu, naast mevrouw Waller met wie
hij de rij der getrouwden afsloot en het verlegen kennisje van Julie, zijn best deed
beleefd-onderhoudend te zijn.
Den geheelen benedenhoek der tafel, waaraan ook Freddy zat, werd door jongelui
ingenomen, tot aan Julie, die als oudste den overgang vormde naar de
geëngageerden, gevolgd door de getrouwden.
En tijdens het nog niet vlottend begin van den maaltijd voelde Julie besmuiksche
oogen dwalen over 't geschitter der tafel naar haar en naar haar vader, zag ze
Freddy fluisteren met haar buren, die telkens kéken, hoorde ze het schoolkennisje
Mr. Greve zacht inlichten: ‘we zaten in dezelfde klas.... ja, een treurig thuis....’
Julie, kruimelend haar brood, wendde het hoofd om in schijn van onbevangenheid,
als hoorde, begreep, merkte zij niet dat 't gesprek háar gold, en luisterde scherp en
gespannen....
Zij kon niets meer verstaan, maar toen ze eindelijk weer voor zich heen staarde,
ving ze een glimp van deernis op uit de goedig ronde oogen van Mr. Greve, die
haar stak als een smaad. Zij wist 't: dit plotseling weer verschijnen met haar vader,
na jarenlang schuw zich verschuilen terwijl hij alleen kwam, wekte verwondering,
een vorschend gefluister, en meelijdend-wijzen-met-de-oogen, dat feller trof dan
met den vinger.... Ze beklaagden haar allen, beklaagden haar gretig om de smet
die kleefde aan haar naam: De dóchter van Veemer....
En hij zat daar maar, ongedeerd, te lachen achter een menu om zijn buurdame,
de weduwe Van Gunze, die zoo pikant kon zijn!
Er borrelde iets in haar op als haat, haat om zijn vroolijkheid,
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haat.... om wat eigenlijk?... het was zijn aard, thuis onderdrukt, hier herlevend....
De tafel rinkelde en schitterde, een geur van bloemen mengde in de lichte
teer-warme kamerlucht, en de champagne spoot omhoog in de glazen.
Die mevrouw Van Gunze, wat 'n brutaal pret-type toch! De heeren bewonderden,
hitsten haar aan om gewaagde grappen uit te lokken, die zij alleen aandurfde.... Zij
nam 't zoo nauw niet.... Daarom plaatste mevrouw Van Ouden haar zeker naast
hém.
Daar dronk hij, 't heele glas in één teug, en de knecht goot het weer vol,
overschuimend.
Mevrouw Van Gunze gichelde, achteroverleunend, haar waaier gespreid voor
den mond.
En weer bewoog zijn hand, als willoos, naar 't glas....
Julie kromde in den schoot haar vingers tot haken, omknellend het kreukelend
servet.
Toen zag zij hoe hij snel zijn hand terugtrok.... en doorsprak.
Over de tafel vlogen de grappen, kaatsten van den eenen kant naar den anderen.
Plotseling uitploffend lawaai in den jongelui's hoek, rythmisch geroep van gelijke
stemmen: ‘Wij-zien-de-gastvrouw! Mevrouw Van Ouden!
Wij-zien-de-gastvrouw-en-den-gastheer!’ Gelach van oprijzende menschen, gewuif
en klinkklank van glazen....
‘Dank,’ wenkte mevrouw Van Ouden, opwippend, even fijn nippend aan den
glasrand. ‘Dank je zeer!’ riep de gastheer.
Julie, loerend, voelde hoe stil, opvallend zwijgend, zij er bijzat.
En ineens, met forschen wil alle tobgedachten uit haar hoofd werpend, keerde zij
zich naar den jongen luitenant en praatte, praatte....!
Hij ging er graag op in, steunde, weerlei, troefde en vleide.... Een leeg geleuter.
Dat meisje Veemer viel erg mee, dacht hij, voldaan, je moest haar wat aan den
gang maken, dan kwam ze wel lòs.
Ze schertste en lachte en klonk. Het bloed steeg warm naar haar witte wangen
en haar lippen kleurden donkerrood.
‘Vader!’ riep ze over de tafel heen, en toen hij keek knikte ze met geheven glas,
in haar oogen, die grooter leken van glans, geen zorg, geen stil vermaan, geen
wenk, geen stomme angst, enkel een blije lachende groet....
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Hij begreep haar niet. Een vreemd kind toch, altijd geweest.
Julie, uitgelaten, lachte zich over haar leed heen.
De rijtuigen werden afgeroepen.
Julie bewoog zich van de een naar de ander, om, met wie zij nog niet
aangesproken had, een kort praatje te maken.
En de heeren, juist uit de biljartkamer waar gerookt was weer binnengekomen,
dronken, donker verspreid tusschen de kleurige dames, staande hun thee.
Het gegons rumoerde aan tot luidruchtig praatlawaai, opgewekt, gezellig.
Julie zag, terwijl ze met den heer Greve sprak over een terrier, dien zij van hem
krijgen kon, haar vader naderen, kalm, met rustig normaal gezicht, en ze had kunnen
juichen van dankbare verluchting.
‘Vader,’ groette ze, zoo innig als zij het woord in geen jaren had uitgesproken.
‘Onze koets is er ook, kind,’ zei hij, en haar van liefde als vermooid gezichtje trof
hem, die gevoelig was voor vrouweschoonheid. ‘Heeft Freddy haar eigen rijtuig
terugbesteld?’
Zij knikte, pijnlijk herinnerd aan het gesprek met tante Adèle, en toch
stil-zegevierend: tante's voorzorg was onnoodig geweest!
‘Greve, moet je nog naar Delft vanavond?’
‘Nee, ik logeer hier.’
‘Wij gaan nog wat naar soosj'teit, ga je mee?’
‘Goed.’
‘Juul, rijd jij dan met Freddy mee. Greve, mag ik je mijn rijtuig aanbieden?’
‘Heel graag.’
Zij namen gelijk afscheid: Freddy moe en wat afgewonden, Julie stralend van
innerlijk geluk, hartelijk: ‘Mevrouw Van Ouden, ik dank u wel.’
‘Komen jelui ook eens bij mij dineeren, Julietje?’ vroeg mevrouw van Gunze, door
de lange wimpers harer half-dichte oogen aanhalig opziende naar den heer Veemer.
En vervuld van vreugde dat 't zoo goed was gegaan, schier onvatbaar voor andere
indrukken, overstemde dat blije gevoel zelfs haar natuurlijken afkeer van vrouwen
als de weduwe van Gunze en nam zij grif aan: ‘Heel graag, mevrouw.’
De heer Veemer, voldaan over zichzelf en verrukt van zijn
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dochter, fluisterde, terwijl hij haar in 't rijtuig hielp, uit zuiveren drang van
dankbaar-goed-willen: ‘Ik.... 't wordt niet laat hoor, ik kom gauw thuis. Slaap wel.
Bonsoir Freddy!’
‘Nacht, vader.’
Uit den donkeren rijtuighoek antwoordde zacht 't slaapstemmetje: ‘Oom.’
‘Wie eerst thuisbrengen?’
‘Freddy maar,’ riep Julie door 't raampje.
‘Dag dames,’ groette Mr. Greve, in zijn rok op de stoep naar buiten tredend.
‘Meneer Greve!’ herinnerde Julie, ‘denk aan de terrier, 'n mooie!’
Toen reden ze voort naar 't huis van de Van Elkendoncks, terwijl Freddy, slaperig,
in de weeke kussens wegzakte:
‘Hoe vindt jij die mevrouw Van Gunze?’
‘Ik?’ ontwaakte Julie uit haar behagelijk gesoes, ‘och ik weet niet, zóo.... ze is wel
hartelijk.’
‘Ik vind haar 'n mal mensch,’ kladde Freddy. ‘Ze doet bespottelijk tegen.... heeren.’
Zij bedoelde: tegen oom Veemer, maar weerhield dat, uit vrees van te kwetsen, als
het spelletje mogelijk ook zijn dochter gehinderd had.
‘Ik ken haar zoo weinig,’ brak Julie, die nooit inging op kleingestook, en niet had
willen zien wat Freddy, verhuld in woorden om het eigenlijke feit heen, uitsprak, elk
verder veroordeel af.
‘Iedereen zegt 't,’ geeuwde Freddy.
‘Luilak!’ lachte Julie.
‘Ik heb 'n slaap, jij niet?’
‘Niets nog. 't Was gezellig hè....’
Zij stonden stil. ‘Ga je nog even mee binnen, Juul?’
‘Nee, liever niet. Dag.’
In de warmlichte gang van Freddy's huis kwam tante Adèle met Hélène, de oudste
dochter, terwijl Dé, de jongste, de deur der huiskamer ontvangend-wijd open hield,
Freddy al tegen:
‘Houd goed je mantel dicht. 't Is koud! En de kraag voor je mond.’
‘Naar de Haven, Herman, juffrouw Veemer thuisbrengen,’ riep Freddy, dof uit 't
hoog om haar hals kroezend bont, tot den palfrenier, die 't portier toeklapte, terwijl
zij kleurig wegschoot in de lichte gang en de deur zwart achter haar dichtsloeg.
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In het mollig coupétje, als in een kamertje klein en donker, reed Julie alleen verder.
En na-soezend, prettig, verlicht dankbaar, legde zij haar voeten vóor zich op 't
klapbankje, trok haar handschoenen uit en sloot de oogen....
Tot het rijtuig dof de havenbrug overrolde, den hoek omdraaide, langs de grauwe,
grillig verlichte huizen, en Herman bok-afsprong en belde.
De meiden waren nog op. Dientje deed open en liep haastig vooruit naar de
voorkamer, waar geen lamp brandde.
Julie, haar langzaam volgend, stond in het donker te wachten, tot de meid,
eindelijk, de lucifers had gevonden en, met een knie op de tafel wippend, de gasvlam
ploffen deed.
De kamer, waarin de stoelen nog, scheef achteruit geschoven, rondden om de
tafel met het ontredderd theeblad van-tusschen-den-middag-thee, afgeknipte
bloemstengels, watten en vloeipapier, kwam haar dat eerste oogenblik van duisternis
in licht overgang, vreemd veranderd voor. Toen gewende ze: het was dezelfde
kamer, en zag Dientje met rood omrande oogen, draaierig dralen.
‘Is er iets, Dientje?’
En alsof die vraag het eindelijk sein gaf tot lang-bereiden aanval barstte Dientje
in hevig huilen uit:
‘....En.... en de juffrouw mot 't dan maar begrijpen, en ik verdraag 't niet langer....
ik la me zoo niet.... door die meid....’
‘Welke meid?’ vroeg Julie, zóó plotseling van feestelijk glansleven verplaatst in
het geharwar der meiden, dat de woorden als buiten haar omgingen.
Onverstaanbaar van zenuwopwinding klonk eindelijk op, in een rommel van
doellooze uitroepen, den naam van Mina, als een hou-vast.
‘Wat doet Mina?’
‘Mina,’ bruiste Dientje, snikkend en snuitend: ‘Wat ze doet!... 't Is een lieverd....
in je gezicht ja.... maar u mos is weten, achter je rug.... nou! Daar ben ik dan toch
nog....’
‘Zeg nou asjeblieft ineens wat Mina gedaan, of gezegd, of beleedigd heeft,’ beval
Julie, zich, getroffen door dat ‘achter je rug’, schrap zettend tegen een mogelijke
toespeling op hun huiselijke omstandigheden, om die te voorkomen met handig
overleg.
‘O van mijn.... van mijn.... op mijn vader had ze ook al zoo'n hoop te zeggen! Die
was dit, en die was dat, en liet z'n
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kinderen maar straatslijpen en opgroeien voor niksnut, dat zee ze, en hij zat zelf
maar in de....’
‘Roep Mina hier,’ sneed Julie den zin af, nog vóór 't woord, dat treffen zou als een
steek, uit Dientje's rappen mond was geflapt, ‘en bedaar 'n beetje! Is dat een manier
om mij op te wachten!’
Dientje stoof weg naar de keuken, riep 't schalluid de donkere gangholte in: ‘Mina,
je mot binne komme!’
Julie hield zich aan de tafel vast, terwijl 't gesnik van Dientje, waar doorheen de
schrille kijfstem van Mina snerpte, al nader galmde. Stijf-rechtop en afwachtend,
bevend over haar heele lichaam dwong zij zich met inspanning kalm, als onbevangen.
En toen de meiden, binnenkomend, haar zoo rustig staan zagen, bedaarden zij.
Dientje hield op te huilen en droogde met driftige vegen haar gezicht af.
En Mina zette zich zwijgend in postuur.
‘Nou?’ zei Julie, vraagoogend van de een naar de ander, zich wel bewust dat dit
geen flink begin was en toch niet krachtiger kunnend, machteloos tegenover Mina's
uitdagend-brutalen blik.
En toen de meiden elkaar aanzagen en voortzwegen, herhaalde ze zwak:
‘Nou? Wat is er nou eigenlijk?’
‘Wat er is!’ viel Dientje weer uit tegen Mina.
‘D'r is niks anders, dan dat ik 't vertik ieder oogenblik die d'r vrijer in me keuken
te hebben,’ loste Mina beslist op.
‘Wel allemachtig! Dat's éens.... net twéemaal geweest!’ schreeuwde Dientje.
‘Vrijer in de keuken? Maar Dientje, je weet toch wel dat ik dat volstrekt niet hebben
wil.’ Julie hoorde het zich-zelf zoo oud-deftig zeggen, of ze een les op zei.
‘Ik doen 't niet meer, zeg ik! En dat's dan toch nog geen rede om zoo uit te vare
en d'r me vader en me moeder en me heele femilie bij te hale. En me vrijer dat's 'n
dood fesoenlijke jongen, en me vader....
‘Hou nou maar op over die váder,’ grijnsde Mina, ‘die kenne me allemaal!’
‘God verdikkeme!’ gilde Dientje.
‘Nou is 't uit!’ riep Julie wit van drift, ‘ik wil er geen woord meer van hooren. Als
jelui 't niet samen kunt vinden, dan moet je heengaan, hoe eer hoe liever!’
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Ze overzag van machtelooze verontwaardiging over 't misbaar, nauwelijks wat ze
zei.
‘Nou 't is goed - 't Is goed! D'er zijn meer dienste....!’
‘En wie mot er dan wel heengaan,’ stoof Mina op, ‘ik zou toch zeggen dat ik....’
‘Ik.... Ik weet niet.... Een van beiden, of allebei, 't kan mij niet.... Ga nou eerst maar
naar bed....’ haperde ze, onhandig, terugdeinzend van angst voor Mina's vierkant
opdringende figuur, ‘dan zullen we morgen....’
De meiden, haar star vijandig aanstarend, bewogen niet. Mina alleen hijgde
hoorbaar, in stijgende drift verwerkend de vernedering harer ijdelheid, dat de juffrouw
om haar net zoo min maalde als om Dientje.
‘Ga nou,’ dreef Julie, vóór alles verlangend hun onverwijld vertrek uit de kamer,
waar ze stonden, vlak bij elkaar, tusschen de tafel en de half-open deur, te strijden,
zwijgend nu, ziedend en toch zwijgend. Elkaar te meten, wie de sterkste was....
In de groote nachtstilte, waarin de hooge gasvlam suisde, en soms over de steenen
langs het huis een late stap opklonk.... Kwam hij nou maar thuis.... vader.... om haar
te steunen, te verdedigen.... kwam hij.... maar dan goed.... héelmaal goed. Want
ander.... o God nee, eerst de meiden maar naar bed!...
En toen ze nòg niet gingen, ontviel haar, in wanhoop grijpend het altoos voorzichtig
geschuwd dreigement: ‘Dadelijk komt meneer thuis.... dan zullen jelui 's wat zien!’
‘Meneer, meneer, 't zóu ook wat menéér!’ smaalde Mina met een lach die Julie
door 't hart sneed en de korte kracht gaf zich hoog op te richten en met kille kalmte
te beslissen:
‘Ik zeg jelui allebei je dienst op. Je kunt morgen vertrekken. En nou ga je heen,
onmiddellijk!’
En verslagen door dien onverwachten klap, die nooit vermoedde macht in de
juffrouw over wie zij gebaasd hadden als over een kind, dropen ze weg, klein,
zwijgmokkend, met gebogen hoofden en oogen spleet-flikkerend van wrok.
Julie zakte neer in een stoel - àf.
Het zweet klamde op haar voorhoofd en haar handen trilden.
Zij hoorde, als versuft, 't getwist in de keuken weer opsissen, en eindelijk de
meiden door de gang naar boven stommelen, met heftig, eindeloos herhaald verwijt
elkaar overschreeuwend.
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Toen, eindelijk, werd 't stil beneden.
Het ratelend geklop in Julie's gloeiend hoofd bedaarde, de feiten begonnen door
te schemeren: ze had de meiden weggestuurd.... Morgen zouden ze vertrekken....
Dan zat ze zònder.... Het groote feit, waarin al de anderen oplosten, drong eindelijk
door in vollen omvang: zònder meiden.... Wat dàn! Hoe kwam ze aan oogenblikkelijke
hulp, onontbeerlijk in 't groote huis? Wat zou Papa zeggen? Verweg, als een afspraak
van weken geleden, herinnerde zij zich haar belofte om weer menschen te zullen
gaan zien.... den dag, dien zij er al voor bestemd had: haar verjaardag in de volgende
maand. Zij moest die nu herroepen tegen Papa.... vervelend voor hem,
meidengetob....
Ze overlegde of ze wachten zou tot hij thuis kwam om 't hem te zeggen? Het was
nog geen twaalf uur. Vreemd zou hij vinden haar nog op te treffen.
En opschokkend zag ze, in overspannen verbeelding, hem thuiskomen, zooals
eens, jaren geleden, gebeurd was: een dom lachend wezen, dat haar naderde met
glinsternatte oogen en aanhalige huilstem.... waarvoor ze gevlucht was in
doodsangst. Beeld dat zij haar leven lang in huiverend herinneren voor oogen zou
houden....
.... Vanavond had hij haar beloofd, met betéekenis, niet laat uit te zullen blijven.
En het was zoo goed gegaan bij de Van Oudens. Beloven.... beloven.... Zij kende
zijn zwakke beloften....
Toen stond ze op, vreezend bovenál een herhaling van 't afschuwelijke, draaide
het gas laag, greep haar bontmantel, handschoenen en waaier van de tafel en vloog
naar boven, hijgend, als achterjaagd.
De meiden hadden de kaars op haar kamer niet aangestoken. Tastend, een hand
slepend langs de krijtmuren, vond ze de deur, toen op tafel den blaker. Het vlammetje
knetterde op.
Vlug, vingerbevend, trok ze de bloemen van haar hals, wierp de ranken achteloos
om zich, te ellendig voor zorg. En haar japon, die achter dichtreeg en door in den
rokhaak verwarden veter niet los wou, wond haar op, in sarrend, afmattend geworstel,
tot ze rukte en wrong en de kant in flarden reet....
Ze wou, kon niet, hulproepen om Mina of Dientje....
Doldriftig trapte ze in den rok, die nauw, als kleefde om haar beenen en zwaar
neersleepte. Ze perste haar handen in den ceintuurband, hield haar adem op, haar
lichaam in, sjorde, lubde....
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En eindelijk, radeloos, greep ze een schaar, kniprukte de onwillige haak af, de veter
door op twee plaatsen gelijk....
De rok gleed neer, het lijf ontspande, weigerde alleen nog boven aan den hals.
Toen, over haar hoofd heen, wrong ze er zich uit.
Ze liet alles liggen, den rok, als een ingezakte ton, op den grond, het ondergoed
door de heele kamer verspreid, haar broche tusschen de haarspelden op tafel. En
zonder heur haar te vlechten viel ze in bed, uitgeput, het dek over zich heen halend.
Maar de kaars liet ze aan, want ze wou wakker blijven. Het duurde zoolang....
Misschien moest ze hèlpen.... Tot ze insliep ondanks haar wil. Een zware,
droombenauwde slaap, terwijl de kaars, krimpend, branden bleef.
------------------Den volgenden morgen aan 't ontbijt zei de heer Veemer:
‘Ik ben vannacht bij je geweest. Toen ik thuiskwam zag ik, door de deurreet, het
licht nog aan.... Ik heb 't uitgeblazen. Had je zoo'n slaap?’
Ze knikte, warrig denkend: hij is goed thuisgekomen! Zou ik 't zeggen van de
meiden?.... of probeeren 't weer in orde te maken?.... Dat ze nog blijven?....
‘En al je goed lag op de grond, Juul. 't Was een rommel, ik heb 't maar zoowat
opgevouwen en je japon....’
‘Die kon ik vanmorgen nergens vinden,’ soesde Julie
‘Heb ik uitgehangen in mijn kamer. Ze lag daar zoo op 'n hoop....’
In zijn stem trilde vreemd zacht geluid toen hij simpel opsomde zijn goeiig zorgen
voor het kind, dat sliep....
Zijn zorgen, als een móeder....
En Julie, niet gewend aan zorg voor háar, Julie die geen moeder had, begon
opeens te schreien, volle, weldadige tranen....
En zoo, snikkend tegen hem aangeleund, biechte zij den vader het gebeurde van
den vorigen avond.

III.
Het ongewone was merkbaar in de kamer. De avond, gelijk aan alle andere avonden,
voelde vreemd aan, omdat 't de laatste was
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van 't jaar. Ouwejaar's avond: woord van warmen klank, dat stemde, even roerde,
ook al ging de avond uiterlijk onopgelet voorbij.
Julie zat in de groote voorkamer achter het theeblad te wachten op haar vader,
die, na het eten uitgegaan, beloofd had op theetijd thuis te zullen komen: om te
blijven met haar den geheelen avond, al vierden zij dien niet, al wenschten zij geen
geluk bij het twaalfslaan der klokken - traditie afgebroken door den dood der moeder
en nooit hervat..., al trad voor hen die laatste avond niet uit de rij der andere avonden,
al was er nauwelijks overgang te speuren. Gewoonlijk ging Julie vroeg naar bed,
wijl zij kende haar vader's verlangen naar de club, waar de vrienden-zonder-thuis
samenkwamen om hun eenzaamheid met schettrend oud-in-nieuw gevier te
bemantelen, en hem ongaarne bond. Wat had hij bij haar! Ze wisten elkaar zoo
weinig te zeggen. Ginds wachtte hem het jongelui's leven, dat vergoeding bood.
Dan lag zij boven, alleen op de groote donker-stille verdieping, te luisteren naar
den tiktak der klok, halfweg de gang, tot ze opschrok, plots, van het knallen der
schoten op de schepen, geknetter als donder in de holle nachtstilte, over 't water,
tegen de huizen heen en weer gekaatst, 't geloei der stoomfluiten op de bootjes, en
daartusschen, zwaar plechtig, de twaalf slagen, die dreunden, als droop er metaal
van den toren....
Dan trilde Julie van ontroering, verlucht dat het voorbij was, het lang-verbeide,
de overgang die niets beduidde en toch aangreep als een gebeurtenis. En met haar
vingers in de ooren gedrukt, bang voor de schoten, hoorde zij nog gedempt en
ver-weg het gehuil der stoomfluiten, die poogden te zingen:
Wien-Neerlandsch-Bloed.... lang gerekte gillen over 't doodsche water.... Tot alles
zweeg, de zwarte 1-Januari-nacht rustig verliep.
Hij kwam nooit laat thuis dien avond, kort na 't twaalfslaan, maar altoos stommelig,
héel onzeker, terwijl Julie, in 't donker gezeten op den bedrand, met haar beenen
er buiten om onmiddellijk toe te kunnen snellen, hem hoorde zuchten, warpraten
op de trap, en haar hart opbonsde van schrik telkens als hij slipte, stootte en weer
voortkraakte....
En als ze dan weer lag, na den sluiptocht over de gang naar de trap om zich te
overtuigen dat alle lichten veilig waren gedoofd, verkleumd, bevend, diep onder 't
dek, dan vouwde ze soms, in radeloos lijden dat dit nu was haar leven, haar jeugd,
de handen
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als tot gebed, en hijgde, in den blinde zoekend de onzekere macht: ‘O zoo kan 't
niet blijven!.... o God, het is zoo verschrikkelijk.... Ik ben er altijd alleen mee, nooit
wordt 't beter...! Kan er dan geen verandering komen....iets ànders...!’
In haar warrig hoofd woelden de gedachten aan den man die haar lief zou hebben
en redden uit dit leven, aan een mogelijk tweede huwelijk van haar vader dat háár
ontslaan zou van elken plicht, aan weer een juffrouw in huis nemen, een vreemde....
Och nee, geen vreemden meer.... Een verandering, ze wist niet hoe, niet wat, en
sprak van dat alles ook niet, herhaalde alleen smeekend, onsamenhangend, in 't
vage doelend op die uitgedachte kansen: ‘'t Kán zoo niet blijven, ik wil niet, kan niet
meer!’ tot ze afgemat insliep.
En onecht, overspannen leken haar die gedachten den volgenden morgen in het
licht van den nieuwen dag. Als vader, na koud-opwekkend bad, frisch en vriendelijk
beneden kwam, Zondag's-verzorgd, met in zijn handen zakken zwaar-vol centen
voor de armen, die 't huis al vroeg omstuwden, en haar wenschte onbevangen: ‘veel
heil en zegen Juul!’ als was er van geen onheil sprake in hun leven.
Dan schreven zij samen bonnetjes voor kolen, aardappelen en erwten en knoopten
bundels van oude kleeren, en genietend van de ongewone drukte in het huis, van
vader's vroolijk vlotte gulheid, dreven de droeve gedachten al verder weg, verbaasde
Julie zich eindelijk, hoe het vaag-lokkend plan: dit huis te entvluchten in een
betrekking-waar-ook, den vader achterlatend eenzaam en onverzorgd, in haar brein
was opgevlamd.
Deze oudejaar's avond zou afwijken van alle anderen: hij bleef thuis. Zelf had hij
't bepaald: ‘Julie, wij zullen samen oud-in-nieuw vieren!’ in behoefte een offer te
brengen tegen het hare van weer met hem uit te willen gaan.
De belofte verheugde en benauwde haar tevens. Lang sleepten altoos de
avonduren, en een offer weegt zwaar.
Julie prikte in het theestoofvuurtje de kolen doormidden, om van het rood glorend
binnenste de warmte te doen opstralen naar den ketel, waarin het water door het
wachten van de kook was gezeurd. Toen sneed ze ijverig voort, figuren in het
houtplankje, bestemd tot een tafeltje voor Hélène Van Elkendonck, die ging trouwen,
en zuchtte van krachtsinspanning, van nauwgezet kerven, terwijl de uitgeschepte
houtstukjes over de tafel wipten.
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In de keuken zaten Mina en Dientje, stom-vijandig. Zij zouden 1 Februari beiden
vertrekken. Julie, in overleg met den heer Veemer, had, zonder in verdere praatjes
te treden, het driftig besluit zóo gewijzigd, graag-grijpend de aanleiding, die haar
ontsloeg van hun stekende toespelingen op wat Mina had meegemaakt en gretig
uitbazuinde. Zij wenschten niet meer goeden morgen of avond en bespraken slechts
zakelijk het noodigste. Julie vermeed de keuken, ging soms 's middags wandelen,
alleen om te ontkomen aan het hondsch gezwijg, en zag op, meer dan ooit, tegen
de avonden als haar vader uit was, de post niet belde en de meiden zonder een
woord naar boven slopen, terwijl zij zat in de voorkamer, gelijk thans, te handwerken
of hout te snijden - altoos alleen.
Buiten langs de huizen slifte 't geluid van veel voetstappen: menschen, die uit de
avondkerken huiswaarts keerden. Een vlug, bedrijvig geschuifel, want 't was koud.
‘Zalig uiteinde’, schertste op uit de snelle kruising der haastige stemmen, die
goejenavond riepen met beteekenis, op den laatste van 't jaar - ‘Zalig uiteinde!’ klonk
over het water van schip naar schip.
Julie hoorde 't door de geblinde ramen heendringen, dicht-bij en ver-af.
Toen sloten de huizen het menschengedruisch binnen de muren en verstilden
de straten; slechts de weëe galm van een dronken stem of de valsche zang van
wat opgeschoten jongens verbrak, als uilengekras in plechtig nachtwoud, nu en
dan, de gewijde avondrust.
Julie sneed en spitte met fijn messpitsje voorzichtig de hoekjes uit, de witte stukjes
spatten over het tafelkleed, en ze dacht aan Hélène, die trouwen ging in Maart, de
reden waarom tante Adèle, op den heer Veemer's bedekt verzoek om den avond
met elkaar door te brengen, bij hem of bij de Van Elkendonck's aan huis, nog vóór
de bepaalde vraag, geketst had: ‘Je begrijpt, wij blijven graag heelemaal onder ons,
de laatste ouwejaar's avond van Hélène.’
Zij hadden niet aangedrongen, en evenmin de vraag herhaald bij tante Fenna,
waar het jongste kind te bed lag met mazelen.
Het speet Julie, omdat 't nu voor haar vader zoo saai was, thuis met haar alléen....
En ze had een klein soupertje aangericht, een geheim in de binnenkamer, waarvan
hij genieten zou, ook al zaten zij maar samen aan.
Zij schrok op van den galm der bel door de gang, den plof van brieven in de bus
- het mesje schoot even opzij uit.
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Dientje kwam binnen, wierp de brieven op tafel, vlak voor Julie, die niet opkeek,
maar toch zag, bovenop, al-bedekkend, een blauw papier met schreeuwend rood
en zwarte letters: ‘Waarschuwing!.... Nieuwjaar'sdag.... Onthoudt u van alcohol!’ De
letters warden voor haar oogen, 't woord ‘kroeg’ sprong haar in 't gezicht, rood en
zwart en blauw, fel blauw, de kleuren leken over het vel te vloeien.
‘Dank je,’ zei ze tegen Dientje, die staan bleef.
‘'t Theewater is van de kook, mot 'k 't meenemen?’
‘Nee.... dank je....’
Julie voelde het bloed heet stijgen tot in haar ooren en boog dieper over het werk,
herhalend: ‘dank je, 't kan nog wel.’
Dientje ging heen, sloffend.
Julie las het strooibillet, verspreid door de vereeniging tot drankbestrijding. Zeker
toevallig binnengewaaid, onder de deur doorgeschoven.... òf opzettelijk in de bus
gestopt!... Mogelijk huis aan huis gebracht.
De woorden, wreed en afschrikwekkend, met uitroepteekens, zwart als droppen
vergif, schetterden haar tegen.
Krampig kneep ze 't tot een prop, gooide 't in den haard, hield den pook erop
terwijl het grauw-krullend verging. Goed dat Papa het niet gezien heeft, dacht ze,
kwetsend zoo iets -!
Zij tobde met stukjes doove kool, tusschen de tang uit de theestoof gevischt en
overgebracht in 't gevlam van een blok in den haard, tot ze opglommen, om ze dan
behoedzaam terug te leggen in het komfoor, een theedoek over den ketel, tot 't
water zong opnieuw.
Toen zette ze gauw thee, voldaan met de overwinning, die haar van de hulp der
meiden ontsloeg.
En eindelijk, om kwart voor negen, hoorde ze het slot knersen, kwam hij. Het vuur
brandde lustig, de thee geurde. Zij trad hem tegen met toegestoken handen: ‘Kom
binnen vader, zalig uiteinde!’
‘Wat zeg je...?’
‘Dat riepen de menschen op straat, ik hoorde 't door de dichte ramen, trek gauw
je jas uit, geef mij 'm! Wat ruik je koud, vader. Kijk 's wat 'n hel ik gestookt heb!’
‘Lekker’, prees hij, ‘goed gezorgd Juul! Kijk 's aan, m'n pantoffels op de turfkist.
Je verwent je ouwe vader.’
‘'t Is de laatste avond, lest-best,’ zei Julie, schor, slikkend.
De uren leken lang. Veemer en zijn dochter zaten vreemd bijeen,
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met den ganschen, wonderen avond vóor hen. Julie, die hunkerde naar half elf
waarop zij met de verrassing te voorschijn wou komen en luisterde naar elke bel,
of 't de oesters waren, vergat te praten. En de heer Veemer deed zijn best, maar
wist weinig te vertellen, verveelde zich, kreeg slaap uit gewoonte van zich-toegeven,
sufte....
Zijn oogleden vielen, zwaar, telkens half neer, sperden dan met schrik star-wijd
open.
Er werd weer gebeld. Rumoer aan de voordeur volgde.
‘Wat 'n gebel!’ vond Veemer.
Julie dacht met heimelijke pret aan de oesters en begon te praten om af te leiden.
Maar Dientje kwam met haar hoofd om de deur, en riep: ‘meneer, daar ben ze
met 'n hond, in 'n mand. Van Delft komt-ie.’
‘O de terrier!’ vloog Julie op.
Het was een herrie van boek-afteekenen, potlood, mes, schaar zoeken. De heer
Veemer, geknield op den grond, Julie haastig een fooi zoekend voor de brengers,
die al wenschten, Mina nieuwsgierig half in de gang, Dientje bij de deur, en de hond,
die jankte, jánkte....
‘O wat 'n hondje! Pa kijk's wat 'n dier! Hij heeft een halsbandje om! Och stakker
in die mand! Z'n oortjes zijn zwart.’
De terrier, woedend en verwilderd van de reis, sprong opeens de mand uit, stoof
de gang in, rechts en links van den looper slierend, stuurloos en blind in het plotseling
licht, en ze stonden, alle vier verbroederd, te roepen en te fluiten en malle
zuiggeluidjes te maken, met hun handen op de knieën klappend: ‘hier! hier! kom
dan, kóm! Dientje, de deur toe, gauw, anders ontsnapt hij!’
En de terrier rende rond als razend en de nagels van zijn glijdende pootjes krasten
om hou-vast, tot hij rolde over zijn rug van de vaart, en dadelijk òp, weer voort vloog!
Ze stonden er allen om te schateren. Het was een vreugde op den stillen oudejaar's
avond, een plotseling pretje, een verschijning van jeugd in het donkere huis.
En eindelijk, met een koekje, gelukte 't hem in de voorkamer te lokken, waar hij
dadelijk weer om de tafel dolde, in de hoeken snuffelde, alles berook.
Julie kruimde beschuit in melk met suiker tot een papje in de kom van het theeblad,
en onmiddellijk had hij 't opgeslobberd, terwijl de brokken over 't kleed spoten.
‘Joggie, bedaar, bedáar,’ proestte de heer Veemer, klaar-wakker nu.
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‘Hoe heet je eigenlijk, slokop?’ schertste Julie.
En toen pas bemerkten ze aan zijn halsband een briefje van Mr. Greve, een
Sinterklaas-rijmpje, waarin hij 't hondje aanbeval en den naam noemde: Kootje.
Die gaf nieuwe opwinding: Kootje! Zoo nuchter! En Julie, hurkend, riep hel-hoog:
‘Kootje, Kootje, Kootje!’ Tot hij, eindelijk uitgeraasd, aarzelend nadersloop en
opsprong tegen haar rokken, gemeenzaam schurend langs haar knie den schralen,
vinnig-kleinen kop....
Het was over half elf vóór Julie aan tijd dacht.
Zij haastte zich naar de binnenkamer om te overzien of alles in orde was: de tafel,
't licht....
En toen zij weer binnenkwam, en innerlijk bevend van genoeglijke opwinding,
gedwongen kalm zei: ‘Pa gaat u mee een beetje soupeeren,’ en zijn gezicht zag,
verbaasd en verrast: ‘soupééren....?’ voelde zij het geluk haar doorgolven.
‘Soupeeren? Met ons beiden?’
‘Ja, met ons beiden, waarom niet!’
‘Wel,... dat doen we nooit.’
‘U bent er ook nooit op dit uur.’
Zij bedoelde geen verwijt, verklaarde slechts het ongewone.
De hond in de mand sliep. Zijn lijfje bolde op en neer, zijn adem snorde....
‘Kom Paatje.’
‘Het is een meevaller, Juul. Mag ik je mijn arm aanbieden....’
Zoo, arm in arm, wandelden zij door de gang, die lìchter leek en warmer, en niet
meer beangstte.
En voor de binnenkamer stonden ze beiden: hij verbluft, zij zich stil verkneukelend.
Want daar praalde de tafel in rozengloed van roodomkapte lamp, van
rood-dóórschijnende kaarsen op zilveren kandelaars, tusschen bloemen en
klimopranken en fonkelend kristal en zilvergeblink. Julie had de nooit meer gebruikte
familiestukken uit de kasten gehaald, gewasschen, gepoetst. De kamer, overdag
door de binnenplaats-ramen flauw doorschemerd, was 's avonds warm en intiem,
stemmig behangen, met hoog-eiken lambrizeering, maar toch vroolijk van blauw
porselein in trofeeën op de wanden geschikt. En de tafel lichtte zacht op tusschen
de vier mollig-afgeronde donkere hoeken. De kamer leek een doosje van weelde.
Julie ging zitten, stil-lachend.
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Hij tegenover haar, sprakeloos.
Op groot-ronden middenschotel dreven de oesters malsch en ziltig en naast zijn
bord dook op uit blinkenden ijsemmer de zilverige champagnekurk.
Het was de eindelijke oplossing van twijfel en tweestrijd: Zou ze hem wijn durven
onthouden.... niets bij zijn bord zetten, geen flesch, geen glazen? Zij wist, het stond
gedrukt in alle brochures, 't stond op de blaadjes die vlogen van huis tot huis: geen
alcohol! Geen drop. - Een ganschelijke omkeer, geen halfheid hier, maar een
maatregel streng afdoende, voor 't leven. Mócht zij 't hem schenken? Neen.... Maar
hij nam 't toch, hij wou er niet af, geheel. Wat zou 't baten al trad zij één avond
richtend op? Hij was er de man niet naar aangegrepen te worden, en allerminst
door haar, zijn dochter, zijn kind. Hij zou vragen met ergernis: ‘Wat is dat voor gril,
spuitwater! Laat wat beters komen.’ Het kon den avond, den feestelijk bedóelde,
vergallen.
En zoo zich paaiend was ze besloten éen flesch champagne op tafel te zetten,
éen voor sámen.
Zij hoorde het ijs in den emmer rondknarsen, de kurk knalde uit den fleschhals.
Hij schonk haar in en hief zijn glas, en zag haar hoofd tusschen twee hooge vazen
vol witte anjers blij-knikken, en merkte op hoe mooi de teer blauwe blouse, jeugdig
vervangend het ouwelijk zwart van alle dag, kleurde bij heur blonde haar. En toen
zei hij met ontroering haar den liefsten lof:
‘'t Is een ouwejaarsavond als vroeger. Toen zaten we hier ook zoo, samen, zij en
ik.... Je bent vanavond net je moeder, Juul.’
Het was een feestmaal, een feest van beiden goed-willen, dat wonder geluk gaf.
Hij beloofde haar, dankbaar, al wat hij prettigs verzinnen kon in ruil voor dit feest
aan hem:
‘En dan in 't voorjaar, zeg, dan moesten we 's samen op reis gaan, Riviera langs....
tijdje in Parijs!...’
Zij verdrong haar eerste gedachte: hoe hij zijn zou op reis, en antwoordde
onbevangen-graag: ‘Hè ja, op reis!’ en bouwde lustig plannen mee, overstelpte hem
met vragen over Nice, Cannes, Monte Carlo....
‘Maar we spelen niet, Paatje! Als u met mij uitgaat.... dan.... dan doet u niets....’
Zij doelde op zijn zwakte.
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‘Nee, nee, ik ga metjou, óm jou,’ voelde hij, haar geruststellend met geloften in vage
woorden verhuld: ‘ik ga om jóu.’
Dientje kwam binnen, nam knarsrammelend de leege oesterschalen weg, bracht
patrijzen, door oom Van Elkendonck uit Gelderland gezonden, compote, pâté. De
pudding stond op het buffet.
‘Verder zullen we ons zelf wel helpen, gaan jullie maar naar bed,’ zei Julie.
Toen de meiden naar boven waren, 't heele huis donker, slechts de binnenkamer
feestelijk verlicht, toen zij zoo vertrouwelijk samen zaten, zij knabbelend chocolaadjes
en amandelen, hij achterover leunend, blazend behaaglijk blauw-krinkelenden rook,
woelde nog eens op in Julie een drang met hem te spreken, heel ernstig, nu de
avond, de atmosfeer en de stilte van het huis stemden tot inkeer, de gelegenheid
zoo gunstig zich bood.
Als ze nu tot hem ging, haar arm om zijn hals legde, hem aanzag vást en vol
liefde, en 't uitsprak, zacht: ‘Vader, ik ben tegenover u ook veel te kort geschoten,
ik weet 't nou wel, en 't zal anders worden hier in huis.... gezellig, en vroolijk.... als
vroeger.... toen mama leefde.... ik zal mijn best doen.... heusch.... Maar toe! Doe
dan ook éen ding voor mij.... neem 't u voor, beloof 't mij, vanavond, 't is de laatste
van 't jaar.... nooit meer te drinken, geen druppel.... thuis niet, uit niet, nooit meer!
Zweer 't me, dan kún je 't....’
Het joeg door haar hoofd, haar vingers klam-bevend knepen de amandelschillen
op haar bord tot stof. Ze dronk een slok water, wist, in stijgend tegenopzien dat haar
de keel dichtsnoerde, geen begin te vinden, kón niet opstaan, zich niet bewegen....
‘Juul, een sigaret?’ bood Veemer, reikend zijn koker ver over de tafel heen met
luchtig jongensgebaar, het leuk pikant vindend als dames rookten, nuffig en grappig
onhandig, met fijn spits mondje en kleine vingergebaartjes.
Zij schrok blozend op:
‘Och nee, dat doe ik nooit.’
‘Kom, houd me gezelschap!’
‘Dat doen geen dames, geen echte.’
‘Niet? Kindlief overal. 't Is tegenwoordig zelfs in Holland ton, after dinner. En dan
in 't buitenland! Je zult eens zien aan de Riviera!’
‘Geen echte dames,’ herhaalde Julie koppig, zich niet los kun-
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nende wringen uit haar eigen klein-degelijke opvattingen, die altoos botsten met
zijn zwieriger levensbegrip.
Hij drong niet aan, schonk het restje champagne in zijn glas, zette de flesch leeg
op den grond, en vroeg geen andere. ‘Je bent de wandelende soliditeit,’ spotte hij,
‘'n aardje naar je vaârtje heb jij zeker niet.’
Ze wou bits uitvallen, het zacht verzoek dat ze had willen bepleiten, opeens
uitflappen in schamper verwijt, maar ze weerhield het.
Hij neuriede genoeglijk: ‘Je veux danser avec Margot, la valse de Cliquot, Cliquót’
en vezelde met zijn hand loom den rook uiteen.
Toen knalde buiten het eerste schot.
‘Daar gaan we,’ lachte hij, ‘nog één stap!’
‘Chut!’ fluisterde Julie: ‘luisteren naar de klok.’
Ze hield het zwaar gordijn op voor 't raam, plette haar oor tegen 't donker glas:
‘Daar slaat-ie!’ Zij luisterden in ademlooze stilte. Zwaar vielen de slagen, langzaam
dreunend. Het geluid doorsidderde haar, terwijl ze telde, klankloos: ‘tien - elf - twaalf
-’
Lachend trad hij op haar toe en kuste hartelijk heur beide wangen: ‘al wat
wenschelijk is, Juul, al wat wenschelijk is!’
De schoten knalden. De fluiten joelden.
Zij greep zijn handen, krampig, en zag hem aan, haar oogen schitterend, diep en
donker van onderdrukt gevoel, van twijfel, hoop en ontroering boorden in de zijnen.
Maar ze zei geen woord.
(Wordt vervolgd).
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Gedichten
Door Annie Salomons.
Weemoed.
Ken je de weemoed, die komt binnensluipen,
Zacht sleepevoetend naderend m'n bed
Als manelicht valt bleekend door m'n venster....
De dingen staan dan ál zoo vreemd belicht
En 't is heel stil, zoó stil, dat, als ik adem,
Ik hoor m'n lakens even-schuivend kraken.
-----------De heele wereld stil en mane-wit.
Maar in me brandend jeugd en fel verlangen
Naar leven.... in me brandend levensangst....
Ken je de weemoed, die als 'n kil dier,
Als glad-gehuidde slang me komt omkronkelen
Op schitterdagen vol brutalen zon,
Die alles slaat met z'n scherp-gouden roeden....
Op dagen als het drukke leven raatlend
'n Fel gekleurd rad voor m'n oogen draait....
Als menschen lachen, gillen, schreeuwen, stampen,
Tot ik m'n eigen hartstem niet meer hoor,
Maar willoos als 'n pop wordt rondgezeuld
Om 't ratelend rad met schelle zonneschichten....
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En ken je ook de starre weemoedsangst,
Wanneer de huiver-stille manenacht
Langzaam gaat wijken voor den zonnedag,
Die me zal slaan met z'n bruut-harde leven....
En de wanhopig-wilde weemoedsmart
Als 't vlammend dag-oog zacht weer dicht gaat vallen,
Als 't martelend dageleven matter wordt,
En zoele, lange, angstig-stille nacht
Me trekt in haar verlammend-weeke armen....
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Allerzielen.
En lange stoeten van zwarte vrouwen
Gaan langs de graven en weenen, weenen....
De lange sluiers van zware rouwe
Schuren jamm'rend-schril op de kille steenen....
Veel lange stoeten van doode droomen
Gaan spokig-zacht langs m'n oogen heene,
De blaren vallen van bruine boomen,
Mist hangt op de aarde te weenen, weenen.

Novemberdag.
De wind is, buiten adem zich geloopen,
Op één plek blijven staan en ijzig blazen
Z'n moeë longen lucht met zware stooten.
De wegen staan schamplichtend door de plassen,
Want Dag ligt woest te weenen op de aarde
Om haar geboort', en handenwringend smeekt
Z' om vroegen dood in wijde nachtearmen.
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Heijermans' Diamantstad
Door Is. Querido.
Het valt mij niet gemakkelijk over den romanschrijver Heijermans een opstel te
geven, en er den tooneel- en schetsen-auteur buiten te houden. Ze hebben zoo
enorm veel ziels-affiniteit en zooveel technische aanrakingspunten.
Maar ook dit ‘grootestads-verhaal’ heeft de diep-wortelende gebreken en deugden
van al zijn ander werk, en in zoover is een kritiek op den roman Diamantstad mede
min of meer een synthetische karakteristiek van zijn anderen arbeid.
Heijermans beschouwt, geloof ik, Diamantstad zelf als zijn ‘groot’ werk, als
doorgevoerd epische arbeid, als een synthese van zijn artistiek kunnen. De gansche
romanschepper moet er ten voeten uit in leven, de groote levensaanvoeler in
ademen. Ik zal mij dus in deze kritiek hoofdzakelijk bepalen tot Diamantstad, en zoo
goed als niet in vergelijking treden met z'n tooneelarbeid.

Bouw en konceptie.
I.
Wat is toch bouw, konceptie en scheppingsmacht in een werkelijk groot kunstwerk?
1)
Kunnen we naar stellige formules heenwijzen, waaraan we een ‘verhaal’ , een
‘roman’ een ‘drama’ te toetsen

1)

In De Kroniek van 26 Nov. j.l. kan men lezen op welk een kluchtig-listige wijze, nochtans met
‘klaar bewustzijn’, Heyermans Diamantstad een ‘grootestads-verhaal’ blijft noemen, en gèèn
roman. Heyermans werkt altijd met ondertitels, wijst gretiglijk op ‘verwarring’ daaruit
voortvloeiend bij kritici en 't miskennen zijner konceptioneele bedoeling. Helaas is het slechts
een naïef-sluw bedekken van roman-konceptie-onmacht in dit geval. Deze onmacht valt echter
absoluut niet te dekken, noch met groote woorden noch met 't allesglunderigst ‘klaarst
bewustzijn’. Ons klaar bewustzijn zegt, dat zijn klaar bewustzijn een droefbeminlijk jokkentje
hier listiglijk exploiteert tot een allermalst kritisch hooghartigheidje.
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hebben om te weten of er kompositie en harmonische struktuur in zit? Hebben we
stellige formules voor konstruktie, ter vaststelling van de begrippen: scheppingsmacht
en konceptie?
Waaruit blijkt dat roman romàn, drama dràma, klucht klùcht is?
Neen, die formules bestaan niet, mògen niet bestaan.
Elk groot werker lacht om bepaàlde bouw-voorschriften, konceptie-reglementen;
lacht om elk bindend, akademisch-duf geformuleer. Elk groot werker bouwt voor
zichzelf eigen wetten en voorschriften en dwingt scholastici naar hèm te luisteren,
den bouw te toetsen aan zijn beginselen van struktuur, zijn architektonisch besef.
En als we zien dat een waarlijk groot werker aan 't woord is, volgen wij gewillig. Dan
bestaat er geen aesthetisch reglement. Maar toch is er in ons, ook staand tegenover
'n oorspronkelijk scheppend werker, een geheimzinnig levende en altijd
zacht-ademende intuïtie, die smetteloos-zuiver laat voelen of er bouw, eenheid,
groepeeringsmacht in zijn kunstwerk leeft, of er werkelijk een hoogere orde bestaat,
al is bouw, eenheid en kompositie ganschelijk geïndividualiseerd door eigen
opvattingen. M.a.w. Wij willen toetsen aan z'n eigen architektonische begrippen, of
hij zijn bouw-orde werkelijk verstaat.
Uit de eerste hoofdstukken van een roman, al zijn ze volstrekt niet de beste uit 'n
boek, kun je al voelen of er iemand met eigen stijl en stem tot je spreekt; of hij op
een natuurlijk scheppingsplan staat, door eigen inwendigen drang er heen gedragen,
of dat hij zijn zieningen en visies proporties geeft, die alleen uit lust tot
groot-willen-doen zijn geboren, niet uit de diepste inwendigheid van zijn hartstocht
en aandoeningen opgroeien. Met 't raadselachtig fijn fluïdum van deze intuïtie, tasten
we dadelijk de spanning dier scheppingsverrukking en -beheersching, voelen we
te staan tegenover kunstmatige opschroeverij of lévende, diepe schoonheid.
Als ik dus spreek over verhaalbouw, artistieke konceptie, omvaming van
levensgroepen, en ik wil weten hoè sterk, hoè zuiver de mensch- en levensplastiek
in een roman als Diamantstad is uitgebeeld, dan bedoel ik niet, dien bouw, die
konceptie te toetsen aan een voorop te stellen, dood-scholastisch, noch aan een
uitsluitend subjektief begrip daarvan. Maar wel bedoel ik dien arbeid te toetsen aan
het door den schepper zèlf gesuggereerde conceptie-idee van zijn eigen werk,
opgewekt door taal, zinklank, materiaal, rangschikking der stof, en vooral door de
verlangde schoonheidsontroering.
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Zola heeft een gansch ander begrip van romanbouw dan Balzac, en toch voel ik
beiden in hun levensaanvoelingen groot.
De grandeur van Balzac is een èigene die ik door al zijn werk als een spontane
scheppingsmacht telkens in hem zie komen en gaan, in de wisseling, in de dalende
en stijgende waarde zijner produkten. Zijn grandeur is van een heerlijk leven, een
1)
diep leven, overstroomend en overstormend van prachtige, heete vitaliteit. Zijn
grandeur is bloedend, bulderend, rumoerig dikwijls, maar plots terugsidderend tot
zangerigheid, fijne tragiek, aller-subtielste analyse en innige fantasie. Zijn epiek van
ènkele personen-zien en menschenscheppen kan zijn van de allerhoogste
dramaturgische macht en diepe, levende psychologie. Nu is de bouw van zijn arbeid,
- hoe vaak ook verslingerd in ongure en troebele gevoels-wijsbegeerte, toch door
de diepe echtheid en grootheid vàn dien arbeid kristalklaar mij voor oogen gezet.
Dat is Balzac; déze soort grootheid ziet, doorleeft hij, en nu zie ik hoe geweldig hij
die eigene grootheid in hem uitspreekt. En al voel ik, zelf heel anders te moeten
koncipieeren, heel anders te moeten bouwen, zìjn konceptie onderga ik gewillig,
wijl hij me de pracht en harmonie vàn zijn levenszieningen door zijn werk heeft laten
voelen.
Maar 'n heel andere, opstandige werking ondergaat mijn ziel als ik me geheel wil
inwerken in een mij subjektief-vreemden werkbouw, en ik voel dat de schrijver zijn
eigen scheppingsplan niet beheerscht. Opstandig word ik als ik bemerk dat er allerlei
inzinkingen, tuimelingen en verbrokkelingen vergletscheren, die ook het begrip van
zijn epiek, zijn konceptie vermorzelen, tot één warklomp maken. En niet wijl ik
subjektief een gansch ander bouwbesef in me zie leven, voel ik mij opstandig, maar
wijl de bouwmeester mij bedrogen heeft. Wanneer een opzet groot werk belooft, en
na de eerste hoofdstukken al is er klèin werk, dan voel ik me ellendig, dan hoor ik
met smartelijke woede het moeë hijgen van den zwakkeling, die z'n kracht al
verbruikte aan een opzet, om toch maar vooral de idee van groot werk, epiek te
suggereeren. O! ik voel dan wel dien hevigen wil, dat koortsige begeeren om

1)

Taine heeft het, in zijn hier en daar zuivere studie over Balzac, telkens over diens groote
grofheid van sentiment, hevige overlading en uitbruisende animaliteit. 't Blijft 'n schande voor
Taine dat hij dien reus ‘grof’ noemt. En ook zooveel dwaasheid zegt over Balzac's stijl. Ik
komt later op deze studie terug.
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breed-episch 't geziene uit te houwen, maar meteen onderga ik de werking dier
kunstmatige proportie-uitzetting van zieningen en aandoeningen, voel ik intenselijk
dat de innerlijke macht voor groot, monumentaal werk ontbreekt.

II.
Zoo ondergaan we al dadelijk het eerste hoofdstuk van Diamantstad. We zien een
joodje uit Amerika terugkeeren, van de tram stappen, vlak voor Casino, de
diamantklub. Hij laat z'n schoenen poetsen en bekijkt inmiddels de oude, vreeselijk
geteisterde, de droef-mooie jodenbuurt van Amsterdam. Hij ziet ‘huizengehuif in
scheem'ring van luchten, daken molm en bot, wig naast wig, met bronzend-bruin in
de dalen. Hij ziet niets dan plein en straat, de huizen daarin ‘die hij héérlijk vond,
aanbidlijk (ik kursiveer overal. Q.) van kleuren-versterving, indrukwekkend als
scheemer-neersponzing op zee.’ De heugenis der oude geteisterde jodenbuurten
leeft in hem òp, met weemoed, en hij voelt de smartelijke mooiheid van dat zoemende
leven, dat droeve menschenbestaan, hij voelt het aandoenlijker dan zijn maanden
zien van de groote zee.
We voelen dadelijk, - en dat schendt de objektieve schildering dier vreeselijke
jodenkwartieren, - dat het Heijermans alléén te doen is, om een karakteristieken
inzet van Diamantstad, de diamantclub met haar plastischen wriemel van joodsche
scharrelaartjes, de bijééngehokte bende, achter groote glasruiten, in zakenpassie
d'aandacht weggeschroeid, als een apenspul tentoongesteld, met hun dierlijk gedoe,
rauw en wreed-waar van hebzucht, levend in 't licht van den dag, tusschen de
geheimen der oude, ontroerend oude gebouwen en huisrompen, tusschen 't
rondzoemende gerucht der sloppen en schemerwijken, bruusk-levend tusschen het
geweld van de groote stad.
Dit eerste hoofdstuk is vol van allerlei gebreken. Er is psychologie en
visie-beredeneering in, z.g. van Eleazar. Maar dadelijk merk je alléén Heijermans,
Heijermans en nog eens Heijermans. Een valsche persoons-psychologie, leelijke
taal en zeer onzuivere ziening soms.
Maar daarover argumenteerend straks!
Ik wil voor nu alleen konstateeren dat de opzet van het werk episch wil zijn en
de, tusschen veel leelijks, soms prachtige impressionistische gedeelten, - van het
episch-deskriptieve der eerste pagina's, dadelijk neigt naar een verzwakt-lyrisch
uitbeeldingsplan;
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van de epische aanvoeling der oud-joodsche bronsgrauwe kwartieren daàlt naar
detail-karakteristiek. Zoo b.v. de klub-beschrijving, die niet meer doorademd leeft
van een hooge, breede plastiek, niet meer gedragen wordt door de visie van een
groot episch ziener, maar nuchterlijk verbrokkelt tot klein-scherpe observatiekunst,
droog en fel, soms opstijgend tot fijne sensitieve drooming van kleur, tint en
lichtwerking bewerkt met de techniek van een schilderstuk.
Van de eerste pagina àf krijg je telkens tusschen vier of vijf regels
beschrijvingsepiek, zuiver van bouw, - de ònzuiverste psychologie-waarneming van
Eleazar-Heijermans, verzwakte lyriek, gemengd met gewaarwordings-zeggen van
den propagandist; worden telkens de droeve oude droomkleuren op de
prachtpeinture, oversmakt met de verfklodders van den wankelenden kunstenaar.
Toch blijft er in dien opzet nog wel eenige massiviteit en een episch sentiment,
waarvoor Heijermans me misschien zou hebben gewonnen, als 't uitbeeldingsplan
op één hoogte zou gebleven zijn, als ik niet dadelijk had bemerkt dat in de
menschschepping hem elk episch voelen loslaat.
Het zou mij niet zoo hinderen, 't zien van allerlei breuken, leelijke felle breuken
in de beschrijvings-kompositie, als de verhaalbouw, het menschendrama nu maar
gaaf bleef, in levende pracht voor me opgroeide. Maar die verhaalbouw is naàst het
mislukt epische plan van 't gansche werk, een nog fellere teleurstelling.
Nergens leef je in de ziel, de diepste natuur dier menschen en nergens staan de
lotgevallen, 't leven dier schepselen zoo bijéén, dat je 't groote verhaal ziet kleuren,
lichten, schaduwen, somberen. Al had hij, door de persoonlijkste opvattingen in de
kompositie, dat brok menschenleven gebeeld nòg zoo afwijkend van mijn eigen
scheppingsbesef, maar mooi levend, mooi echt en breed, ik zou er om gejuicht
hebben.
Op het eerste fragmentarisch-massieve en losstaande hoofdstuk, met zijn ertsigen
wil om episch te zijn, volgt een tweede, - natuurlijk -, konstruktief geheel los van het
eerste en derde.
De bouwer en houwer van een menschgroepleven ligt hier al tegen den grond,
ligt te hijgen van vermoeienis. Je ziet in niets een overgang, een verhaalnerf, een
organische verbinding. Voor de zuivere konstruktie had er, nadat Eleazar van de
tram springt, niet meer dan 'n paar pagina's beschrijving van jodenbuurt en
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klub behoeven te volgen, en dadelijk daarop het derde hoofdstuk moeten aansluiten.
Nu krijg je echter in 't eerste hoofdstuk vermelding van Eleazar's aankomst,
doormengd van stads- en wijkbeschrijving, parallel met gemoedsbewegingen voor
den ons nog ònbekenden jongen Eleazar, geheel liggende buiten de visie van 't
joodje, toch ons opgedrongen als uit de ziel vàn dat joodje. Dan Eleazars gang naar
huis en aan 't eind 'n paar regels, waarin de ontmoeting met Suikerpeer, die naast
tante Reggie woont.
Daar tusschen in geeft Heijermans 'n tweede hoofdstuk om met 't derde pas te
vertellen:
‘Zoo had Eleazar haar (tante Reggie) gevonden (let wel: “gevonden” komisch-dooie
uitdrukking!) toen hij met Suikerpeer uit de scheemring der brokkel-poort op 't plaatsje
kwam.’
Hoofdstuk twee is een schets van armoekinderen die uit een riool een appel
opvisschen op dat plaatsje. Fragmentarisch een uitmuntende schets, - al is in 't z.g.
beschrijvende deel veel valsche taalzegging, - maar weer geheel los van het verhaal,
met Falkland-vaardigheid tusschen 't episch gebeuren geschoven, zonder
saamgevoelde eenheid, zonder machtig bouwbesef.
Aan welk struktuur-begrip ik dat toets? Aan Heijermans' eigen gesuggereerde
epiek in den opzet en aan de perioden waar hij de epische allure aanneemt; aan
zijn wil om dèzen arbeid vooràl te doorhuiveren van grooten levensadem, van
epische visies, van monumentalen bouw en groepeering.
Als interieur-tafreel had dit brok binnenplaats-leven met z'n inwendige verrottingen,
onmenschelijke triestigheid, als beeld van groote stads- en slopmisere, in verband
met de roman-personen, ons hevig kunnen aangrijpen. Dan hadden wij, door eenheid
in milieu-schildering van menschen en toestanden, 't rottend riooltafreeltje, in z'n
stank en bemorsing, in zijn walming en liederlijkheid, saamgevoeld met 't leven der
uitgebeelde menschen en de ontroering zou ons de keel dichtgesnoerd hebben. Nu
is het een zwak-demonische misere-scène. Ze staat op zich zelf, los van 't
liederlijk-triestige, 't weenend-morsige, 't beslagene, 't met kolendamp sombere
doortrokken krottenleven der tragedie, zooals die uit de menschen van de wèrkelijke
Diamantstad bloedt.
Zoo duwt Heijermans telkens allerlei fragmentarische tafreeltjes tusschen de ‘epiek’
van zijn menschenverhaal, afknappend de
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evenwichtigheid, verbrokkelend en vernielend wat op zich zelf wel episch van voeling
lijkt.
In den groei zijner hoofdstukken wordt de kompositie er niet sterker op. Het
menschleven en de typeeringen er in staan niet hevig en innig omsnoerd door
beheerschte aktie, doorgevoerde tragiek en saâmvloeiende psychologische eenheid.
Het is niet de groei van 'n levend lichaam. Telkens worden er deelen bijeengeplakt
die niets met elkaar te maken hebben. De meeste beschrijvingen staan los van het
verhaal. Daarmee óók die ellendige inzinkingen, die gaten, die vreeselijke leegten
van lèvende plastiek en tragiek.
Wel heeft hij alle deelen waaruit een mensch bestaat geschapen, maar met den
organischen opbouw en rangschikking der funkties weet hij geen raad.
Diamantstad is niet gebouwd met een fijn en machtig architektonisch zintuig,
noodig om het groote en grootsche éénheid te geven.
Monumentaal voelen alléén kan 't leven op een groot uitbeeldingsplan zetten.
In dezen roman is episch perspectief fataàl afwezig.

III.
Zeker mocht Heijermans zijn kompositie-plan, z'n opzet zóó breed maken. Het zou
als een prachtig kenmerk van de diepte en macht van z'n episch genie gegolden
hebben, indien hij het menschenleven naar dat uitbeeldingsplan had òpgeheven.
Nu is de deskriptie alleen hier en daar massief, episch doorwerkt, maar de
menschentragedie er in blijft klèin.
Hoe zouden we gejuicht hebben als de hooge, de beukende, de ruischende golven
van het episch rythmus door dat werk waren heengestuwd. Nà den opzet, is 't episch
verband al losgerukt. De ineengroeiing van omgeving en menschleven kon zich niet
anders meer dan met waggelschokjes saamvoegen, sluiten. De tragedie heft zich
loom en ellendig òp uit de overstelpende beschrijvingsveelheid, beschrijving zoo
dikwijls als impressionistisch brok proza alleen staand; alléén, verdùwend de plaats
waar 't menschenleven had moeten schreien, verduwend de tragiek der groote,
impassibele werkelijkheid, verdringend de menschen-karakters van wie wij in
hunkering, veel inniger, veel meer en dieper hadden willen hooren. De taalvirtuoos,
dikwijls taal-dekadènt, de tonalist, de detaillist verdringt telkens den menschziener,
den epikus.
We zien den onmachtzwaai en waggelenden gang van zijn schep-
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pende gestalte nu door het boek heengaan, we voelen voor goed dat Heijermans
geen groot episch voeler is.
Neem de beschrijving van de fabrieksscène op pag. 72. Alles beschrijving, vreeselijk
literair uitgesponnen, en daàrom zoo langdradig wijl we zoo weinig van het
arbeidsepos zien, het menschleven. Heel die onweerscène is van den dekorateur
Heijermans bedachte, vooruit saamgeknutselde mooidoenerij, en van den loerder
op 'n mooi ‘gevalletje.’ Alles staat hier buiten de simpelste verhaalinnigheid. De
verve is kunstmatig. De dreun van het epische proza is van 'n vulgaire
sjok-sjok-kadans. Er trilt geen leven in. 't Is waarnemingskunst van middelmatigen
rang. Hij kènt dat fabrieksleven niet, die arbeiders niet. Het zijn de resultaten van
'n ééndags-waarnemer, van den uitwendigheidjes-noteerder, die techniek van bedrijf
en totaal-gebrek aan innige, hechte en zuivere visie op die werkersgroepen tracht
te bedrapeeren met woordkundige leege scènetjes en hol dekoratief.
Hij mìst de tragische imaginatie om de gebeurlijke werkelijkheid intuitief te
doordringen, met iets opperst-hevigs van menschelijk meevoelen, ook al leefde je
onder die wezens éen dag, één uur.
Diamantstad, d.w.z. stad, metropool, waarin de hevige beroeringen van een
middeleeuwsche industrie leven, kreunen en hijgen, - brok grond dat ook draagt
een heerlijk verzet van georganiseerde proletaren, daarvan geeft dit boek zoo goed
als niets.
't Werkelijke machtige leven dier worstelende arbeiders, de werkelijke bedrijfskern,
het diepe, ingewikkelde technische bestaan in al de schijn-glorie van Diamantstad
kent deze man niet. Het juweliersleven niet, 't vakleven, 't fabrieks-, kantoor- en
werkplaatsleven niet, het leven van slijpers, klovers, verstellers niet; van makelaars,
scharrelaars en handelslui niet; dat leven met zijn principale bedrijfsvormen, zijn
achterlijke komplexiteit.
Diamantstad, in den loop eener geheele herleving van àl haar zwoeg-proletaren
geschreven, had een hoog episch monument kunnen worden, een burcht, een
geweldsding van zware epiek. En nu is er geboren een boek uit den jodenhoek,
met wat oppervlakkig technisch gebeuren van ènkele vaktoestandjes, weinig diep
wortelend dokumenteel leven van diamantwerkers-joodjes. Maar 't leven b.v. op die
vreeselijke klub, die hevige hel van schacher en doodbloedende menschmoorden,
dat leven tusschen die rauw-wreede
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handelaars, hoe had het, groot uitgebeeld, van duizendmaal meer kunstwaarde
geweest, dan welke ‘ellende’-beschrijvingen ook. O! wat 'n geweldige groep
mènschen had hij uit dat milieu als de werkelijke vreeselijke ‘diamantstad’ kunnen
schetsen. Wat een grootepisch monument had Heijermans van diamantstad voor
de verbaasde oogen der burgers en levensminnaars kunnen bouwen, als hij zijn
stof meester ware geweest. Als hij om zich te documenteeren eerst jaren met groote
overgave was gaan leven in die kringen van fabriek, klub, ateliers, juweliers,
bondsleden, strijders, vechters en worstelaars om hun menschrechten. Dan had hij
ons niet in den melodramatischen onzin van zijn brandverhaal en
bloedschande-tafreel verwikkeld. Dan had hij den strijd van een, uit middeleeuwsche
eigengerechtigheid zich los worstelend proletarendom, in geweldige slagen kunnen
uithouwen, midden in een realiteit die voor het grijpen lag, en hij had zijn handen
niet eerder teruggetrokken dan bebloed en verwond door de felle levensechtheid
en vlijming der werkelijkheid. Hij had uitgehouwen met machtige slagen zijn epos
in marmer, al was 't heete gruis de verblufte kijkers om d'ooren gevlogen.
Nu geeft hij ons ellenlange beschrijvingen zonder dat gròote diamantwerkersleven,
dat menschen-epos, waarin de vreeselijkste karakters, de felste menschmaskers,
de hevigste passiezielen, de prachtigste typen voor 't grijpen waren.
Maar dat kan Heijermans juist niet, omdat hij geen psychologie heeft en geen
episch levensgevoel.

IV.
In hoofdstuk vijf geeft hij weer een brok goed beschreven ellende-leven, een van
huiverenden schreienden jammer: de schoenmaker wiens kelder onderloopt met
vuil. Maar 't staat er weer fragmentarisch tusschen, episodisch. 't Staat buiten de
lijnen van het groote verhaal, den bouw door hem zelf suggereerend aangegeven
in den opzet; 't staat buiten 't diamantstadleven.
Leest eens pag. 113 in z'n eindelooze detailleering en klein zien, vóór 't woord
van den schoenmaker op een vraag van Eleazar of hij hem soms helpen kan.
Overal komt het detail-zien van Heijermans' geest uit, als waarnemer en soms
inééns weer als weemoedig aanvoeler van tinten, wegstervende kleuren, van
lichtschakeeringen en schaduwleven.
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Maar een machtig episch metrum ontbreekt hem ganschelijk, juist dáár waar de
details ineengroeiïng behoeven tot magistraal leven. De hartslag van 't monumentale
bonst en dreunt niet door zijn arbeid. Zijn tempo's zijn kort en gejaagd, zijn visies
beperkt en zijn details groeien niet één voor één òp uit een orchestraal geheel. Zijn
tafreelenreeksen geven kleine kunst, en raken nooit het groote plan der
plastisch-epische eenheid.
Niet alleen pag. 113, maar bijna alle beschrijvingen van dingen mangelt het aan
die hoogere eenheid. Soms leeft zijn menschelijk-artistieke bewogenheid zich uit
in mooi impressionistisch proza, in perioden van diepe klankwaarde, eigen geluid.
Maar zijn aandacht als stemmingsvoeler trekt telkens naar dingen die afwijken van
de groote epische lijnen, de spanten van het geheel, dat groot vastgehouden en
groot gezien moet blijven om hoog-episch boven àlles uit te groeien.
Zijn overlading is niet van een àlles-voeler, maar dikwijls van een
gevoelig-registreerend waarnemer, die soms in fijne vernuftzwenkingen en droef
spel van aandoeningen een hooger uitbeeldingsplan bereikt. De òpmerker, nièt de
ziener leeft zich dan in hem uit, de opmerker die menschen en dingen niet vermag
te omvâmen, groot en hevig, niet vermag te beelden in de levende fond van hun
eigen vibreerend licht en schaduw, die niet voor onze gretig-verlangende oogen
opbouwt een tafreel van groot-menschelijk bestaan.
Op 114 komen we wat meer in 't verhaal en voelen we al sterker hoe slecht dit
werk gekomponeerd is, hoe weinig het ons een geobjektiveerden menschendrom
zal geven, wèl, hoeveel beschrijving van individueele stemmingen. Hoofdstuk na
hoofdstuk worden de binten die het geheel moesten schragen, stukgerammeid.
De begrafenis met de magnifieke beschrijvingspagina's 149-150 is er vooràl om
veel van Heijermans' prachtig sentiment en impressionisme te zeggen, maar de
heele scène slingert er toch allerzotst bij, is voor op zich-zelf staande motieven te
roemen, die niets met 't werk in zijn verhaalgroei en saamschakeling van groot
menschenleven heeft uit te staan.
Zoo gaat het z'n gansche boek door!
Heel goed geschetst die jodenkwartieren, 't uitwendige leven beschreven; gevoelig
soms die bespiegelingen Eleazar's; heel goed die Schönlieb-frase-memoreering en
de verdere deskriptie. Maar de groei van het diepst-inwendige menschenleven naar
de hoogtepun-
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ten der zware tragiek, de epische groei der dramatische motieven is afwezig,
stom-ellendig afwezig. Ik wil ieder moment 't perspektief van het verhaal kunnen
inzien; van 't menschenleven, van zijn schreiende tragiek.
Ik wil den grooten gang der gebeurtenissen van dat menschdrama niet met dwaze
slingerbochten en onder gedrochtelijke gezichtshoeken zich van mij zien afwenden.
Ik wil geen obstakels onder een optisch bedrog zien vergroot.
Wel zou ik al die uitgesponnen beschrijvingen kunnen verwerken, als ze episch
vastgegroeid leefden, diep, diep, vastgeworteld op den bodem van het groote
menschendrama. Maar als ik daarvoor in de plaats, telkens uiterst-individualistische
visies krijg van een impressionistisch prozaïst, dan word ik kregel; dan voel ik een
groote woeste epische schoonheid verloren gaan, dan roep ik uit: Weg jij daar,
knappe, handige, soms prachtig-schrijvende, klankgevoelige kerel.... Weg jij! Geef
ons mènschen, mènschenzielen, eerst dan heb je 't recht ook milieu zóó uitvoerig
te beelden.
Nu leeft er een tragiek zonder merg, soms uitziekend tot realistische
melodramatiek.
O! ik zie, ik voel op heel veel pagina's wel den scherpen waarnemer, den peinzer,
den weemoedigen aanbidder van toon en atmosfeer, van licht en schaduwgroei;
den geheimzinnig-ontroerde door al het diepe, mysterieuze schoon van
kleurstervende huisrompen, van grachten en pleinen. Ik zie wel den aanvoeler,
teeder en innig, van schemer en nevelen, van grauw en luchten. Ik zie wel leven
den bijna dekadenten sensitivist van grootestads-koloriet en tonalisatie; den fijnen
sensitivist van een brok wereldleven; de droom-groote, dichterlijke, schuwe
schildersziel, bestaarder van heel dat krioelende zwermende menschen-bestaan,
- maar 't blijft individualistische ziening, die geen epische steunselen vindt. 't Blijft
meer 'n lyrisch-beschrijvend spreken over, dan 'n beelding van die groote geweldige
dingen zèlf. Het droeve gerucht dier zoemende wereldstad gaat niet door zijn arbeid.
De groote epische omspanning van 't stadsleven massaalt niet òp, de massa-smart
vlamt niet gesmoord, 't mènschleven schreit er niet. De daver der stemmen, de
krioeling der levende schepselen, de aan- en omgroei van wemel en vertier leeft er
niet in. Het mag een enkelen keer, maar dadelijk toch ligt 't vermoord in de
vernielende detailleering.
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Ik zie 't groote, zwierende, uitgierende leven der massa er niet in. Ik zie de luchten
niet somberen, de huizen niet schreien, de wijken niet vol dreunend beklag en rauw
over al de uitgestorte misère.
Het groote menschenleven weent niet in dit boek, hoeveel ellende-visie er ook in
gebeeld is. Die werkelijkheid bloedt niet zóó van jammer dat je 't voelt stikken in je
keel.
O! het groote donkere gebaar van den epikus, waar is 't, waar leeft 't in dit boek?
Zien we zijn geweldige gestalte, als 'n zwarte zaaier over de aarde stappen, gedragen
op den rythmus van het eeuwig-smartelijke en eeuwig-schoone leven?
Dit boek geeft alleen bij brokken gezichten op een vreeselijke werkelijkheid; een
van etter en stank, van verkorstend vuil en rottende ziekten; een van doemwaardige
vloeking en giftigende ontaarding.
Het leven kreunt er in donkere kelders, in schimmelig rotte holkrotten, zonder
licht, zonder lucht; het leven kreunt en schreit er, als men er maar de menschen
zèlf in groepeert, de mènschen van dat boek zèlf leven inblaast.
Dan staan de tafreelen van dierlijken wanhoop soms in den diepgouden, den
donker-brandenden schijn van Heijermans' visioenair halfduister en schaduwlicht.

Beschrijving, taal en stijl.
V.
Over beschrijvingskunst is ontzaglijk veel malligheid gezegd in ons land.
Zelfs de naam ‘beschrijvingskunst’ is op den keper beschouwd leeg, 'n
nonsensding.
Je bent schrijver. Er leeft een brok menschenleven voor je, in zijn milieu, zijn
groepeeringen van dagfeiten, in zijn sociale verhoudingen, zijn psychisch innerlijk
en z'n uiterlijk bestaan.
Een schrijver ziet, voelt, doorleeft dat brok menschleven in zijn milieu. Hij hoórt
de menschen spreken, zièt ze leven, hij voelt na, en schept hun innerlijk wezen.
Maar overal groepeert en koncipieert hij lotgevallen en innerlijk bestaan, geheel met
de verbeeldingswerkingen, al is zijn voeling gebaseerd op zéér sterke studie der
werkelijkheid.
Is er nu al wat? Heeft een scheppend kunstenaar met ‘zien’
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en ‘hooren’ en waarnemen nu al de elementen en bouwstoffen voor zijn werk? 't
Lijkt er niet op!
Soms gebruikt je van àl die geziene, gehoorde dingen in honderd pagina's maar
éen feitje. En toch is de studie der werkelijkheid noodzakelijk. Maar 't merg van je
schepping is je dramatische verbeeldingswerking, je voorstellingsleven dat niets
anders heeft dan eigen kracht en uit inwendig zien geboren visie.
De naakte aanschouwing van dat brok menschleven kan niet één kunstenaar tot
diepe schoonheids-ontroering brengen, en de individueele psychologie van ieder
schepsel doen tasten. De naàkte aanschouwing kan niet zóó inwerken op den
schepper dat zij de dramatische konflikten beeldend doet ontstaan. 't Naakte
oplettende hoòren kan geen dialoog scheppen, de naakte observatie kan geen
sceniek, geen stemmingen inspireeren. Voor dat alles is noodig de geheimvolle
werking der intuïtieve schoonheidsmacht, vàst aan een geheel beheerschen van
woordmateriaal. De beschrijver van aktie, stemming, innerlijk zielsleven en dialoog
moet de schrijfkunst in de hoogste zuiverheid en subtiliteit bezitten.
De naakte aanschouwing kan alleen dokumenteel nuchtere funkties uitdeelen
aan het brein, maar om dat brok leven òmtescheppen tot kunst moet de ziel van
den schepper eerst tot de hoogste levens-ontroering aangegloeid, moet eerst de
levende, hevige emotie er overheen gegaan zijn.
Cerebrale kunst bestaat niet, wel kunst waarin geweldige spanningen ook van 't
intellekt geëischt worden.
Elk nieuw brok menschbestaan is den grooten schepper vreemd, eischt telkens
van hem een van-den-grond-af beginnen, een geheel eigen voelen en inleven, wijl
geen enkele vorm, geen enkel woord, geen enkel feit of gebeurtenis vàn dat leven,
vóór dat hij 't zag, zóó bestond. Hij moet scheppen met geheel ‘buiten-menschelijk’
vermogen. Alles aan dat leven is nieuw. De schaduwen die hij ziet, 't licht dat hij
ziet; de koppen, de lijnen, de tronies. De geluiden, de gebaren, 't milieu, de intonaties,
de kleuren, de stemmingen. Nooit was 't gebeeld, nooit in vorm-en-inhoud
bijééngevoeld. Hij overstort het werk met nieuw leven, en voor hij begon, was er
geen vorm, geen woord, geen lijn zóó van te zien geweest.
Dadelijk blijkt het, dat voor werkelijk groot beschrijven van een dramatische scène,
in den roman, - de grootste, gevoeligste en diepste woordkunst en schrijfkunst
noodig is.
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Op geen andere wijze kan de schepper in de sfeer der dramatische schoonheid
iets bereiken.
Zoo is 't groote narrigheid te denken dat een boek vol buitengewone pracht, vol
schoonheid, door iets anders dan door 't beschrevene emotie kon wekken. De
schoonheid van een roman manifesteert zich zelve op welk terrein ook,
psychologisch, dramatisch, episch, door zijn beeldenden stijl, al is die niet overal
even gaaf en zuiver. De groote, diepe schoonheid van een schilderij openbaart zich
alleen door kleurkompositie, kleurrhytmus, door stemmings-sentiment, met de
techniek en middelen der schilderkunst verkregen. Stel je de nuchtere mogelijkheid
voor, dat je de groote schoonheid van een Beethovensche kompositie roemt, en
toch zegt dat de man niet komponeeren kan.
Een slecht geschreven roman kàn geen schoonheidsemotie scheppen een slecht
geschreven psychologisch stuk kàn geen emotie scheppen, en een drama kàn 't
niet, wijl inhoud en vorm in kunst onverbrekelijk één zijn. Ieder die beweert dat een
slecht geschreven, of een slecht geschilderde kunstuiting schoonheidsontroering
vermag te geven, begrijpt van het wezen der schilderkunst, der beeldende taal niets,
of ondergaat een werking van den stijl, maar weet die stijlgrootheid door kritische
kakelarij niet thuis te brengen.
Zoo werd onlangs door den heer en mevrouw Scharten in De Gids een verbijsterend
zotte onderscheiding gemaakt over 't wezen der ‘schrijfkunst’, en deze met
instemming aangehaald door den heer de Meester, in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant.
Door de Gids-critici wordt georakeld: je hebt opschrijven, overschrijven en
beschrijven.
Overschrijven wordt genoemd 't weergeven van 't opgevangene, de gesprekken.
Het opschrijven, 't weergeven van de gedachten der personen. Van 't overschrijven
wordt nog gezegd: ‘van de gesprekken die hij zijn menschen hoort zeggen is hij dan
de onvervalschte fonograaf’ (ik kursiveer).
Als ik in deze studie wat afzonderlijks schrijf over de dialoogkunst, zal ik aantoonen
hoe absurd deze kwalifikatie ‘onvervalschte fonograaf’ blijkt.
Voor nu alleen wat er gezegd wordt van ‘schrijfkunst’ en ‘beschrijving’. Beschrijving
zou dan zijn, volgens hen, ‘'t onder woorden brengen van 't buiten-menschelijke,
het volstrekt in geen
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woorden bestáánde (ik kursiveer overal Q.) het geziene, vormen en kleuren, en het
te tastene, ruimte en atmosfeer’, dat ‘vereischt de eigenlijk-gezegde “schrijfkunst”,
de kunst van het beeldende woord en de stijl.’
Deze beweringen zijn inderdaad merkwaardig!.... Vooral om de gevolgtrekkingen
die er nu gemaakt moeten worden, bij zulk een innig-dwaze formuleering van
beeldenden stijl en taal.
Precies èven onbevangen, staat een kunstenaar voor een, in geen enkel woord
bestáánd, brok menschenleven als voor een brok natuur, stads-stemming, of 't
zoogenaamd snugger genoemde ‘buitenmenschelijke’. Al zièt een schrijver
menschen, hoòrt hij hen praten, hij moet bij de uitbeelding dier wezens in hun milieu
telkens nooit bestaande vormen en kleuren, woorden en atmosfeer scheppen.
Hun innerlijk en uiterlijk wordt door vaste visie op hun wezen, in z'n eigenste
schoonheid alleen door den beeldenden stijl tot léven gemaakt. Zoo hun aktie,
milieu. Op een ander plan van plastiek is hiervoor precies hetzelfde stijlvermogen
noodig als voor de beschrijving van een brok natuur, landschap, stadsgezicht enz....
het z.g. ‘buiten menschelijke’, in ‘geen-wóórden-bestaande.’
Z i j n dramatiek, epiek en gedachtebeschrijving bestond vóór hij zijn schepping
begon, in geen klankje, geen woordje, was nergens te tasten, te vormen. En zijn
schepselen waren alleen te zien door naakte aanschouwing, precies als bij 'n
landschap. Dat menschenleven heeft z'n atmosfeer, zijn kleuren en vormen, zijn
licht en schaduw, precies als een brok natuur, dat nergens anders mee te tasten,
te beelden is dan met het plastische, scheppende woord, de taal. Hij moet de
zuiverste stijlsentimenten hebben, 't gevoel van inwendige klankwaarde van ieder
woord, wil hij de gedachte zijner personen, als lèvende uiting, in de sfeer der
schoonheid brengen.
Al ziet een schilder honderdmaal een mensch, al hoort hij hem honderdmaal
sprèken, niet deze uitwendige nadering van een leven vermag hem koppen als van
de Staalmeesters en van Rembrandt's Broer te doen scheppen. Voor hij, voor een
schrijver ook begon te kreeëren, was alles ‘buiten-menschelijk’, d.w.z. zoo vèr, zóó
geheel zonder in woorden of vormen bestaand, als de onlichamelijke realiteit van
een brok natuur, een landschap.
Te beweren dat de z.g. gedachtebeschrijving en inleving van je personen niet
mag groeien tot ‘fraai-gestyleerde zinnen,’ gelijk 't echtpaar Scharten schreef, - zou
een boek als Madame Bovary
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tot de stijllooze produkten stempelen, tot de ‘over- en opschrijfkunst,’ die met de
‘eigenlijke gezegde schrijfkunst’ niets heeft uitstaan.
Eigenaardig dat deze enormiteit een allure van fijn-kritische onderscheiding
aanneemt.
Een der essentieelste stijl-elementen wordt hiermee uit het beeldende proza
geëlimineerd.
Een landschapschilder staat, wijl hij het ‘buitenmenschelijke’, het ònpersoonlijk
natuurleven moet beelden, daarom geen zier hooger dan een portretschilder, die
dagelijks in konkrete vormen zijn menschen ziet, hoort en als konkreties waarneemt.
De heer en mevrouw Scharten hebben 'n onderdeel van het menschscheppende
kunstenaarsschap - gesprekjes en gedachten-opschrijven - beschouwd als het werk
van den romanschrijver. Maar vergeten werd dat een schrijver, precies als een
schilder, bij het innerlijk en uiterlijk leven van al zijn schepselen voor een groot
mysterie staat; dat hij, in al hun handelingen en groepeeringen telkens opnieuw en
ànders hun gestalten heeft uit te beelden, en dat die plastiek van in- en uitwendig
menschleven de hoogste gave van ziening en woordbeheersching eischt.
Probeer het gedachteleven van een boer, een ongelukkige vrouw, een droomer,
een maniak, een verschoppeling te beelden, d.w.z. zóó dat het tot
schoonheidsontroering wordt; z'n zieletragiek of zielesmart, angst of vreugde. En
zie of die schoonheidsontroering door iets anders dan door zegging, door 't beeldende
woord en den stijl ontstaat.
Er wordt hier knussigjes gemeend blijkbaar dat een ‘fraai-gestyleerd’ vers of
lyrische proza-regel b.v. als stijl- en taaluiting, zuiverder, hooger, wezenlijker
woordkunst is, dan een regel van zuivere gedachteuitbeelding of dramatische visie.
Voelt niet ieder de grove, de diep-vulgaire onzinnigheid hiervan?
't Z.g. onfraai gestyleerde, 't ‘gebrokkelde’ is als stijl-uiting even schoon als de
zoetvloeiendste versregel.
Wie durft de zotternij zoover voeren door te beweren dat b.v. Breitner geen ‘fraai
gestyleerd’ paard kan teekenen of schilderen, dàn wijzend op zijn afgejakkerde
stom-peinzende dieren, omdroefd van aandoenlijken kleurenzang, gezien in fond
van diep lijden, met pracht van toonkleurig impressionisme omwonderd?
Welke bèeldende gaven zijn er noodig om zoo ‘gebrokkeld’, zoo ‘slecht’ te
schilderen, zoo zwaar, zoo droef?
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De stijlschoonheid van zoo'n schonkig beest, staat gelijk met de stijlschoonheid
noodig voor het beelden van verdroefd-kaduke menschen. Een beelding van hun
gelaat, een nalijning van hun gebarenleven, een beelding van hun innerlijke
smartgedachten en droefenissen, een beelding van alle akties, van het licht en de
schaduwen hunner oogen, daarvoor is noodig datzelfde groote, hevige
stijl-impressionisme, dat woord-sentiment, waarin iedere veeg, iedere toets het
milieu zwaar doet leven en ademen een eigen bestaan.
O! 't zeggen hoe 'n meubeltje staat, een stoel, een kast, in de kamer van een
wanhopige; 't beelden hoe 't licht op zijn gezicht valt; hoe de schaduwen hem in den
avond omhuiven. 't Zeggen hoe 't in 'm weent, en droeft, dat alles eischt telkens en
telkens de hoogste epische woordschoonheid.
De ‘fraaist gestyleerdste’ zin van een subliem gedicht kan nooit schoòner zijn als
stijluiting, dan de ‘gebrokkelde’ zegging b.v. van een zelfmoordenaarsgedachte, of
de dramatische beelding van een menschondergang.
Het zeggen van dat leedleven eischt ‘buitenmenschelijke’, nooit in
woorden-bestaande taalmacht. En hier tast de ziel van den schepper zoo wijd als
in de atmosfeer van een landschap, een woud, een zee.
O! laat ons nu naderen tot de schendende malligheid dat er op-, over- en
beschrijven is, en dat 't beschrijven de ‘eigenlijk-gezegde schrijfkunst’ is.
Probeer maar te zeggen de diepste, en van allerlei leefmysteriën omwoelde
gedachten, voelingen en sensaties van een persoon uit je werk, want elk innerlijk
leven is groot geheim voor ieder kunstenaar; probeer maar te beelden, de
mijmeringen van een meisje, de passie van een verliefde, de passie van een
neergesmakte verdoemde. Probeer 't, al die momenten van groote epiek, ook in
tafreelen te beschrijven, in aktie, in dramatische groepeering; al die momenten van
wanhoop, angst, teederheid, ontroering, schrik, woede, ontsteltenis, heel die gamma
van menschelijk aandoeningsleven, en tracht de schoonheid er van eens te geven
zonder beeldenden stijl en taal, zonder 't beeldende woord.
Tracht eens ons nog langer wijs te maken dat de beschrijfkunst zooals gij die
formuleert, alleen de eigenlijk gezegde ‘schrijfkunst’ zou zijn, en dat 't ander alleen
op- en overschrijving is! Tracht nog langer eens 't ééne stijl-innerlijke van 't andere
stijl-innerlijke af te scheuren!
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Blijkt 't niet heel sterk de uiting van iemand die zelf nooit iets bereikt heeft in de sfeer
der schèppende kunst! Een Hamlet-persoon is alleen door den beeldenden stijl van
Shakespeare geschapen, als lèvend schepsel. En al loopen er nu honderd soorten
pessimisten, weifelaars, angstige peinzers rond, de Hamlet-figuur was niet anders
te tasten dan door het beeldend vermogen van Shakespeare; door zijn
levensaanvoeling en individualiseering der werkelijkheid. Ieder zal nu zien welk
allerdroefst geknoei 't is, de dramatische-, psychologische- en dialogische beelding
af te scheiden van de overige stijlkwaliteiten, met vulgaire grilligheid 't te doen
voorkomen alsof ‘over- en opschrijfkunst’ met de eigenlijk-gezegde schrijfkunst niets
heeft uitstaan.
Zonder de grootste stijlmiddelen en plastisch vermogen staat een schrijver, als
romanwerker, machteloos tegenover 't menschenleven, als hij dat in schoonheidsfeer
wil herscheppen tot kunst.
Een boek als L'Assommoir, waar bijna geen beschrijving in voorkomt, in den
Schartensen zin, staat daar juist als een der sterkste bevestigingen van Zola's groot
stijlist-zijn. Zijn menschkneding, zijn plastische groepeering en psychologie is
machtig. En toch is dit boek voor het allergrootste deel ‘op- en overschrijving’! Helaas
minderwaardig, heeft niets uit te staan met de ‘eigenlijk-gezegde schrijfkunst.’
Hoor nijdas-stemmen over Zola! Zola kàn niet schrijven; z'n stijl is reportage van
middelmatige rang (de Gourmont). Zola schrijft slecht. Over Balzac? Balzac ‘kan
niet schrijven’, is de ‘schrijftechniek nergens meester’. Over Millet? Millet kan niet
schilderen. (De Goncourt in zijn ‘Journal’). Rembrandt? ‘Vergelijkt men zijn werk
met Velasquez en Frans Hals, die het geleidelijk tot een volmaakte uitvoering
brachten, dan zou men soms geneigd zijn te zeggen dat Rembrandt zijn vak niet
verstond.’ (Jan Veth). ‘Zijn verf-behandeling is een geëmbrouilleerde geweest. Hij
laat schilderijen van het zeldzaamst kunnen volgen door nieuwe bewijzen van de
grootste moeite in zuivere zeggingskracht.’ (Jan Veth). In een overigens
voortreffelijk artikel over dien reus in De Gids.
Nu is de menschschepping van een Balzac en Zola alleen mogelijk door het
geweldigste beeldingsvermogen, en daarom is de dwaze, de diep-vooze
onderscheiding van op-over-en-beschrijfkunst ten slotte een ding om mee te mallen,
werd 't publiek niet telkens dupe van der-
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gelijke voorlichting, schold het op Zola en Balzac niet mee.

VI.
Ook Heijermans ‘beschrijft’ veel.
Zijn levensaanvoeling breekt tegenover natuurzien en stadszien precies zoo uit
als tegenover 't menschleven, met de zelfde deugden en gebreken. Als ik dus over
Heijermans' ‘beschrijvingen’ iets apart zeg, dan doe ik 't om te laten uitkomen dat
beschrijving van menschen en beschrijving van 't ‘buitenmenschelijke’, de natuur
b.v., wel twee verschillende objekten zijn, maar een analoog stijlvermogen eischen,
een analoog taal- en klankgevoel. Als ik dus zeg dat gedachtenleven-beelden van
personen een soortgelijk stijlbesef en stijlmacht eischt als 'n brok natuur-beelden,
dan wil ik daarmee niet konstateeren, dat die twee beschrijvingsdingen, één
soortzaak zijn.
In de onzinnigheid der op- over- en beschrijfkunstformule heb ik in verband met
't begrip schrijfkunst alleen 'n wig geboord, om in andere studies nog eens met
literatùurproeven er op in te gaan.
Wat we nu gewend zijn beschrijving te noemen is in Heijermans' werk van zeer
ongelijke waarde. Heijermans is een impressionist-prozateur die soms heel diep en
prachtig sensitief de dingen zegt.
Neem eens 'n stukje beschrijving waarin meditatieve psychologie ook van zijn
figuur in uitdroomt.
‘Maar na zoo làngen tijd werd het moeilijk jongensindrukken te hervinden, scheen
je jeugd als 'n koorts van onrijpe verwarring, mal en gejaagd, vèr van je leven
gegleden. Tòch klukte 't in z'n keel, traagde z'n adem, wás er 't vreugdlijk ontmoeten
van kleuren, die het verlangen naar deze straten tot zwaarmoedige draperie had
gevormd, mèt de vloeiïng van bruin en zwart, - wit-venstertjes doorsneden - die over
het plein dampte en in de

1)

Staaltje van kritiek waarvoor publiek komt te staan. In De Gids bespreekt Mr. J.N. Van Hall
Menschenwee, schrijft o.m. over de ‘heerlijke beschrijving der bloemvelden in Mei.’ 'n Paar
maanden later komen in denzelfden Gids de Heer en Mevrouw Scharten vertellen, met
‘analyse’ dat van die bloembeschrijving, 'n hyacint-beschrijving weinig deugt. 'n Maànd later
komt in denzelfden Gids, de Heer-‘dichter’ Scharten zèlf met een beschrijving van 'n hyacint!
'n Paar dagen làter kon publiek lezen dat van dèze beschrijving niets deugt. De heer Lapidoth
in De Nieuwe Courant toont de belachelijke valschheid van het ‘gedicht’ aan. Arm publiek!
Had het niet recht op een onfeilbaar hyacint-beschrijver in Juni 1904, als in Mei van datzelfde
jaar, alle ‘gebreken’ van de Queridosche hyacint-beschrijving worden ‘in 't licht gesteld’? Arm
publiek! Waarheen moet 't zich wenden
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Joden Amstelstraat van gevel naar gevel, dak naar dak henenloomde,’ enz.
Uit al wat er volgt is een innige weemoed te voelen die telkens je hart ronddoolt.
Uit heel die beschrijving - in het psychologische deel zoo goed, in het plastische
zoo slecht en fel-valsch - spreekt de teedre, droomrige Heijermans, sensitief en
soms in 'n enkele visie massaal. Hij voelt die lichtende en schaduwende glanzen
over de geteisterde jodenkwartieren. En als 't geen maniertje wordt, dan kan hij zoo
raak-mooi, zoo klank-zuiver en zoo boeiend van veeg en toets de geziene dingen
van menschen en stemmingen soms zeggen. Hoor den inhamerenden dreun en
deskriptie.
‘Glansjes horlogeketting knipperden zoet. Gladderig puntboord streepte ontzet.
Anders was niets dan het hoofden-geklit, doezel van haar, jukbeen in vleeschmom,
handen geslapt in betasten. Zònlooze licht kwijnde, heesch van verleefde
weerkaatsing (ik kursiveer Q.) op het plat der gezichten, op de wigging der neuzen,
op de vochtig glazende oogen, geil van begeeren naar wat lag op de tafels.’
Dat ‘heesch van weerkaatsing’ is brutaal van zegging. 't Is 'n smeer, 'n durf, 'n
tube-uitpersing, 'n woordsuggestie. Logisch ontleed is 't van groote
beeldspraak-onzinnigheid. Maar Heijermans werk wemelt van dergelijke
onzinnigheden, in den grond uiting van een heel-diep sensitief-psychisch
gewaarworden en voelen.
Ik kan niet op alles wijzen wat uitnemend gezegd is. En ook lang niet op alles wat
in die beschrijvingen buitengewoon slecht en gebrekkig van taal en stijl blijkt. Maar
de grootste verwarring ontstaat meestal door Heijermans' onzuivere psychologie in
beschrijving.
Dit b.v.:
‘Eleazar zag niets dan het plein en de straat, de huizen daarin, die hij heerlijk
vond (ik kursiveer overal Q.) aanbidlijk van kleuren-versterving, indrukwekkend als
schemer-neersponzing op zee. Was niet elk droomend gezwijg, gódlijker klank
dan het puurste geluid? O, 't huizengedroom, vast aan 't bewegen der lieden wier
gezoem tegen de wanden ging, was sterker, smartlijker dan 't groote-water gepeins
en gewatel, dat hij nu maanden gevoeld en door-angstigd had, 't water dat noòit
rust kende.’
Verbazend naïef!
Hier wordt ons in geheel geïndividualiseerde extaze-lyriek, dadelijk een kijkje
gegund in de voor kleur en stemming zoo gevoelige ziel van Eleazar. Eleazar die,
een-twee-drie, precies zoo
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kijkt als de beeldende artist Heijermans, zóó de jodenwijken voelt kwijnen in
kleurverstervingen en lichthuiver. Ik spreek niet eens, in dit verband, van 't plotselinge
loslaten der persoons-visie en 't onderbreken van het Eleazarsche mediteeren in
dien belachelijken tusschenzin: ‘Was niet elk droomend gezwijg’ enz., wijl ik hier
aandacht vraag voor de verregaande onnoozelheid, om van òns lezers te vergen,
dat we zoo'n joodje, zoo'n simpel mannetje op de tweede pagina van dit boek al
akcepteeren als 'n impressionist van Heijermanschen voel-rang. Deze suggestie is
al te brutaal! 'n Joodje, 'n diamantwerkertje, met al de sentimentsoorten van de
‘tachtigers’ doordrenkt, met 't emotie-leven van een scheppend artist, zonder dat
ons met 'n regel het oorzakelijk verband tusschen dat emotie-leven, artistiek voelen
en het mannetje wordt verklaard, in zuiveren samenhang met z'n geestelijken groei
en gemoeds-innerlijkheid.
Overal is dadelijk Heijermans volop aan 't woord. Hij gunt Eleazar geen adem.
Overal zegt hij Heijermans' impressionisme, en niet eens de verromantiseerde
mooi-gemaakte ikheid van Heijermans, maar de dadelijk met eigen-stem, hard
sprekende, de reëele, te tastene Heijermans, in zijn haat, zijn bewondering, zijn
afschuw, zijn hoon.
Dat alles is voor een z.g. objektief menschschepper in dezen roman, van
verschrikkelijke belachelijkheid en slechtheid.

VII.
Ik heb al gezegd dat Heijermans de jodenkwartieren, in hun smartelijk bruin, hun
armoe-kronkel van sloppen en krochten, hun kleurdroefnis en teistering soms met
rembrandtieke geheimenis van koloriet en toontoovering, in een wondre ontroering
gebeeld heeft, waaruit telkens de ziel van een opgeschrikt donker peinzer spreekt.
Hij heeft machtig-mooie expressies en beeldend materiaal zoo zuiver en diep van
leven, dat ze dadelijk stemming suggereeren. O! hoe innig heeft hij soms het wondre
gekleur, 't geheel dier grootestadssfeer òm den jodenhoek gevoeld en gezegd. Wat
zag hij er zijn vernederd volk doorheen gaan, ontaard, vergroeid tot gedrochten en
ontheiligd van rauwe smartelijkheid. Hoe vaak is er een groote zachte ernst in zijn
woord.
Maar zijn tafreelen-groepeering is klein, leeft alleen van detail op detail, zou in
epischen uitgroei tot veel grooter schoonheid
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reiken. Waar Heijermans echter dàdelijk mee ophouden moet, dat is met zijn
schelden op de woordminnaars, op de literaire ellende-voelers; op de alléén pikturale
zoekers naar ‘nieuwe’ armoegevalletjes. Want alles in zijn stadsbeschrijving is van
een uitsluitend literaire mooidoenerij, is een literair mozaïek, een voortdurend passen
en meten, een hevige poging om de geziene ellende, zoo zuiver-literair mogelijk uit
te beelden.
In z'n antwoord aan Van Deyssel destijds kwam van zelf de onzinnigheid van zijn
beweren uit. Natuurlijk kàn, moèt Heijermans als socialist een gansch andere
ontroering krijgen bij 't zien van ellende-achterbuurten dan een burgerlijk kunstenaar,
die alleen 't pittoreske, 't mooi-eigene van vervallen armoebuurtjes doorleefd.
Maar als Heijermans ten slotte zijn ànders-menschelijke ellendevoeling
reproduceert in kunst komt hij van zelf tot de middelen die ieder woordkunstenaar
noodig heeft om zijn gewaarwordingen en emoties te beelden: 't woord, de taal. De taal moet hij dus liefhebben, heerlijk liefhebben met volle aandacht en innigste
overgave.
En toch hoorde men Heijermans schelden op de groote, de hevige woordminnaars,
de periode-voelers, de taalsensitivisten. Wat doet hij nu zelf? Zooveel mogelijk dat
woord koesteren, bewerken, versmeden, liefhebben. Dikwijls zelfs sterk-dekadentisch
koesteren en belikken.
Bovendien ziet men in Diamantstad dat hij zelf niets, niets wil loslaten van die
pikturale ellende-beelding, dat ook hij z'n artistieke visie van die ellende-werkelijkheid
in toon en kleur precies zoo beeldt als een burgerlijk kunstenaar dit zou doen. Alles
wat gesmaad wordt in de ‘mooie’ armoe-schilderachtigheid der burgerlijke artisten
ondergaat hij precies zoo. Precies als zij reageert hij op huizensfeer, huizengedroom,
op luchten, op ‘kleurverstervingen’ op droogstokken, venstertjes, oude deurtjes en
ramen, op lappen en roodbaaien rokken, op licht en schaduwen, in die ellende-visie.
Overal offert hij de mensch-tragiek òp aan die uitgesponnen ‘schilderachtigheid’ der
ellende-plastiek.
Natuurlijk gaat de huiver van het groot-menschelijke, uit zijn socialistisch
levensgevoel geboren, nu en dan door die plastiek heen. Maar ellende-epos wordt
het nergens, juist om z'n verfijnd literaire spanning, z'n literaire mozaïek.
Waarom te minachten de woordminnaars, als eigen ziele-uiting zelf niet anders
is dan.... literatuur.
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Uit iedere strofe, ieder woord is de vakman te proeven, de rëusseerende of knoeiende
technikus, die alle onderdeelen van zijn dramatische tafreelen verzorgen,
omkoesteren, afschaven wil met 't gesmade taalmooi, den taalklank,
taal-impressionisme. In ieder plastischen veeg leeft de literatuur-werker, de
literatuur-ziel Heijermans; de boetseerder de warme of stamelende bouwer van
strofen, de tonalist of kolorist. In iedere pagina schroeit het brandend verlangen zóó
te beelden, dat woordklank, rythmus, zinstelling, tempo meedraagt het
ontroeringsleven van zijn ziel. Er is op geploeterd, gezwoegd. Die taal is niet
spontaan, maar van een hevige literaire, koele, cerebrale doorwerking, ondanks al
haar vreeslijke mislukkingen dikwijls. Ze is van allen kant bekeken, gedraaid en
weergekeerd. En toch wil hij suggereeren dat het menschelijk voelen allereerst hem
inspireerde; dat heel de burgerlijke kritikasterij niet ingaan kòn, juist dóór haar
insipiditeit, op het heroïsch levensbesef van Eleazar; wil hij suggereeren dat deze
eigenlijk de groote psychische geleider is van den ganschen roman, dat de in naïeve
kompagnonschap gebeelde Eleazarsche-Heijermansche ellende-beel-ding, de
groote sociale en moreele monumentaalheid draagt der nieuwe levensziening,
waarbij de burgerlijke ellende-beelding een smoezelig karakatuurtje wordt, een leeg
ikheidsgedroom. Een ‘lipsmakkend’ en ‘schokkig’ beelden der ‘ellende’-mooiigheid,
der ‘schilderachtigheid’. Maar hij alleen stelt zijn talent in dienst van zijn proletarisch
besef en werkt als een ‘ontwaakte’ die ieder uur van den dag verloren waant als dat
talent niet treft en verdedigt (Heijermans over Hartog).

VIII.
Hierin zit nu juist de groote, vooze leugenachtigheid en valsche suggestie op publiek.
We kennen Heijermans als schrijver; daardòor zijn overbluffende truken en
handigheden. We weten dat Heijermans in den diepsten toon van verontwaardiging
met één stuk zijn meerdere menschelijkheid weet te heffen boven 't smurrie-achtige
geknoei der dekadenten. Maar wij laten ons niet door verontwaardigings-allure en
schijnvan opperste eerlijkheid en oprechtheid van de kook brengen.
Het was de groote moreele leugen van Multatuli uit te roepen: ik bèn geen schrijver,
ik wil niet mooi schrijven.... wànt de Javaan wordt mishandeld.
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Zeker hebben die fanfaronades en schijn-adeldom van zielegrootheid, sukses bij
gauw te overbluffen zwakkelingen en impressionabelen.
Maar het nuchtere cynisme maakt grimassen en schatert even met 'n bakkes van
wrange zurigheid en twijfel!
Het is de vooze leugen van Dekker geweest, hardnekkig vol te houden dat hij
geen ‘mooi schrijver’ was, en in werkelijkheid iederen aanval op zijn schrijversschap
verdoemende met haat en wrok. Vooze leugen in 't publiek te spotten met stijl, met
taal, met gedichten, woordschoon en mooischrijverij, en in denzelfden tijd je vrouw
te schrijven: kom niet naar me toe, je zou me hinderen in.... in 't mooi schrijven!
Neen, er is heelemaal geen overeenkomst in geestesleven tusschen Heijermans
en Dekker, maar die verblindende dwaasheid hebben ze gemeen, dat ze beiden
voor alléén hoògere menschelijkheid willen doen doorgaan, wat in den grond niets
anders is dan literatuur op een ander levensobjekt gebaseerd.
Heijermans retireert zich sluwigjes nu en dan door 't wezen der taalexpressies
naar waarde aan te slaan. Maar zijn minachting voor ‘woordkunst’, zóó alles
typeerends uitgekomen in zijn polemiek met Hartog in Jonge Gids destijds, is daar,
om vast te leggen een kijk op z'n wezen, die in de toekomst van waarde kan zijn.
Ook ik heb medegestreden met hem toen het ging tègen verindividualiseering
van eigen emotieleven, tegen de literaire Ik-kultuur, tegen de Ik-pest, tegen de
uitputtende zoekers naar eigen ziele-schoonheid, ziele-volmaaktheid en
persoons-sensatie. Ook ik heb met groote hevigheid gestreden tegen het alléén
zoeken naar schilderachtige ellende en armoe. Ook ik heb de groote menschelijkheid
genoemd als de basis waarop door de eeuwen heen alleen groote kunst kan blijven
bestaan. Maar ik heb daar dadelijk naast mijn godlijke liefde voor de taal, 't woord,
de kunst, de klankvoeling, de verzuivering en verdieping van beeldenden stijl
hooggehouden, met een jaloersche, felle, hevige, snikkende liefde. Ik heb niet willen
poseeren als de wegwerper en vermoorder van heel deze ontzaglijke zielekultuur.
Ik keerde mij tegen het ziekelijk verfijnen en 't leegloopen van levenskracht. Dat
was mijn aanklacht!
Maar zijn hoon en schater waren van een felleren wrok, van een schendende
loochening, wijl hij zelf de kultuur en 't evolueerende element in de taalhervorming
aan allen kant op zijn eigen geestes-
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leven had laten instroomen en nog instroomen liet terwijl hij schold.
Ik wensch geen lofzang op de tachtigers te schrijven, nu hun ontaarding zoo fel,
hun ontbindingsverschijnselen zoo vreeselijk blijken. Maar zonder de tachtigers
zouden wij geen van allen tot sensitieven uitgroei gekomen zijn; zouden we nooit
dat groote objekt, - 't gansche menschenleven als waarneem-, werk- en
scheppingsterrein - hebben kùnnen bemeesteren.
Neem het proza van Heijermans! Hoe draagt het al de ontroerende dikwijls
ontredderde kenmerken van die taalrevolutie, die schoonheidssfeer, waarvoor toch
óók gevochten is met bloedende harten en bevende ziel.
Dat wij daarnaast, daarin, het groote leven weer als werkobjekt nemen zal ònze
redding zijn, maar voor ons eigen heil is 't toch goed te zeggen waar 't op staat.
De tartende furiekracht waarmee Heijermans tegen de ‘woordminnaars’
fulmineerde werd mij al sterker walg, wijl die fulmineering zèlve een scherp-doorwerkt
literatuur-produkt blijkt, in iedere vezel, in ieder woord, in iederen zinklank.
Kwam ik voor mijn minachting uit, waar 't gold leeggeleefde literatuur-schepsels
te brandmerken, nooit wrokte zich die minachting vast op geheel in zich zelf
volmaakte taal, taal als lèvend wézen, als bouwster van ons innigste en diepste
voelingen en gedachten.
Nu is voor mij de groote, vooze leugen, niet 't schampere afwijzen van
verwantschap met burgerlijke kunstenaars als levensvoelers, - ik zeg niet als
taalvoelers, wijl Heijermans zelf die overeenkomst dikwijls gekonstateerd heeft, maar de groote innige blague, te doen alsof al het scheppende werk van hem als
socialist boven het algemeen literair gepruts verre uitstaat in moreelen zin vooral,
't voor te stellen alsof hij, 't mergelooze literatuurgedoe van dezen tijd befluimend,
in zichzelf volkomen afgerekend heeft met die woord-sensitiviteit, die klankbeelding,
die schilderachtigheidsdeskriptie, die mooidoenerij, die woordmaniakaliteit.
In werkelijkheid doet Heijermans precies als welk burgerlijk schrijver ook....
literatuur-scheppen, literatuur en anders niets! Al is deze op het groot-menschelijke
leven gebaseerd, dat haar innigst behoud moet zijn. Daarom is zijn voorgewende
hooghartigheid, bòven literatuur te staan, dwaze larie, ook al meent hij dat zijn
levensobjekt z'n kunst diep doordrenkt is van prole-
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tarisch sentiment en socialistisch levensbesef. Wat daaruit geboren kan worden, ik zeg volstrekt niet bij hem, wijl Heijermans geen sterk proletarisch voeler blijkt, is alléén een superieurder, een machtiger kunst, een grootere.... literatuur! Een
hoogere schoonheid van alle ontroeringen voor 't gansche menschdom.
Als ik nu zeg dat Heijermans' atmosfeervoelen van de jodenbuurten soms van een
prachtige levensdiepte en kleurmijmering is, dat zijn voelen van nevels en glanzen,
luchten en scheem'ring, zijn kleurdroomen en kleurweven soms van innigen weemoed
leeft, dan ben ik volstrekt niet in strijd met de bewering dat Heijermans'
menschelijkheid.... literatuur is.
Ik zie hem aan 't werk en ik onderscheid in hem als impressionist 'n heel ander
sentiment dan in Breitner b.v. Maar in veel is het individualistisch impressionisme
dier beide werkers van één leefvoeling doortrokken, vooral in het plastische droeve
zien. Toch weet ik niet of Breitner voor het socialisme iets voelt!
In artistieke uitbeelding nù is ook het impressionisme van Heijermans geheel
individualistisch, al vervloekt ie, met z'n gedachten, alle verwantschap tusschen zijn
arbeid en den arbeid der ‘schilderachtige’ kijkers. Heijermans is en blijft in
Diamantstad in zijn beschrijvingen de sòms groote weemoeds-aanvoeler van een
ondergegaan stuk leven, de voeler van veel armoe en ellende, maar deze verwerkt
alléén met zijn artistieke virtuositeit, zonder de breede zielediepte van een episch
dichter. Het episch sentiment voor 't scheppen van een groote menschtragedie
ontbreekt hem geheel, wijl de massa, de groote, krioelende massa, die hij in
Diamantstad, de metropool te beelden had, nergens, nèrgens in dit boek leeft.

IX.
Er is zeer veel afbrekends gezegd over Diamantstad: o.m. dat hij in zijn
beschrijvingen de ellende der woningen zoo schromelijk overdrijft, en dat zijn taal
woordgemodder en geflodder is.
Deze verwijten hebben geen zin. Heeft Dante in zijn Hel overdreven? Zola in
L'Assommoir?, in Germinal? enz.
Elk artist heeft 't recht zóó zijn werk te dramatiseeren dat zelf-ontroering er een
uitweg in vindt.
't Kan mij geen zier schelen of Heijermans ‘overdreven’ heeft.
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De woningtoestanden daar zijn erg, huiveringwekkend erg. Gun den dramatischen
beelder dat hij zijn gevoel zegt zooals hij dat wil, ook in de plastiek, als hij òns maar
't lèven geeft, de èchtheid van zijn ziening.
De scène met den wegrottenden jood is wellicht ònder de werkelijkheid gebleven,
en toch lijkt ze nù al aangedikt; de scène met de rottende kolen en de vloekonweren
van den groentenjood in den stinkenden kelder mag overdreven zijn, ze vreet tragiek,
ze kreunt, ze jammert en schreit bloed rond ons.
Heijermans' taalgemodder en geflodder zooals Haspels schreef, bestaat niet in
engen zin. Integendeel. Heijermans taal heeft dikwijls zeer eigene bekoring. Dat hij
in omzetten van zinsdeelen, 'n goedkoop rythmetje, veel van de wijs brengt is
duidelijk. Maar lees dóór Haspels, e.a., - de jonkheer Rappard in den Spectator
vergeve 't mij - lees dóór en je zult zoo dikwijls zien hoe prachtig hij zijn materiaal
beheerscht. Zeker Van Looy, Van Deijssel, Prins, ze leven allemaal heel sterk in
zijn werk, maar hij is dikwijls een oorspronkelijk leerling, geen dùf dekadent en
merglooze volgeling.
Naast 't goede heeft hij echter veel leelijks.
Z'n procédé kan soms van een onuitstaanbare manier worden. Dan gaat hij langs
slinger en bocht met vulgaire schrijftruken rond. En midden in dat vulgair procédé
stijgt ie òp, soms plotseling, met prachtige zegging. Dan komen de meest sensitieve
taalverfijningen los, sentimenten van de teederste taal- en klanknuanceering, maar
bij stukken en brokken, half gesmoord onder handigheids-regeltjes,
taaldekadentisme, vreeselijk valsch impressionisme, onder trukjes.... manier....
manièr.
Van Eeden, schoon geweldige tegenstelling, heeft ook zoo'n vreeselijke kenbare
manier. Niet een vorm van beelden waaruit onmiddellijk éénzelfde artist herkend
wordt, iets als 't natuurlijke timbre van iemands spraak, maar met manier bedoeld:
een tot natuur geworden kunstmatige vormzegging die virtuoselijk leeg en wormstekig
is.
Zooals ik voor jaren ook deed uitkomen bij Aletrino.
Zoo krijg je b.v. de volgende Falklandachtige kortademende zinnetjes, met
kliché-struktuur, geheel manier ook in uitgesleten bouw en dreunig tempótje.
Staaltjes: ‘Mond was open in aandacht, oogen knipperden zacht. Stukje papier
lei midden op tafel. Recht over het raam, héél te
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zien, zat een ander met koper-schimmenden baard, baard in ringvorm geknipt met
slordige pieken, gekreukt door pletting van hand, die steunde het hoofd’. Alles in
dien zin is manier. Heel de plastiek stikt in kortademig zegsel. 't Is Falklanderig
slecht; virtuoselijk-glijerig kort en trukig.
't Leege, saamgereekst-schetsige van zulke zinnen - 't boek wemelt er van - moet
je dadelijk voelen. Het heeft met den werkelijk scherp-waarnemenden, soms somber,
soms hevig-overladenen en detailleerenden Heijermans niet veel uit te staan. Toch
is 't natuur geworden manier, die nooit meer te bannen is, wijl 't velen lijkt een
persoonlijk stijl-ding als in de Falklandjes.
Manier is ook dit: ‘om meerder te buigen naar 't stukje papier’.... ‘meerder licht
was hier’.... ‘....waar ijzer en steen meerder weerstand boden’.... ‘zong ie dikker en
meerder gezwollen’.... ‘het meerdere rood dat takjes en aartjes had.’ ‘In de Breestraat
was meerder geloop’.... meerdre opwinding, meerder bukkend enz.
Nog akeliger en rhetorisch-platter manier is 't volgende stijlkenmerk in Heijermans'
werk. 't Bestaat uit een klimax-leeg rhetorisch herhaling-woord, waarop telkens
nieuwe zinsreeksen gebouwd worden, een truk van redenaars met zeer middelmatig
oratorisch talent.
Staaltjes: Er leek benauwing te hijgen in de verte en dichtbij, benauwing van
héél-ouwe menschen.... (volgt tusschenzin) benauwing van stikkende, rogglende,
krimpende joden, enz.
Op de overlading wijs ik niet. Daarover straks een woord. Nu alleen over 't
truk-maniertje:
....‘teer-doorbroken door 'n aangezichtsschemer, door de schamping van een
koffiekom, door het wazig ruitengeglim der kast, door de geeling van het koper.’ Dit:.... ‘der gracht in klaagsels van zwart zette, zwarte klaagsels op de houten loods,
op de verzakkende schuur, op 't stijfdroogde goed, op de latten langs de ramen klaagsels zwart, zwart-van avond onder dichtblaarte boomen, zwart van
vleermuizenvlucht, zwart van rouwenden, in 't donker van dooden-wagen - zwart
als modder langs verweerde wanden, over begroeide pannen, zwart over het trapje’
enz.
Deze zin is een prachtstaal van leeg en merglooze stijlmanier. Eerst vallen de
vergelijkingen op 't woord op, dan komt de klanksuggestie op klaagsels, tweemaal,
om op 't woord zwart heelemaal uit te razen.
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Dit: ‘Ze zweette en blies en 'r ooren vonkten den glimrenden schijn door de straat,
- 'r ooren droegen teeder geglans van dauw-op-een bloemstruik - 'r ooren garstig
en spekbleek’ enz.
Heel dit brok geheel uit den toon vallende beschrijving van een ‘jodendame’ op
pag. 71 is er, om zijn stijlbreukige en allerleelijkste taalelementen op een rijtje te
zetten. Maar vooràl voele men in die ooren-herhaling de beeldsprakige en leege
vergelijkingssuggestie, die zóó vreeselijk manier wordt 't heele boek dóór dat er te
vloeken is van ergernis. Zelfs in den dialoog draagt hij dien platten klank over op
zijn personen, laat hij een imbeciele jood, in den rhythmus van Heijermans' eigen
deun zeggen: ‘Recht is as je grijp wat je ken grijpe! - Recht as 'k gàp, as 'k hongerlij!
- Recht as 'k ze spuug in d'r gezicht die me beschwindele. Recht as 'k ze trap op
d'r hart. Recht dat-ze d'r longe, d'r lever verzieke die me kindere te kort doen! Recht
as d'r ingewande van krampe krepeere. - Wàt is recht? Recht as julie 't verdòmt
langer honger te lijje. Recht as je strijdt vóór je maag.’
Om wee te worden. Buiten de schandelijke onnatuurlijkheid van zoo'n dialoog,
proeft men er alleen Heijermans uit, Heijermans zelf in zijn eigen manier van leege
klimax-stijging.
Ik zal er niet méér staaltjes van geven, schoon ze nog voor 't grijpen zijn.
Naast veel raak-gebeeld en klankvol gedragen proza geeft Heijermans ook veel
brokken fel-valsch van visie en allerslapst van zegging. Lang niet in één is hij de
visie machtig, dikwijls zwabberen z'n vergelijkingen er om heen, zonder te raken.
Neem dit:
‘Gordijn half-neer, posten van raam en vensterbank, omlijstten in 't zwart (ik
kursiveer overal) van de zaal de jodenkoppen, bleek in den schijn van het zonlooze
licht. Zij spraken niet, gebaarden niet, waren in starre aanschouwing achter de ruiten
zacht-glimmend. In het aarzlend gedonker der zaal, schuchterlijk bolden de
vleeschkoppen met wenkbrauw-vagen, lippengleuf, wimpers om oogen in glazerig
kijken. Lichamen en hoeden diffuseerden naar het kamergrijs, ('t zelfde “zaalzwart”
van zooeven. Q.) hoofden-in-schijn-van-den-dag boorden naar buiten, vol-week of
wit-hoekig, met de scherp blanke randjes papier op de tafel.’
Eerst is er ‘zwart’ van de zaal, daarna wordt 't zaalzwart ‘aarzelend gedonker’,
wat heel iets anders is. Iets verder in den zin diffuseerden de lichamen en hoeden
naar het ‘kamergrijs.’
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Dan ‘boren’ de hoofden ‘naar buiten’. Wat buiten? Waar buiten? Knoeierig en de
visies vertroebelend zijn de impressionistische toevoegingen, slaand op menschen
en dingen te gelijk, als de zinsdeelen niet nuchterlijk gescheiden worden door een
goedwils lezer. Zoo in dien zin, het ‘zacht glimmende’ der ruiten, schoon de
zinstruktuur eischt dat je 't ‘zachtglimmende’ op de joodjes in ‘starre aanschouwing’
overbrengt. Bovendien is er een aller-on-zuiverst gedrang van plastisch modeleeren.
In het aarzelend-gedonker, 't zwart der zaal ziet hij, buitenstaande,
Eleazar-Heijermans, ‘schuchterlijk’ vleeschkoppen bollen. Die vleeschkoppen staan
hier als akelig flodder-impressionisme. Verder ziet hij, in dat zwart en schuchterlijke
d'oogen dier ver-afstaande joodjes ‘glazerig kijken.’ Dan ‘wimpers om oogen (wou
hij ze om monden hebben?) in glazerig kijken.’ Dat woordje ‘in’ is hier kostelijk voor
slobberige onzuiverheid, wijl 't weer de plastiek zoo fel troebleert. Daar tusschen
plakt hij zonder scherpe plastische afscheiding en omlijning weer: ‘hoofden - in
schijn van den dag,’ - wit-hoekig.’ Eerst waren ze bleek in dien dag-schijn, toen
schuchterden ze in 't zwart of aarzelend donker, nu staan ze weer ‘wit-hoekig.’
De overgangen van sfeer, licht, attitude der klubjoden is bovendien in deze
gansche beschrijving verbijsterend van plastische verwarringen. Naast prachtige
vaste visie-zegging als juist zeven regels boven dit citaat, een knoeierige
detailleering, uitwissching en bemorsing van onzuivere plastiek; een gebrekkige
idiote zinsbouw, een grillig-plots loslaten van en weer grijpen naar lidwoordjes.
Neem b.v. eens zoo een schijnbaar eenvoudigen en zuiver beeldenden zin:
‘Op zijn schouder leunde ouwelijk joodje, diep in schaduw van kleppet, mager
gezicht en zwaar bestoppeld, stoppels over wangen, bovenlip, kin, stoppels grijs
en gedord tot in plooien van das, die wat los hing.’
Let nu eens niet op de ellendige manier dat ‘stoppels-herhaling, maar op 't scherpe,
zuivere beelden, en zet daar naast de verbijsterende valschheden in beschrijving
en beelding van 't vorige. Zoo zou je telkens kunnen doen.
Dat hoofdstuk kan niet af van de Casino. Nog tallooze keeren wordt het ‘zaalzwart’,
schemerende nacht, de ‘vleeschkoppen’ ‘wild bleeke maskers.’ enz. Bladz. 9 is
heelemaal uitsluitend de studie-pagina der waarneming, der koele standen-studie,
gebaren-studie, gelaats-

Groot Nederland. Jaargang 3

240
en handen-studie, en nergens gelukt 't Heijermans diep ons te doordringen van zijn
eigen slotsom op pag. 11, na z'n teekening: ‘Het was schoon-geheimzinnig,
diep-melankolisch, leven op vèrliggend plan.’ Behalve deze allerzotste
zelf-karakteristiek van een beschreven objekt, moet dit hier dienstdoen om 't malle
dualisme in Heijermans-Eleazar te bevestigen: de schoonheid van lichtspel òm
Casino-ruiten en 't vreeselijke leven daaràchter, in zijn plastisch mooi als een leeg
schijn-ding van leven te laten voelen, in diepere beschouwing. Luister maar: ‘Zoo
hij straks had gekeken (hij gekeken? Hoe kom je'r bij, Heijermans! Eerst hebt gij elk
detail elke lijn, elk schamplicht pogen weer te geven, als woord kunstenaar, als
waarnemer, als kleurdroomer. Hij gekeken? Gij gekeken, ja, met 'n in de
schoen-schuiverij van Eleazar. Q.) was hij zwakling geweest’ enz. Natuurlijk
‘zwakling.’ Maar Heijermans doet toch maar zijn best om zoo sterk en zoo dikwijls
mogelijk in die aandoeningen zich als zwak'ling te geven.
Heel dit hoofdstuk is trouwens van een aller-onzuiverste dooreenwerking van
Heijermansche ontroeringen van haat en van liefde en Eleazarsche dito's. Heijermans
kàn in zijn dàdelijk als Heijermans onderteekende betoogstukken niet subjektiever,
niet sterker zichzelf luchten als hij het in de Ikheid van een ander mensch, Eleazar,
z.g. gedaan heeft.
Het is van een verbijsterende onnoozelheid dat Heijermans ons een pag. 14 en
15 van 't eerste deel durft opdringen als psychologie van 'n Eleazar-diamantjoodje,
betoog-lyrisme, zoo dadelijk uit z'n eigen kritiek en eigen beschouwing als
weggestolen.
We zullen eens van 't eerste hoofdstuk weggaan en beschrijvingsbrokjes nemen uit
pag. 65 (eerste deel).
Dit b.v.: ‘Een oude loods, zwart van mekander beklimmende planten, schoorde
vooruit, gromschaduw plompend in 't rottende water.’ Hij spreekt verder van ‘bitse
schemer die naar het rottend water strompelde’.
Men ziet hoe hij de impressionistische plastiek op de spits drijft en van subliem
gewaarworden bijna ridikuul wordt in uitwerking. Als een sterk staaltje van literair
mooidoenerij, van plastische onmacht in herhaling en leelijke overlading dit:
‘Eleazar keek toe. In de zwarte, stompige vingers van den slijper
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(kursiveering van mij) tusschen de rauwe eeltige nagels ('n zeer ongelukkige
tegenstelling ‘raùw’ en ‘eeltig’. Q.), teer-de het blauw-lichtend geflonker van facetten
en de ribjes zetten kuiven van smachtend, waterig blauw (waterig blauw en 't ‘lichtend
geflonker’? Q.) als nachtegaal-kweel in staalblauwen nacht (‘waterig blauw’,
‘staalblauw’ en dan de uiterst sensitivistische overgang van zinsaandoeningen, om
het ‘gekweel’ van nachtegaal als ‘waterig blauw’ in ‘staalblauwen’ nacht te zien.
Eerst dus de diamant in z'n ‘smachting’ van licht, dan de nachtegaal-kweel als zang,
tot konkreet juweel teruggebracht, en dan weer de juweel in zijn kuifjes van
‘smachtend blauw’ geabstraheerd tot den onkonkreten waterigen kweel van den
nachtegaal in staalblauwen nacht, 'n prachtig geknoei! Q.) ‘Bij het stil gepuil van de
vingers, in wier vleezig vuil de steen leek gegroeid, ontstraalden aan de facetten
schampjes, rose en rood, door-gurgeld van blauw en groene schietende vlasjes en
er trosten vluchtende spetjes geel crême en lila, aarzlend schuilend in zeegroene
kolken, dan weer plots overpurperd door bloedroode schijning in 't hart. Aan de
andere zijden op gelijke facetjes, trilden en beefden violet in wazen van mosgroen,
grijs van doorlicht water, blauw van kinderoogen, met zachte opgloeiingen van
wijnrood en phosphoriseerende sprankels. Juda's vingertoppen, grof en zwart, met
de plat-breede nagels, hielden den kolet, stonden er plomp en stevig rondom, vreemd
aan 't soepel geweef dat zonlicht geleek, gestold (stel je voor soepel geweef en
toch gestold. Q.), in kristallen gesmeed.’ 't Is een onbegonnen werk om al de
allerleelijkste mooidoenerij van dit beschrijvingsstukje te analyseeren.
Dat moet nu de rake, sobere, boertig-korte Heijermans voorstellen. Wie kan 't
hevige vuur-geflonker van een diamant in de hand van een morsig werkman zóó
weergeven dat 't diamant blijft? Wat hebben we aan die koloristische opsomming
van rose en rood, doorgurgeld van blauw? Wat aan die groene schietende vlasjes,
aan die zeegroene kolen, die ‘spetjes geel en crême’; aan 't ‘violet in wazen van
mosgroen!’ Die ‘wazen’ zijn prachtig hier!
Dat alles is maakwerk en misselijke mooidoenerij, van een langwijligheid en
valsche visie-bijeengroepeering die overdonderend wordt. Drie maal in dit stukje zij
ons gezegd dat de diamant in Juda's vingers vastzat: eerst ‘keerde’, toen als
‘gegroeid’, en toen ‘hiel-
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den’ Juda's vingertoppen den steen. Driemaal in een brokje hooren wij van die
vingertoppen ‘grof en zwart’, ‘stompige zwarte vingers’, van ‘vingers in wier vleezig
vuil.’ Snapt Heijermans niet dat hij ons met zoo'n stuitende opdringing telkens de
visie bederft? Zou hij denken, dat terwijl hij den diamant beschrijft, in de handen
van Juda, aan 't begin, we bij 't eind vergeten zijn waar de steen gebleven is? Ik wil
't ‘blauw van kinderoogen’ in den steen als 'n prachtig gevoeligheidje gaarne
afzonderen van 't smachtend, waterig kweel-blauw in staal-blauw. En meer heel
fijne zegseltjes er in, maar 't geheel is van een droeve, vreeselijke onmacht en
mislukking.
Ook in zulke beschrijving is groote zinneloosheid en fel-valsche beeldspraak door
een op de spits gedreven verfijning en door een verwarde mengeling van
zintuigaandoeningen en woord-dekadentisme, een dekadente verwarring en
opdringing der techniekmiddelen van schilder-, teeken- en schrijfkunst dooréén.
Voorbeeld: ‘Ook de chipsmakers galmden. Het (wat het? ellendig altijd die dooie
“het”jes; bij Heijermans wemelen ze. In 't eerste hoofdstuk pagina 1-2, staan er een
stuk of tien, morsdood, de zinnenglans akelig vergrauwend. Q.) werd een geraas,
strooprig en bot, roggel van plompe geluiden, ondergromd door het dronken gelal
der assen, wielen en riemen.’
‘Dronken gelal der assen.’ 't Is te bar, te idioot van dekadente ver-impressioneering.
Dat geraas dat strooperig en bot wordt is al mal, maar je weet nooit wat menschen
als Heijermans niet voor ‘geraas’ in stroop zien, en daarmee werk sensitiveeren in
taal, en min of meer in klanksuggestie en beeldspraak. Ook die ‘roggel’, en plompe
geluiden zullen we akcepteeren, maar dat ‘ondergrommen’ en ‘lallen’ - stel je voor
‘lallen’!! der assen is weer te kostelijk.
De zenuwgevoelige gezichts- en gehoororganen van Heijermans lijden soms aan
pathologische afwijkingen. 't Zijn meer hallucinante dan doorléefde gewaarwordingen.
En op een hooger plan van plastiek dan de zijne, zou dit hallucinante
aandoeningsleven óók wel prachtige psychische intensiteit kunnen hebben, als dan
maar de taal fel-zuiver en van een geweldig mystiek-diepe tonaliteit, ijlheid en
broosheid werd. Maar dat is hier niet 't geval. Neem ook in dit verband eens pagina
98, de beschrijving van onweer op diezelfde fabriek.
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In dat gansche hoofdstuk heeft Heijermans zich uitgeput aan literaire mooidoenerij.
Ik kan er niet van aanhalen. Begin maar eens met de geluidsnabootsende
woordgalming en impressionistische zinsdeelen te ontleden. Begin bij: ‘Slag sloeg
na rogglende loeiing, knal zwol na buldrenden val.’ (Stel je voor! Q.).
‘Soms kroop het stotterend voort, leek 'n kreun in hijging verslikt, tot de haaglende
bliksem-zwiep, neersissend in vloekende woede, 't gestamp en zwart-bulkend
rumoer’ enz.
(Slot volgt.)
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Literatuur.
P.D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, Het leven van Nicolaas Beets.
Haarlem, D e E r v e n F. B o h n .
Dat dit boek komen zou na de verzameling wetenswaardigheden, door Dr. Dyserinck
gepubliceerd, was te verwachten. En dat prof. La Saussaye, wien door de Kon.
Academie van Wetenschappen werd opgedragen een levensbericht saam te stellen,
die, wat meer zegt, door Beets zelven als zijn biograaf was aangewezen, zich aan
deze studie wagen en wijden zou - 't kon niemand verwonderen. Te verzekeren dat
deze biografie met toewijding geschreven is, dat ze bladzij na bladzij getuigt van
degelijke doorwerktheid, zal wel voor ieder overbodig zijn die de literaire artikelen
van dezen kenner en beminnaar der schoone letteren las. En bovendien - deze
studie heeft een zeer persoonlijk cachet. We voelen er bij voortduring i e m a n d in,
iemand die wel de laatste zou zijn om klakkeloos anderer meening of oordeel te
onderschrijven, die wàt hij zegt, zèlf zegt, zonder te vragen of dat anderen wel
behagen zal. 'k Zou haast zeggen, integendeel. Er is in prof. La Saussaye als auteur
van deze biografie iets militants, iets geprikkelds wat hem in de contramine doet
zijn zelfs als 't minder noodig lijkt voor een geschrift van dezen aard. Ja - ik krijg
daardoor wel eens den indruk dat de toon van het geheel niet harmonisch is met
den geest van den behandelden persoon. We kennen van Beets dat zoo heel
voorzichtige versje, dat me altijd zijn sympathie voor Vondel wat ‘theoretisch’ heeft
doen vinden:
Waar ik niet winnen k a n , en niet verliezen m a g ,
Al pruttelt wie mij volgt, daar lever ik geen slag.

Welnu, in dit boek had prof. La Saussaye meer naar den geest van die Beetsiaansche
wijsheid gehandeld, met zich te onthouden van strijd u i t t e l o k k e n , op soms
zeer gewaagde wijze.
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Het spreekt vanzelf dat de belangrijkheid van een persoon van beteekenis voor niet
allen dezelfde behoeft te zijn. En dat ieder het licht het sterkst zal doen vallen op
de zijde, hem het liefst.
Voor den schrijver dezer regelen is Beets het meest belangrijk als schrijver der
Camera Obscura, dan volgt de dichter van enkele mooi-gemoedelijke of
gelukkig-schilderende verzen, dan de schrijver van opstellen over literatuur en taal,
als predikant tevens van Leerredenen. Omdat ik de aanwinst in onze literatuur van
veel duurzamer en veel markanter aard vind, dan al het andere werk door Beets
verricht. Waarbij ik volstrekt niet over het hoofd zie dat hij een geliefd Hoogleeraar,
een waardig en invloedrijk predikant, een bizonder mensch, trouw vriend, goed
e

huisvader is geweest. Maar als zoodanig zijn er in de 19 eeuw zeker een niet
onaanzienlijk aantal te noemen en te roemen, wier moeilijk na te speuren invloed
tal van personen ten zegen werd, - terwijl ik maar één schrijver ken die de Camera
Obscura schreef.
Het zelfde wat me trof in het boek van Dr. Dyserinck treft me ook hier, nl. een
onwillekeurige achterstelling in belangrijkheid van dat kunstwerk bij den overigen
arbeid. 't Is of door de heeren theologen de groote beteekenis van zoo'n door-en-door
oorspronkelijk boek niet gevoeld wordt, of ze het bijv. niet ernstig, niet waardig
genoeg vinden om het te stellen bóven de Stichtelijke Uren.
Beets heeft daarvoor trouwens zelf aanleiding gegeven in de bekende Narede
van den derden Camera-druk (1851). Daar heeft hij uitdrukkelijk gezegd ter verklaring
van het niet verschijnen der beloofde ‘nieuwe vertooningen’: ‘De tijd van het incidere
ludum, waarvan mijn motto gesproken had, was met nadruk daar. 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 .’
Welnu - prof. La Saussaye is dit met Beets eens. Op blz. 78 zegt hij: ‘Het grootste
deel der lezende Nederlanders is vol van echte of nageprate bewondering voor de
Camera. Ja, zij zien in Beets vrij wel uitsluitend Hildebrand. Het kostte eenige moeite
(let wel op! v.N.) te z o r g e n dat bij die groote hulde op zijn zeventigsten jaardag
Beets niet overschaduwd werd door Hildebrand.’
'k Hoef er niets bij te voegen, citeer maar door:
‘Welnu, hij gevoelde fijn genoeg om dit voor en na op te merken. Dat het hem
niet aangenaam was, kan niemand verbazen. Hoe zou een ernstig (vooral hier den
nadruk op: e r n s t i g - dit
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staat tegenover de Camera! v.N.) man gaarne hooren dat hij 't beste van zijn
levenswerk reeds vóór zijn vijf-en-twintigste jaar had gedaan en dat het latere, meer
dan zestig jaar lang, niet veel zaaks was? Zoo moest het Beets wel hinderen als
men bijna alleen de Camera prees.’
Hebben de klagers over die eenzijdigheid zich wel eens helder voorgesteld wat
het feest op dien zeventigsten jaardag geweest zou zijn, als Beets nooit de Camera
Obscura geschreven had?
Daarbij - of het Beets aangenaam was de waarheid te hooren, dat hij al spelende
in het product van zijn ‘luim’ zijn meest oorspronkelijk kunstwerk gegeven had vóór
zijn vijf-en-twintigste jaar, is dat nu wel iets dat wegen kan bij een aesthetische
schatting van iemands arbeid? Doch juist op die schatting komt het aan. Welken
waardemeter gebruikt prof. La Saussaye? Dat blijkt duidelijk op de volgende
bladzijde.
Beets meende als dichter hooger te staan dan als schrijver der Camera. ‘Het is
niet ongewoon dat een schrijver aan zijn zwakkere produkten de voorkeur geeft
boven zijn beste. Was dit ook bij Beets het geval? Het is vrij wel het algemeene
oordeel. Ik schaar mij evenwel aan de zijde van Beets zelf.’
Hij herinnert dan aan de Narede van 1851, waarin Beets schreef: ‘Ook in dien
speeltijd van onzen geest waaraan dit boekdeel ons herinnert, stonden wij nu en
dan stil, als op eene aanraking met het hoogere, met het hoogste.
‘De tijd is gekomen om daaraan geheel ons hart over te geven....’
Iets vroeger: ‘Indien ik op dit oogenblik gelegenheid of genegenheid had om
dezelfde vorm van schrijven te gebruiken, ik zou meenen tot iets belangrijkers, iets
geestigers verplicht te zijn; en vooral tot iets dat van een dieper menschenkennis
en vruchtbarer levensbeschouwing getuigde. Indien ik daartoe onvermogend ware,
ik zou moeten zeggen, ik heb een dozijn jaren te vergeefs geleefd.’
Ziedaar duidelijk gezegd waarom het Beets als predikant te Heemstede niet meer
mogelijk was te schrijven als Hildebrand. Hij wilde zijn instrument b e t e r gebruiken.
En hij heeft getracht dat te doen in zijn Gedichten en Leerredenen. Nu meent prof.
La Saussaye dat het daarin beter gebruikt is. Waarom? Omdat daaruit, ‘dieper
menschenkennis en vruchtbarer levensbeschouwing’ blijken. Hij gebruikt dus de
openbaring dáárvan als criterium
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bij zijn beoordeeling. Ja hij gaat verder, en zegt: ‘....wel is het een blijk van het peil
waarop een oppervlakkig publiek staat wanneer het die wijsheid en dat inzicht (van
jeugdiger leeftijd) als het beste prijst.’
Of het dáárom ging bij kunstbeoordeeling: wijsheid en inzicht!....
En het markantste voor zijn opvatting is wel deze naïeve vraag:
‘Zou nu met een dergelijk dieper leven (als waarvan de Narede van 1851 getuigt)
het maken van schetsjes gelijk die der Camera onbestaanbaar zijn?’
‘H e t m a k e n v a n s c h e t s j e s g e l i j k d i e d e r C a m e r a ’!...
sten

Neen - werkelijk - het is niet aangenaam geweest voor Beets op zijn 70
verjaardag en het is nòg niet aangenaam voor wijze mannen van veel theologie en
dieper leven en rijper menschenkennis, dat die ‘schetsjes’ door een oppervlakkig
publiek - profanum vulgus! - zoo allereerst genoemd worden, nu nog, na haast 70
jaar, als er over Beets gesproken wordt. Maar zij zullen er aan moeten wennen, zich
er mee moeten verzoenen, want heusch - het blijft zoo.... Voor het Nederlandsche
e

volk heeft Beets den drempel der 20 eeuw overschreden hoofdzakelijk als Hildebrand.
Hetgeen niet wegneemt dat wie meer van hem willen weten, wie oordeelen willen
over hem als persoonlijkheid, wie hem gehéél willen zien, niet verzuimen mogen
zijn Gedichten, Verpoozingen en Stichtelijke Uren op te slaan.
Er is met die Camera nog iets. Huet, Potgieter en anderen na hen hebben daarin
iets gevoeld als satire. Satire van den wat aristocratisch aangelegden, onder
romantischen invloed levenden student op de burgerlijke kringen zijner dagen. Zij
meenen dat Hildebrand het Stastokkenkringetje in 't zonnetje gezet heeft, zóó dat
als die goede menschen dàt hadden kunnen weten, ze 't zeker lang niet aardig van
‘neef’ zouden gevonden hebben. Alleen tante blijft buiten schot, maar de anderen
moeten 't stuk voor stuk ontgelden.
1)
Dit deed mij schrijven : ‘De satire zij goedhartig - 't blijft satire, en ik geloof niet
dat oom en tante Stastok of de gastvrije Kegge 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.’
De laatste woorden heb ik thans gecursiveerd, omdat ik mij

1)

Groot-Nederland, April 1903.
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te beklagen heb over het citeeren van èn Dr. Dyserinck èn prof. La Saussaye.
Beiden doen het voorkomen of ik, die sprak van ‘goedhartige’ satire, Beets een
‘venijnig addertje’ genoemd heb, terwijl de zin in zijn geheel toch duidelijk uitwijst
dat ik me op het standpunt der door Hildebrand ‘in 't zonnetje gezetten’ plaatste en
in hùn mond de terminologie dier dagen lei.
De heeren gelieven eens even voet bij stuk te houden. Verondersteld zijnde een
werkelijke Stastok en zijn kring, waarin Hildebrand eenige dagen doorbrengt, een
werkelijke Kegge, wiens gastvrijheid hij geniet - zouden d i e de handelwijze van
hun neef, hun vriend, waardoor hij hen aan den lachlust van heel Nederland bloot
gaf, ‘goedaardig’ of ‘goedhartig’ gevonden hebben?
Nu de heeren er een eere-redding voor Beets in schijnen te zien hem van satire
vrij te pleiten, mag dat wel eens overwogen worden. Van mìjn standpunt hoeft dat
niet.
Daarbij - is 't niet grootendeels een woordenspel? Zijn er geen nuances in het
satirieke. Noemde Mr. van Loghem, de Kiesvereeniging van Stellendijk in een
officieel programma aankondigende, dit ook niet een goedhartige of goedaardige
satire?
't Gekke is daarbij dat prof. La Saussaye zich bij zijn vrijpleiten van Beets zoo
wonderlijk tegenspreekt. Men oordeele. Op blz. 71 lees ik:
‘Dat de jonge Beets zijn Haarlemschen kring met een oog van wrevel of van
minachting zou hebben aangezien: men zal het ons niet wijsmaken. Hij denkt er
evenmin aan ze te b e s p o t t e n als de Amsterdamsche letterkundigen’.... enz.
‘Bespotten’ heb ik gespatieerd, want dáárin zoekt de schrijver blijkbaar het kenmerk
der s a t i r e .
Op blz. 66 nog eens: ‘In elk geval is even ver van den schrijver ze te b e s p o t t e n ,
als ze te verheffen.’
Maar sla nu eens even terug naar blz. 46. Daar heeft prof. La Saussaye zoo heel
argeloos gesproken van: ‘de(n) man die den heer Dorbeen en Jan Adam Kegge
heeft b e s p o t .’
Aha!
Precies m'n idee. En niet alleen die twee, maar Henriëtte Kegge en Van der
Hoogen en juffrouw Van Naslaan en Mietje met de kalfsoogen en Pietje en wie niet
al!....
Hij heeft lachende - zeker: goedaardig, gul, uit de hoogte
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lachende - hun dwaas- en bekrompen- en burgerlijkheden op de kaak gezet.
En toen de modellen erkend werden als waar, en men hem er over lastig viel,
antwoordde hij ironisch: ‘Ik dacht waarlijk niet dat er zóó vele Nurksen en Stastokken
op dit benedenrond hunne beminnelijkheden ten toon spreidden’ - een hooghartig
woordje waaruit ik met geen mogelijkheid sympathie voor genoemde Nurksen en
Stastokken lezen kan.
Het komt mij voor dat alleen de opvatting, als zou in het woord satiricus iets
verlagends voor Beets gelegen zijn, dit hardnekkig verzet verklaren kan. Voor mij
blijft Beets volmaakt dezelfde en daarom vat ik niet hoe prof. La Saussaye deze
opvatting, die gebaseerd is op gansch onbevooroordeelde lezing van de Camera,
kan vinden: ‘het toonbeeld van een partijdige beschouwing.’ Partijdig? Vóór wat of
tégen wien?
Het partijdige is dunkt me meer het uitvloeisel van zekere zucht tot vrijpleiting van
wat men om welke redenen dan ook een minder gewenschten karaktertrek zou
vinden! Onze Beets satiricus? Wel neen! En 't is hoogst opmerkelijk de
zelfoverwinning te constateeren waarmee prof. La Saussaye op blz. 70 moet
toegeven:
‘Ja hier (in Gerrit Witse) is Hildebrand werkelijk min of meer satiricus: hij ziet op
zijn Rotterdamsch gezelschap neer: ....alles is niet met een gemoedelijk welbehagen
gezien.’
Genoeg hierover.
Men zou trouwens met dezen auteur aan 't disputeeren kunnen blijven. Een der
meest belangrijke gedeelten van dit boek, is dat waarin het leven van Beets
beschreven wordt als predikant te Heemstede. Dat hoofdstuk is met bizondere liefde
en zorg bewerkt, zal zijn waarde houden als een stukje Nederlandsche geschiedenis
in beperkten kring. Voor de kennis van Beets' geestesleven is het daarbij van
bizonder belang. Als predikant te Heemstede doorleefde deze een moeilijken tijd.
Hij moest nog geheel zichzelf worden. Hij had nog niet het geestelijk evenwicht van
later jaren. En er zijn uitingen uit die dagen waarin men zien kan dat hij een ander
geworden is dan vroeger, en toch nog niet zich zelf.
Jaren geleden met veel nauwkeurigheid zijn verzen lezend, en niet bekend met
de bizonderheden, ons thans in dit boek vol piëteit geopenbaard, kwam ik tot de
concluzie, dat de kunstenaar in Beets
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in die dagen gevaar liep onder te gaan in den predikant: dat d i e tijd eigenlijk voor
den kunstenaar ‘de zwarte tijd’ kon heeten, met meer recht dan die van 't werken
onder Byron's invloed.
Blz. 84 zegt prof. La Saussaye: ‘Wat is van dit alles waar? Hij zelf heeft deze
voorstelling altijd beslist onwaar genoemd. Een juiste beschrijving van zijn zoo
veelszins misduid geestelijk leven dier jaren zal hem in 't gelijk stellen.’
Onderscheidt de schrijver hier wel goed? Hij spreekt voortdurend over den mènsch,
den geestelijken strijd van den mènsch, maar het oordeel door hem gewraakt, betrof
den kùnstenaar. Ik wijs nogmaals op de Narede van 1851.
‘Voor den jongen predikant van Heemstede stond de geloofswereld nog bijna
geheel tegenover het gewone leven’ (100) zegt de schrijver zelf, en uit alles blijkt
dat door Beets het geestelijke scherp van het wereldsche gescheiden werd. Dat de
‘wereldsche’ kunst door hem tijdelijk werd geminacht. Hoor prof. La Saussaye
nogmaals:
‘Zeker, toen Hildebrand een tentoonstelling van schilderijen bezocht, lette hij meer
op het publiek dan op de doeken, maar dat de geheele schilderkunst “sensueel,
materieel, van de aarde aardsch” zou zijn, zoodat men zich moest afvragen wat
God toch met haar vóórhad: dat lezen wij pas in een brief van 1844....’
En geldt dit de schilderkunst, over de tooneelkunst heeft hij zich in zijn bekende
gedicht Aan Rachel duidelijk genoeg uitgesproken.
Doch als de schrijver het over dit gedicht heeft, onderscheidt hij weer niet zuiver.
Het is - althans door mij - niet geciteerd als slechte poëzie, maar alleen als blijk hoe
de dichter Beets oordeelde over andere kunst. Ik heb getracht er mee aan te toonen
dat in de strofe eindigend met de woorden:
Totdat gij nederwerpt de kronen
Der Phedra's en der Hermionen,
En elke rol en iedren schijn
Vergeet, om zondares te zijn.

zekere steile geloovigheid zich uitsprak die den dichter er toe bracht de ‘wereldsche’
kunst van Rachel te minachten.
Hoe prof. La Saussaye hier nu spottend kan uitroepen:
‘Ei, ei! de heeren der h u m a n i t e i t !’ is me een raadsel.
En als hij zegt: ‘Het christelijk geloof maakt den blik ruim’
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(217), dan verstout ik me er tegenover te stellen, dat het in de periode-Heemstede
op Beets dien invloed nog niet gehad heeft.
Meer dan eens heeft de schrijver het over dominees en verzen, over den
‘christelijken inhoud’ van Beets' poëzie. En er is stellig eenige waarheid in, dat onder
den invloed van een Jan Rappig materialisme de ‘geloovigheid’ alleen reeds enkelen
een tijdlang heeft afgeschrikt zelfs van de lezing, maar.... hoe lang heeft dat geduurd?
De spot van Cornelis Paradijs heeft een heel ànderen grondslag gehad! En Willem
Kloos heeft in de laatste Nieuwe Gids-aflevering, zoo fijn onderscheidend als hij dat
kan, aangewezen wat het minderwaardige geweest is van veel dominees-poëzie.
Voor 't oogenblik gaat het niet op dat beminnaars van poëzie die van Beets om
haar christelijkheid zouden minachten. Hoe zou dan de vereering te verklaren zijn
voor de vaak zoo innig ‘godsdienstige’ verzen van den R.C. Priester Guido Gezelle?
Prof. La Saussaye is een kantige persoonlijkheid, zegt zijn opinie onverbloemd,
maar laat zich sterk beheerschen door zijn antipathieën. Zoo kunnen Busken Huet
en Potgieter het niet licht goed bij hem maken, en is hij zelfs, De Gids wees er
terecht en met nadruk op, tegenover den eerstgenoemde hoogst onbillijk. Imprecaties
als op blz. 145 tegen de volksschool: ‘een staatsschool die wel geen “moderne
secteschool” is geworden maar op vele plaatsen erger: een broeinest van
multatuliaansche en ongodistische gezindheid’ brengen koren op verkeerden molen
en zijn hier zeker misplaatst.
De citaten laten hier en daar te wenschen over aan correctheid en ook bij enkele
uitdrukkingen zette ik een streepje. Op blz. 46 vond ik ‘ruim zooveel d a n ’; op 111:
1)
b e v i n d e l i j k e lieden. Moet op blz. 191 een ‘massief’ oordeel niet ‘massaal’ zijn?
Niet recht begreep ik de formuleering op blz. 100: ‘Beets was

1)

Op blz. 40 is sprake van een ‘zevenzaligheidsalmanak’. De Schr. zet tusschen haakjes: ‘de
naam ontleend aan een gehucht in Noord-Braband’. Is dit wel juist? Ik meen in mijn jeugd
gehoord te hebben dat de naam ‘zeven zaligheden’ een betiteling was, door de Vrijwilligers
van 1830 gegeven aan zeven Noord-Brabantsche dorpen waar ze in kwartier lagen, en
waarvan de naam uitgaat op ‘s e l ’: Netersel, Woensel, Eersel, Steensel enz. Eigenlijk dus:
‘selligheden’.
Een malle drukfout vond ik op blz. 123, waar het woord s e c t a r i s s e n verwerd tot:
s e c r e t a r i s s e n !....
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misschien een kwart eeuw ten achteren, maar (?) zijn Leidsche leermeester van
Hengel was het vijf-en-twintig jaren.’
Rezumeer ik de indrukken door mij van dit werk ontvangen, dan zie ik er in het
achtenswaardig rezultaat van veel arbeid, veel studie en ook veel inzicht. Of Beets
de beste keus deed met zelf prof. La Saussaye - wiens vader hij in een zijner
hartelijkste gedichten herdacht - als zijn biograaf aan te wijzen, betwijfel ik.
Ondanks zijn eruditie, zijn toewijding, zijn hoogschatting, die geen critisch-zien
buitensluit, mist hij toch de groote onbevangenheid die alles weet te vergeten om
van meet aan onbelemmerd iets heel nieuws op te bouwen, heeft hij ook niet in
genoegzame mate de gave der artistieke synthese.
Van zijn Beets-biografie als geheel geldt met kleine wijziging wat hij zelf getuigt
van Beets, toen deze bijbelsche figuren in groote gedichten trachtte te doen leven:
‘allerlei trekken zijn vlijtig saamgevoegd en met gevoel teruggegeven: geen beeld
treedt ons te gemoet, de herscheppende fantazie wordt gemist.’
Men verandere het woord ‘beeld’ in ‘levend mensch.’
Wie geeft ons dien nog te aanschouwen? Dr. Dyserinck en prof. La Saussaye
hebben, elk op zijn wijze, veel voorbereidenden arbeid verricht.
W.G.v.N.
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Edward B. Koster, Verzamelde Gedichten, Rotterdam, W.L. Brusse.
Zóó als Haverman hem teekende en we hem zien tegenover den titel, zóó leert ook
de lezer van dit lijvige boekdeel den heer Koster als dichter kennen. Wie hem in
persoon ontmoet zal allicht een indruk krijgen van meer jeugd, meer levendigheid,
wie hem hoort spreken van meer spontaneïteit dan nu te vermoeden is in deze
weergeving. Toch pleit het wel voor het doordringend vermogen van den
scherpzienden psycholoog, die hem teekende, dat hij door dat uiterlijke heen vooral
het schouwende, nadenkende, overwegende en wijze van dezen veelzijdig
ontwikkelden literatuur-beoefenaar zag en weergaf.
Ich ging im Walde
So für mich hin,
Und nichts zu suchen
Das war mein Sinn,

kan de heer Koster maar zelden Goethe nazeggen. Waaraan het ligt, is moeilijk aan
te wijzen, maar we krijgen van de meerderheid zijner gedichten en proza-schetsen
den indruk dat hij er op uitgegaan is. Dat hij de bloemen gezòcht heeft om haar
schoonheid. Want hij is een hartstochtelijk schoonheid-zoeker. En hij vindt ze overal
om zich heen werwaarts hij of ons land, of de ideeën-, of literatuur-, of mythen-wereld
doorkruist.
Wat hij heeft - dat is een veelzijdige letterkundige ontwikkeling, een kennis van
vele literaturen, liefde voor schoonheid, liefde voor de natuur, niet het minst voor
de vaderlandsche, beheersching over de taal, meesterschap over den vorm. Men
zal hem niet licht op onbeholpenheden betrappen. Daarbij heeft hij oor voor klank,
gevoel voor rythme; er is zoowel in zijn verzen als in zijn proza iets aangenaam
welverzorgds.
Doch wat hij mist - dat is het spontane, het oorspronkelijke, het plotseling
overweldigend schoone van uitdrukking, waaraan we den dichter van Gods genade
herkennen. Zijn gevoel is niet hevig, niet ontroerend of geestdriftwekkend genoeg.
En is het dat al voor hem zelf, dan weet hij die hevigheid, die ontroering of geestdrift
zelden zóo overtuigend weer te geven, dat wij ze nà-gevoelen en daardoor onder
denzelfden indruk komen. Indertijd een Storm-gedicht van Adama van Scheltema
met een van hem vergelijkend, heb ik ter aanduiding van het verschil gezegd dat
eerstgenoemde het om mij deed stormen, dat ik met hem buiten stond in 't volle
geweld, terwijl Koster dien storm beluisterde aan zijn schrijftafel, met herinneringen
aan literatuur.
Koster heeft groote liefde voor de kunst, hij nadert haar met ontzag
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dient haar met eerbied en volharding. Zij loont hem daarvoor met nu en dan een
gunstbewijs, maar tot haar groote Uitverkorenen behoort hij niet.
In dezen bundel kan men vinden of terugvinden: Tonen en Tinten, Niobe,
Natuurindrukken en -stemmingen, Groepen en Contouren, Eerste Gedichten, English
Poems en Vertalingen.

R.A. Hugenholtz, Gorter's Mei. Amsterdam, W. Versluys.
Poetry needs no preface.... dat was de Nieuwe Gids-leus. Wat niet vanzelf gevòeld
werd, kon met woorden niet worden nadergebracht. Natuurlijk is hier waarheid in.
Maar die waarheid is niet absoluut. Er is in poëzie een schoonheid die plotseling
met blijde verrukking gevòeld moet worden. Dat is in hoofdzaak de schoonheid van
korte lyriek of van het detail. Wie daarvoor onaandoenlijk blijkt, zal men door
redeneering, door herhaling in andere woorden, ergo door verkéerd-zeggen van
hetzelfde, stellig eer nog verder van het gewenschte gevoel verwijderen.
Maar.... er is een andere schoonheid. Een van compozitie, van verhoudingen,
van harmonie. En die kan den minder aesthetisch zienden of voelenden lezer wel
degelijk duidelijk gemaakt worden. Ten minste zij is met omschrijvende, goed
gevonden woorden te benaderen.
Van Eeden wilde dat men in Gorter's Mei meer bewonderde dan de schoonheden
van details. Hij noemde ‘het werk in zijn drie afdeelingen één artistiek geheel,
voortbewegende in groote golven, als een symfonie.’
Dat is de heer R.A. Hugenholtz met hem eens, maar deze wil nu doen wat Van
Eeden naliet: duidelijk aantoonen het verband, waardoor die drie afdeelingen tot
één geheel werden. Hij deed het op overtuigende wijze voor onze lezers in de
December-afl. van den eersten jaargang en zijn studie verdiende zeker een
afzonderlijke uitgaaf.

Jan Luyken, Stichtelijke Verzen, bijeengebracht en ingeleid door Dr.
C.B. Hylkema. Zaandam, C. Huig.
Een bizonder smakelijke uitgaaf! Mooie druk, Oud-Hollandsch papier, en dan 19
reproducties van de oude koperen platen, benevens een portret van den dichter.
Ieder belangstellende herinnert zich nog het artikel van Dr. Hylkema in De Gids.
In de Inleiding vindt hij hiervan een-en ander terug. Hij bevlijtigt zich om ons Jan
Luyken te doen kennen als Spinozist, als nieuw-lichter. Te lang hebben we in hem
‘een christen van den ouden stijl’ gezien.
‘Wie zal berekenen, welk een heilzamen invloed Luyken, juist doordien hij
misverstaan werd, op het godsdienstig leven van ons volk heeft geoefend! De
onbewuste mystificatie heeft evenwel bedenkelijke gevolgen gehad. Zij is oorzaak
geweest, dat de stichtelijke verzen door den kritischen en rationalistischen
geestesstroom, die omstreeks het midden der 19e eeuw macht kreeg over de
geesten, als nutteloos en verouderd werden ter zijde gelegd. Het is daarom tijd, dat
de waan wijke en Luyken gezien worde, zóó als hij in werkelijkheid is geweest, als
een vrijgeest, zoo volkomen als er zelfs in dezen dag nog weinig worden gevonden.’
Ik acht zoo iets in een Inleiding erg bedenkelijk - voor den inleider zelven! 't Heeft
er alles van of we de verzen nu mooier moeten gaan vinden, nu we weten dat de
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dichter een vrijgeest was. Me dunkt dat zou iets hebben kunnen uitwerken in het
tijdperk der 19e eeuw, waarvan de inleider zooveel leelijks vertelt. Maar nu?....
Het aesthetisch (?) criterium van Dr. Hylkema lijkt me niet gelukkig gekozen. Maar
zijn verzameling is
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een aanwinst. Luyken's poëzie is inderdaad te weinig bekend. Wat zijn er mooie
verzen bij! Neem deze drie van De Morgenstond:
ô Welkom, schoone Dageraad,
Die uit een gulde kamer gaat,
Met glans van heldre straalen...

Maar waarom heeft Dr. Hylkema met deze Stichtelijke Verzen er ook eenige uit De
Duytse Lier... binnengesmokkeld? Hij moest, dat doende, toch te veel zuiveren om
niet te zeer uit den toon te vallen. Daarbij - de gelegenheid tot vergelijken is
gevaarlijk! Want over 't geheel zijn de liederen van den nog onbekeerden ‘dertelen’
jongeling veel spontaner poëzie dan de stichtelijke ge dichten. De keuze van de
laatste rubriek is niet met het aesthetisch inzicht geschied, dat - wilde men eenmaal
ook de minne-poëzie gebruiken, - had moeten beslissen. De Inleiding leert ons zelfs
dat de verzamelaar in het kostelijke ‘Schoonheid is bekoorlijk’ niet méer weet te
prijzen dan dat het... ‘geen smakelooze aardigheden bevat’!

P.R. Aufetos, Ananda. Leiden, A.H. Adriani.
Een wonderlijk boek!... Toen ik onder aan de eerste bladzij was van uitvoerige locale
beschrijving, waarin gesproken wordt van de ligging van Rahdamantië, ten opzichte
van kaap Kidoela, van de Morgenzee, van 't rijk van Posidonia, van de landtong
Larisse, van 't hooggebergte der Blanke Tinnen, van den Avondoceaan en het land
van Altoneïs - ik zeg toen ik al die namen had zien dwarrelen en daarna las van het
‘wingewest Tegaia, nu eene provincie van Rahdamantië, eertijds het rijk der
Ahoera-Mazda's, waarvan alleenlijk nog twee ongehuwde afstammelingen in leven
zijn: Ahoera-Mazda Senior (!)... en Ahoera-Mazda Junior (!)...’ wist ik werkelijk niet
wat te denken. Was 't ernst of... iets heel anders?
't Bleek ernst - geweldige ernst - geleerde, imponeerende ernst.
Want in dit boek wordt o zoo veel belangrijks omgehaald; de kwesties zijn niet
van de lucht, en de menschen doen allemaal even gewichtig. En tusschen al dat
gewichtige leeft (?) Ananda, niet een meiske gelijk de zoete naam zou doen gissen,
maar een gewichtig ernstige jongeling, gelijk 't hier past.
Wie van zwaar redeneeren houdt, vindt in dit boek stellig zijn gading.

Selma Lagerlöf, Christus-legenden. Geautoriseerde vertaling van
Margaretha Meyboom. Amsterdam, H.J.W. Becht.
Een elftal legenden, getuigende van de rijke fantazie der Zweedsche schrijfster,
vinden we hier bijeen. Gelijk de titel aanduidt, zijn ze alle variaties op eenzelfde
thema, en de auteur van Gösta Berling zal er ook in Hollandsche kringen wel weer
tal van lezers voor vinden.
Ze zijn boeiend verteld, de laatste vooral is rijk aan Oostersche verbeelding, maar
over 't geheel voldoen de kleine verhalen het best. Tot de meest geslaagden behoort
wel De vlucht naar Egypte.
Over de vertaling als zoodanig wordt hier niet geoordeeld.
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Het Nederlandsch van Margaretha Meyboom zal den zin van 't oorspronkelijke
wel getrouw weergeven. Zij lijkt heel eenvoudig na te vertellen. Een bizonder literair
cachet hebben stijl en taal niet.

H. Söderberg, Martin Brick. Vertaling van D. Logeman van der Willigen.
Amsterdam, H.J.W. Becht.
Wie 't lezen wil late zich door 't begin niet afschrikken. 't Is of de schrijver eerst met
zijn stof geen raad weet. In een soort van telegram-stijl wordt de jeugd verteld van
een droomerigen boerejongen. Daar is de heer Söder-
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berg niet best in kunnen komen, en hij heeft zijn heil gezocht in opzichtig bijwerk vulsel... Maar 't wordt allengs beter. Er komt gang in. Martin de droomer krijgt meer
leven, al blijft hij zich gelijk. Een ‘wetenschappelijke’ opvoeding is aan hem niet
besteed: hij verdoet zijn leerjaren met tobben over geloofs-en levens-dingen, en hij
eindigt al tobbende als schrijver op een kantoor. Een oogenblik lijkt het wel of de
lieve liefde hem nog zal toelachen. Maar ook daarin - in dat levens-mooi dat niet te
veel geanalyzeerd mag worden - faalt hij nog. Zoo lijkt het me tenminste: heel
duidelijk is het niet.
Dit boek is geestes-voedsel, de auteur heeft gedàcht, wil ook zijn lezers laten
denken.
Dat de vertaling in 't begin wat hakkelig klinkt, kan wel aan 't oorspronkelijke liggen.

Arthur Morrisson, De lotgevallen van Dickey Perrot. Vertaling van J.
Kuylman. Rotterdam, W.L. Brusse.
Een pendant van Boefje zoo men wil. Kijk er de teekening op 't omslag maar op
aan. Toch wilder en wreeder. En Morrisson heeft niet het talent van Brusse.
't Verhaal is in uiterlijkheden veel akeliger. Het loopt tragisch af. En het milieu van
Boefje is een paradijs vergeleken bij den ‘Jago’, waarin Dickey leeft - als zoo iets
ten minste leven is - en sterft.
De milieu-schildering is geforceerd, grof-gekleurd. Trouwens de schrijver lei het
er overal heel dik op, wist niets van de kracht der soberheid. We worden
beziggehouden met al de boevenstreken van de Jago-bewoners, oud en jong;
straatgevechten, drinkgelagen zijn aan de orde van den dag. Dickey wordt het wel
eens wat machtig, maar.... de Jago laat hem niet los. Er waren maar drie manieren
om daaruit te komen: de gevangenis, de galg of.... als zakkenroller die carrière
maakte. Dickey vindt de vierde manier. Hij krijgt een por met een mes en sterft helaas met een pathetisch zinnetje.
In de vertaling, die niet slecht lijkt, heeft de heer Kuylman een wel wat heel
fantastisch dialect gebrouwen!

Per Hallström, Wilde Huss. Vertaling van Olena Mühlenfeld. Amsterdam,
H.J.W. Becht.
Scandinavische literatuur - und kein Ende!.... Nu alweer dit boek! Wie zou er over
gedacht hebben het te vertalen, als het ‘frissche’ Noorsch of Zweedsch niet in de
mode was? Nu vormt het zoo goed als zoo vele andere een golfje op den stroom,
die onze markt overspoelt, onze eigen letteren overslibt.
We vinden hierin 't verhaal van zekeren Huss die oorlog voert met een elf. En die
elf is een beek, en van die beek denkt Huss weer op blz. 34: ‘Hier b e g i n t mijne
e l f nu. 't Is een sterke, maar domme d u i v e l .’ Huss leidt tegen den zin van dien
elf-duivel een waterval af - ieder vindt het gek - de nikker wreekt zich - Huss verdrinkt.
Voor de schrale poëzie in dit boek staat Magnil, 't meisje dat door Huss vergeefs
bemind wordt. Er komen enkele gelukte fragmenten in voor als bijv. 't sterfbed van
den ouden boer (156-169). Op de vertaling is blijkbaar gewerkt.
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Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan....
Door Louis Couperus.
Eerste Deel.
XIII.
Ze waren nu sedert een paar dagen te Parijs, en Elly, die nog nooit te Parijs was
geweest, genoot, van het Louvre, van Cluny, van het leven op straat en in de café's,
van de theaters des avonds, zóo, dat zij tante Thérèse bijna vergeten hadden.
- Ach, we zullen er maar niet heen gaan, zei Lot, op een morgen, terwijl zij liepen
op de boulevards. Ze weet misschien niet eens wie we zijn.
Elly had gewetenswroeging.
- Ik heb een heel lief briefje van haar gekregen, met mijn engagement, en we
hebben zelfs een cadeau van haar. Neen Lot, ze weet wèl wie we zijn.
- Maar ze weet niet, dat we in Parijs zijn.... Laten we er maar niet heen gaan.
Tante Thérèse.... Ik heb haar in jaren niet gezien, maar ik herinner me haar van
vroeger.... Met het laatste huwelijk van mama: ik toen een jongen van achttien.
Tante Thérèse zal toen acht-en-veertig geweest zijn. Een mooie vrouw. Ze leek nog
meer op grootmama dan onze moeder, ze had heelemaal dat groote en grootsche
en majestueuze, wat je ziet op grootmama's vroegere portretten en wat ze nu nog
heeft in haar troonstoel.... Het impressioneert mij altijd.... Heel slank en mooi en
elegant.... kalm en rustig, gedistingeerd, met een verrukkelijken glimlach.
- Die van de Gioconda....
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- Die van de Gioconda, herhaalde Lot, glimlachende om zijn vrouw, die zoo genoot
te Parijs. Maar à-propos, Elly, van de Venus van Milo.... ik heb je het niet kunnen
zeggen, toen wij er voor stonden, omdat je in zoo een stille verrukking was, maar....
nadat ik haar in jaren niet had terug gezien, is ze mij zóo een desilluzie geweest....
Vebeeld je:
- Nu, wat dan Lot?
- Ik vond haar oud geworden.
- Maar Lot?
- Ik verzeker je, dat ik haar oud vond geworden! Wordt dan alles oud, worden
zelfs de onsterfelijken oud....! Ik herinner me haar van vroeger: kalm, sereen,
impozant, sneeuwblank, trots haar mutilatie, tegen een eclatant donkerrood fond
van fluweel.... Ik vind haar niet meer impozant, niet meer sneeuwblank.... armoedig
verminkt, en het fluweelen fond was niet meer eclatant.... Alles is dof en oud
geworden, en ik ben geschrikt en heb me heel treurig gevoeld.... Ik geloof nù,
nuchter-weg, dat ze, eenvoudig, haar eens moesten schoonmaken en het fluweelen
gordijn vernieuwen, en dat ik dàn, in een goede stemming en met een helderen
dag, haar wel weêr sereen en sneeuwblank zoû vinden.... Maar zoo als ze zich aan
mij heeft voorgedaan, vind ik haar oud geworden, en ben ik er van geschrikt. Ik ben
er een uur van ontdaan geweest, maar ik heb je niets laten merken. Trouwens, heel
Parijs vind ik zou oud geworden.... Zoo vuil, zoo ouderwetsch, zoo kleinsteedsch,
een agglomeratie van quartiers en petites-villes op elkaâr, en zoo precies het zelfde
als vijftien jaar geleden; maar ouder, viezer en ouderwetscher. Kijk, die kip van
papier-mâché, hier - zij waren in de Avenue de l'Opéra -, die draait aan dat spit, als
reclame, in die olie-achtige boter, die er van afdruipt.... die kip, Elly, draait al vijftien
jaren! En gisteren, in het Théâtre Français ben ik ontzet geworden, als van daag
voor de Venus van Milo. Zoo oud, zoo oud was dat Théâtre Français geworden,
met dat ontzettende gillen, dat ik me heb afgevraagd: is het àltijd zoo oud geweest
of vind ik het ouder, omdat IK ouder ben....
- Maar tante Therèse....
- Dus je wil toch naar haar toe.... Neen, laat ons het liever niet doen. Ook zij is
oud geworden, en wat heeft ze aan ons.... Wij zijn nog jong.... Niet waar, ik ben ook
nòg jong.... Je vindt me niet te oud, je geblazeerden man.... In Italië zullen we
genieten....
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- Daar zal alles toch nog ouder zijn....
- Ja, maar dàt wordt niet meer oud.... Dat Is alles al voorbij. Dat is alles het
Verleden. Dat is zichtbaar Verleden, en daarom zoo rustig. Het is alles dood.
- Het land leeft toch.... met modern leven....
- Maar dat kan me niet schelen.... Ik zie er alleen het Verleden, en dat ligt er zoo
mooi rustig, dood. Dat maakt me niet treurig. Wat me treurig maakt, dat zijn de oude
menschen en de oude dingen, die nòg leven, en die zóo oud ons voorbij gaan, zoo
langzaam, langzaam aan - maar wat rustig dood ligt, en dat zoo heerlijk mooi als in
Italië, dat maakt me niet treurig, dat maakt me kalm, en dat wekt mijn bewondering,
voor alles wat vroeger zoo mooi levend geweest is en nu nog zoo heel mooi is in
den dood. Parijs maakt me treurig, omdat de stad stervende is - als heel Frankrijk
-; Rome maakt me gelukkig: de stad - dat wat IK er zie - IS dood, en ik voel me er
zelven nog jong en nog leven, en dat maakt me blij, egoïst - blij, terwijl ik tegelijkertijd
bewonder de doode en kalme schoonheid.
- Dat wordt dus je volgende essai.
- Je bent een ondeugd. Als ik niet wat praten kan, zonder dat je me beschuldigt
van te essayeeren.... hoû ik mijn mond.
- Niet zoo boos doen.... Wat nu van tante Therèse....
- We zullen maar niet gaan.... Maar.... het is, of de duivel het wil!! Groote goedheid,
wat is Parijs klein! Een klein gat!
- Wat is er dan, Lot?
- Daar heb je Theo! Theo Van der Staff!
- Theo, de zoon van tante?
- Ja, Theo.... Zoo, dag Theo.... Hoe curieus, dat wij je ontmoeten....
- Ik wist niet, dat jullie in Parijs waren.... Op je huwelijksreis?
Hij was een kleine, dikke man van in de veertig, met een vol gezicht, waarin kleine
oogjes sprankelden: zij gluurden naar Elly, nauwlijks weêrhoudbaar nieuwsgierig
naar de jonge vrouw, enkele dagen getrouwd.... Een fyziek genot zoekende
zinnelijkheid omringde hem als met een warme atmosfeer, jovialig en sympathiek,
als zoû hij zoo aanstonds noodigen om samen lekker te eten in een goed restaurant,
en er samen daarna eens van door te gaan. Een lang buitenlandsch verblijf had
hem iets in zijn kleêren en iets
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in zijn spraak en gebaren gegeven, dat de aangeboren Hollandsche zwaarwichtigheid
in hem had verluchtigd, eenigszins komiesch, omdat hij wat elefantiesch bleef in
zijn gratie. Toch spitsten zijn ooren als van een sater, en zijn oogen sprankelden,
en zijn lippen, lachende, zwollen dik als van Indiesch bloed, en er glinsterden
tusschen de goed onderhouden kleine tanden. Ging een vrouw voorbij, dan
ontkleedde zijn snelle blik haar in éen oogwenk, en hij dacht na, éene seconde.
- Wij spraken juist over mama, Theo.... Toevallig, dat wij je ontmoetten, herhaalde
Lot.
- Ik loop iederen morgen de boulevards af: heel natuurlijk, dat we elkaâr dus
ontmoetten. Ik ben blij jullie te kunnen feliciteeren.... Mama? Ik geloof, dat ze het
goed maakt....
- Heb je haar in lang niet gezien...?
- Ik heb haar in een week niet gezien.... Ga je naar haar toe? Dan kan ik wel met
je meê gaan.... Dejeuneeren we dan, daarna, samen, lekkertjes, of ben ik
fâcheux-troisième....? Niet? Nu, dan inviteer ik je.... Niet in een van je groote
restaurants, die iedereen kent, maar ergens, waar IK je nu eens brengen zal.... Een
kleine gelegenheid, maar exquis.... Een specialiteit van homard à l'americaine, die
verrukkelijk is! - Hij kustte de toppen zijner dikke vingers. - O, wil je nu dadelijk dan
naar mama? Goed, dan nemen we een ‘sapin’, want mama woont heel ver....
Hij riep al een rijtuig aan, gaf het adres.
- Cent-vingt-cinq, Rue Madame....
En galant hielp hij Elly instijgen, toen Lot, wilde zelve absoluut op het kleine-bankje
zitten; zijn eene voet bleef op de treê van het rijtuig.... Luchtigjes, onverschillig,
vroeg hij naar de familie in Den Haag, als naar vreemden, die hij wel nu en dan
eens gezien had. In de Rue Madame hield de koetsier stil voor een hek van hooge
staven, waarachter een schutting van planken, zoodat inkijken onmogelijk was.
- Hier is het klooster, waar mama woont, zei Theo.
Zij stegen uit, Theo belde. Een zuster opende, en leidde hen over den cour binnen,
zeggende, dat madame Van der Staff thuis was. Het klooster behoorde aan de
Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis Onzer Lieve Vrouwe van Lourdes en tante
Therèse was er, met enkele andere oude en vrome dames, pensionnaire.
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De zuster bracht hen in eene kleine salon, op den rez-de-chaussée, en opende de
jaloezieën. Op den schoorsteenmantel stond een beeld van de H. Maagd tusschen
kandelabers; een canapé, enkele stoelen waren bedekt met witte hoezen.
- Ma soeur, zeide Theo; is madame la supérieure thuis?
- Ja meneer.
- Stoor ik haar niet? Wil u haar dan zeggen, dat ik gekomen ben om haar een
visite te maken?
- Ja meneer.
De zuster ging. Theo gaf een knipoogje.
- Dat heb ik al làng weêr eens moeten doen, zeide hij. Ik profiteer nu van de
gelegenheid. De supérieure is een verstandige vrouw, verstandiger dan mama.
Zij wachtten. Het was rilkoud in den naakten salon. Lot huiverde en zeide:
- Ik zoû niet kunnen.... Neen, ik zoû niet kunnen.
- Neen, zei Theo; ik ook niet.
De supérieure, het eerst, kwam binnen: een kleine vrouw, verloren onder de ruime
plooien van haar kleed. Onder de kap schitterden twee bruine oogen.
- Monsieur Van der Staff....
- Madame....
Hij drukte haar de hand:
- Ik had u al lang willen komen zien, om u te zeggen, hoe dankbaar ik ben voor
de zorg aan mijn moeder....
Zijn Fransche zinnen klonken beleefd, galant en hoffelijk.
- Mag ik u voorstellen Mr. et Mme Pauws, mijn neef en nicht.
- Pas getrouwd, zei de supérieure, met een lachje, buigend.
Lot verbaasde zich, dat zij op de hoogte was.
- Wij komen tante een bezoek brengen.... Ook aan u, meende hij beleefd er bij
te moeten voegen.
- Gaat u zitten.... Mevrouw komt dadelijk.
- Maakt mama het goed? vroeg Theo. Ik heb haar....in een tijd niet gezien.
- Ze maakt het goed, zei de supérieure. Omdat wij voor haar zorgen.
- Dat weet ik....
- Voor zichzelve zorgt ze niet. U weet, ze overdrijft.... Le bon Dieu verlangt dat
niet, dat wij overdrijven, als madame doet....
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Ik bid niet een kwart af van wat madame bidt.... Madame bidt àltijd.... Ik zoû er geen
tijd toe hebben.... Le bon Dieu verlangt het niet.... Wij hebben ons werk: ik heb mijn
ziekenverpleging.... Dat is heel druk.... Op het oogenblik zijn bijna alle zusters uit
verplegen.... Ik heb mijn plaatsing-voor-dienstboden.... Wij kùnnen niet altijd bidden....
- Mama wel, zei Theo met een lachje.
- Madame.... bidt.... bidt TE veel, zei de supérieure. Madame is een enthousiaste....
- Geweest in àlles, wat zij gedaan heeft, zei Theo, en staarde voor zich uit.
- En zij is zoo gebleven. Zij is enthousiaste in haar nieuw geloof, in ònze
godsdienst. Maar ze moest niet overdrijven.... En niet onnoodig vasten.... Verleden
vonden we haar flauw in onze kapel.... En wij hebben kleine trucs.... Als het niet
bepaald noodig is te vasten, geven wij haar bouillon, in de soupemaigre, of door de
groenten heen.... zonder dat ze het merkt.... Hier komt mevrouw....
Een zuster maakte de deur open, en mevrouw Van der Staff, tante Thérèse, kwam
binnen. En het was Lot, als of hij grootmama zelve zag binnen komen, jonger, maar
tòch oude vrouw. In een effen zwarte japon was zij groot en majestueus, en heel
slank en van een treffende bevalligheid in beweging. Zoo moest grootmama ook
zijn geweest. Over haar donkere oogen, die gebleven waren de oogen van een
kreole, waarde een droom, en het scheen, zij zag daar moeilijk door heen, maar de
nu oude mond had nog een natuurlijken glimlach, waarom de extaze aarzelde. Zij
duldde Theo's kus en zeide toen, in het Fransch:
- Jullie zijn heel lief me op te zoeken.... Daar ben ik heel dankbaar voor.... Dat is
Elly.... Ik heb Elly gezien.... jaren geleden.... in Holland nog, bij grootpapa Takma....
Je was toen een meisje van veertien jaar. Het is heel lief, dat jullie gekomen zijn....
Ga zitten.... Ik kom nooit meer naar Holland.... maar ik denk veel.... ik denk véel....
aan de familie....
Over hare oogen zweefde de droom; in den glimlach scheendoor de extaze. In
den schoot vouwde zij de dunne handen, en de vingers waren staafjesslank als die
van grootmama. De stem klonk als die van grootmama. Nu zij zàt, in haar zwarte
japon, in het bleeke licht van die kloosterspreekkamer, waar een kilte,
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ook bleek, wat hangen bleef, was de gelijkenis huiveringwekkend, scheen deze
dochter éen met de moeder, scheen zij de moeder zelve, en was het of verleden
jaren terug spookten in bleek wit licht, wonderbaar.
- En hoe gaat het met allen, in Den Haag? vroeg tante Thérèse.
Woorden, over de leden der familie, wisselden. De supérieure, bescheiden, na
enkele oogenblikken, stond op, nam afscheid, bedankte voor het bezoek.
- Hoe gaat het met oom Harold...? En hoe gaat het met mama, Charles.... Ik denk
heel veel aan haar. Ik bid veel voor mama, Charles....
De stem, vele malen gebarsten, klonk molliger dan zuiver Hollandsch en was
rond van kreoolsch accent; een teederheid in die gebarsten stem ontroerde zoowel
Lot als Elly, terwijl Theo, pijnlijk, voor zich staarde; hij voelde bij zijn moeder zich
gedrukt en gedwongen.
- Tante, het is lief van u, dat u ons niet vergeet.... aarzelde Lot.
- Ik zal je moeder nooit vergeten, zei tante Thérèse. Ik zie haar nooit meer, en ik
zal haar misschien nooit meer zien.... Maar ik hoû zoo veel van haar.... en ik bid, ik
bid veel voor haar.... Zij heeft het noodig. Wij hebben het àllen noodig. Ik bid voor
allen.... Voor heel de familie.... Zij hebben het allen noodig. En voor mama.... voor
grootmama bid ik ook. Voor grootpapa ook.... bid ik, Elly.... Ik bid nu al jaren lang,
ik bid zeker al dertig jaren lang.... God zàl mijn gebeden verhooren....
Het was moeilijk iets te zeggen, en Elly nam alleen tante's hand en drukte die.
Tante Thérèse lichtte Elly's gezicht bij de kin even hooger en zag haar aandachtig
aan, zag daarna naar Lot. Eene gelijkenis trof haar; zij zeide niets.
Zij wist. Tante Thérèse wist. Nooit kwam zij meer in Holland en - meende zij nooit zoû zij - vermoedelijk - meer haar zuster zien, die zij wist het kind van Takma,
nooit zoû zij Takma meer zien, en nooit meer hare moeder.... Maar zij bad, voor die
oude menschen vooral, omdat zij wist, omdat zij wist. Zij, eenmaal, àls haar moeder,
elegante vrouw en vrouw van liefde met heet hatend en beminnend kreole-hart, zij
had van haar moeders eigene lippen, in hevige koortsen, dàt vernomen, wat zij
sedert geweten had. Zij had hare moeder zien zièn - hoewel zijzelve niet gezien
had - zij had hare moeder zien zièn de oprijzende
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schim in den hoek van de kamer.... Zij had hare moeder hoòren smeeken genade
en eindiging van haar straf. Zij had niet, als Harold Dercksz, gezien zestig jaren
geleden, maar zij wist, sedert dertig jaren. En die weting had haarzelve voor immer
geschokt in hare nerveuze en enthoeziaste ziel, en na te zijn geweest de kreole,
enthoeziast in liefde-liefde en liefde-haat, de vrouw van avonturen, de vrouw, die
lief had en daarna, wie zij lief had gehad, haatte, was zij in bespiegeling verzonken,
had zij zich gebaad in de extaze, die tot haar straalde uit de paradiziale glazen der
kerkramen, en was zij eenmaal, in Parijs, een priester genaderd om hem te zeggen:
- Mijn vader.... ik wil bidden. Ik voel mij tot uw geloof getrokken. Ik wil katholiek
worden. Ik wil dat al maànden lang.
Zij wàs katholiek geworden, en zij bad. Zij bad voor zich, maar zij bad meer voor
hare moeder. Geheel hare ziel van enthoeziasme ging op in gebed voor die moeder,
die zij - vermoedelijk - niet meer zoû zien, maar voor wie zij leed, en die zij verlossen
wilde van schuld en redden voor te afgrijslijke straf hier namaals. Die moeder, die
hem, haar vader, verhinderd had zich te verdedigen, door zich aan hem te klampen
zóo lang, totdat de ander het wapen ontrukt had aan de klemmende hand, die in
bloed ziende woede te wreken zocht.... Zij wist, tante Thérèse. En zij bad, zij bad
altijd. Nooit kon te veel gebed opstijgen, om erbarming af te smeeken.
- Mama, zei Theo; de supérieure vertelde me, dat u flauw is gevallen in de kapel.
En dat u niet eet....
- Ik eet, ik eet, zei tante Thérèse zacht en traag. Maak je niet ongerust, Theo.
Een minachting van haar zoon verbitterde den glimlach der oude lippen; de stem,
tegen den zoon, werd koud en hard, als of zij, na de vrouw van gebed, tegenover
den zoon eensklaps wéêr werd de vroegere vrouw, die had bemind en gehaat
daarna, den vader van dien zoon, den vader, die niet haar man was geweest.
- Ik eet, zei tante Thérèse. Ik eet zelfs te veel. Die goede zusters.... Soms vergeten
ze, dat wij vasten moeten.... Dan geven ze mij vleesch.... Ik neem het dan meê en
geef het aan mijn armen. Vertel mij nog, kinderen, vertel mij nog van Den Haag....
Ik heb nog enkele oogenblikken tijd.... Dan moet ik naar de kapel.... Ik bid met de
zusters meê....
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En zij vroeg naar allen, alle broêrs en zusters, hunne kinderen.
- Ik bid voor ze allen, zeide zij. Ook voor jullie, kinderen, zal ik bidden.
Een zenuwachtigheid beving haar en zij luisterde naar de gang toe. Theo gaf een
knipoogje aan Lot en zij stonden op.
- Neen, verzekerde tante Thérèse. Ik zal jullie niet vergeten. Zendt mij je portretten,
niet waar.
Zij beloofden het.
- Waar is Ottilie, je zuster, Charles?
- In Nice, tante.
- Zend mij haar portret.... Ik bid voor haar ook.... Dag kinderen, dag lieve kinderen.
Zij nam afscheid van Lot en Elly, en ging in droom, en zij vergat Theo. Hij haalde
zijn schouders op. Uit de kapel, die over den kleinen salon, in een grooter vertrek
was ingericht, klonk reeds, zangerig, litanie....
De supérieure kwamen zij tegen in de gang; zij begaf zich naar de kapel.
- Hoe heeft u uw tante gevonden? fluisterde zij. Overdreven.... Ja, zij overdrijft....
Kijk....
En zij wees Elly, Lot, Theo, door de even opene deur der kapel.
De zusters op bidstoel geknield, baden, zangerigjes. Over den grond tusschen
de stoelen lag tante Thérèse in lengte recht-uit ter neêr gestort, het gezicht in de
handen verborgen.
- Kijk! fluisterde de supérieure en zij fronste de brauwen. Dat doen WIJ zelfs niet.
Dat is overdreven. Het is bijna niet convenable. Ik zal het zeggen aan monsieur le
directeur, dat die het madame onder het oog brengt. Ik zal het zeker aan le père
zeggen. Au revoir, madame, au revoir, messieurs....
Zij boog, als een vrouw van de wereld, met een lachje en kalme distinctie. Een
zuster liet uit tot het hek....
- Oef! zuchtte Theo. Dat is weêr eens voor maanden mijn kinderlijke plicht
volbracht.
- Ik zoû niet kunnen, mompelde Lot. Ik zoû niet kunnen.
Elly zeide niets. Hare oogen stonden groot en star. Zij begreep toewijding en zij
begreep roeping; al begreep zij voor zich ànders, zij begreep.
- En nu, naar de homard à l'américaine! riep Theo.
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En terwijl hij een rijtuig aanriep, was het of zijn dikke lichaam ontspande, louter om
te ademen in frissche en vrije lucht.

XIV.
In den nachttrein dacht het vrouwtje na. In den hoek van den wagen lag Lot onder
een plaid en sliep, maar het vrouwtje kon niet slapen, want een herfstwind gierde
langs den trein, en zij zat maar, stil, in den anderen hoek en dacht na. Nu had zij
haar leven geschonken en zij hoopte op het geluk. Zij hoopte, dat zij roeping gehoord
had, en toewijding zoû hebben te geven. Dat was het geluk, er was nièts anders,
en tante Thérèse had wèl gelijk, al begreep zij, Elly, toewijding, geluk, roeping, zoo
geheel anders dan tante Thérèse. Zij wilde niet alleen het gevoel, de gedachte; zij
verlangde ook vooral naar de daad. Zoo als zij zich altijd aan de daad had gegeven,
al was het maar tennis, eerst, al werd het later boetseeren, al was het ten slotte
geworden eigen leed uitstorten in taal, en dat verzenden naar een tijdschrift, een
uitgever - zoo verlangde zij ook nu zich aan de daad te geven; minstens, met kracht
tot de daad mede te werken. Zij zag met weemoed naar Lot, en zij voelde, dat zij
hem liefhad, hoe anders ook dan zij eerst had liefgehad. Lief had minder om zich als zij eerst had bemind; lief had meer om hèm, om hem te wekken tot gróote
dingen.... Het was vaag, maar er was eerzucht in, en eerzucht uit liefde, om hèm.
Hoe jammer, dat hij zijn talent versnipperde in kleine geestige artikels en vlug
geschreven essais. Dat was, zooals hij praatte, aardig, luchtig, niet overtuigd en
overtuigend, en hij kon meer, hij kon veel meer. Misschien was het schrijven van
een roman ook niet het groote ding - misschien was het groote ding SCHRIJVEN,
maar géen roman.... Wat dan? Nu zocht zij en vond nog niet, maar zij wist nú zeker
- meende te weten - dat zij zoû vinden en Lot op zoû wekken.... Ja, zij zouden
gelukkig zijn, zij zouden gelukkig blijven.... Daar, in Italië, daar zoû zij het vìnden....
In verleden, in historie misschien zoû zij het vinden.... In dingen, die waren voorbij
gegaan; in mooie, edele dingen, die dood lagen, rustig dood en nòg mooi.... Wat
voelde zij dan zich zóo weemoedig? Of was het niet meer dan de weemoed, dien
zij gevoeld had, altijd, zoo vaak, en die ziekte onder al haar bedrijvigheid, en die
brak in de buiging van
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haar vlugradde stem: de weemoed, omdat hare kinderjaren, zonder ouders, zonder
broêrs, zonder zusters, zoo stilletjes waren opgebloeid in het groote huis van den
ouden man. Hij was altijd lief, zorgzaam, vaderlijk geweest, maar hij was zoo oud,
en zij had gevoeld den druk van zijn oude jaren. Oude menschen had zij om zich
gezien, want àltijd herinnerde zij zich oude grootmama Dercksz, en dokter Roelofsz:
die kende zij, oud, van dat zij een klein kind was geweest. Ook Lot, meende zij, hoe ook het leven van een man, die reisde, verschilde van dat van een meisje, dat
thuis bleef - ook Lot had over zich heen dat oude voelen drukken en zeker daàrom
had zich zijn angst om oud te worden ontwikkeld tot iets van nevroze. Tante Stefanie
en de ooms in Den Haag, zij waren oud, zij waren allen oud, en rondom schenen
de kennissen als afgestorven, en bewogen zij zich zonder tijdgenooten, daar
eenzaam in die stad, langs de straten, waar hunne huizen stonden, heen en weêr,
heen en weêr, naar elkander toe.... Dat was zoo verlaten en zoo heel eenzaam, en
dat gaf weemoed, en zij, ze had altijd, in haar jeugd, dien weemoed gevoeld....
Vriendinnen had zij nooit kunnen blijven behouden. De meisjes van de tennisclub
zag zij niet meer; hare medeleerlingen van de Akademie groette zij alleen nog
vluchtig op straat. Na haar treurig engagement had zij zich nog meer teruggetrokken,
was alleen altijd samen met Lot, wandelde met hem, sprak met hem; hij ook eenzaam
in Den Haag, zonder vrienden: hij had er meer, zeide hij, in Italië.... Hoe vreemd,
òm hen beiden altijd die eenzaamheid en afgestorvenheid.... Geen vrienden, geen
kennissen òm hen, zoo als om de meeste menschen, zoo als om de meeste
families.... Het was zéker om dien druk van die twee héel oude menschen, maar
dieper kòn zij het niet analyzeeren, en voelde zij, dat ièts haar ontsnapte, dat zij niet
wist, maar dat er toch was, en dat drukte, en dat andere menschen weêrhield: iets
sombers, nu verleden, dat was blijven zweven rondom den ouden man en de oude
vrouw, en dat de anderen - hàre kinderen, zijn eenige kleinkind - omhulde in iets
van waas, iets onzegbaars, maar zóo duidelijk voelbaar, dat zij het als grijpen had
gekund in hare tastende hand....
Vaag en mistig was dat om te bedenken, het te bedenken was ook niet mogelijk:
het was een aanvoelen van iets klams, dat voorbij ging; meer niet, meer was het
niet.... maar het ver-
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hinderde soms adem te halen, blij te zijn in jong leven, hard te loopen, luid te spreken:
àls zij dat deed, dwong zij zich tot effort. En ze wist, dat ook Lot zoo voelde; zij had
dat begrepen uit twee, drie heel vage woorden, en meer uit de aroom van die
woorden, dan uit hun klank.... en het had haar een groote sympathie van ziel doen
voelen voor Lot. Vreemde jongen, dacht zij en zag naar hem, terwijl hij zoo sliep....
In zijn uiterlijk en in uiterlijkheidjes, als een heel jonge jongen, een kind soms, vond
zij; om die kinderlijkheid een scepticisme, dat zich wel eens geestig uitte maar niet
was overtuigd; te-gelijkertijd een week gemoed en veel egoïsme; te-gelijkertijd een
nevroze voor zich en bijna een kracht tegenover zijn moeder; hij, de eenige, die met
mama Ottilie kon omgaan; met dit karakter samengaande een talent, dat hij niet
achtte, terwijl hij toch behoefte had te werken. Een samenspel van tegenstrijdigheden,
van ernst en kinderachtigheid, van gevoel en koudheid, van mannelijkheid en van
zóo iets zwak weekelijks, als zij nooit gezien had in een man. Een ijdelheid meer
op zijn blonde haren dan op zijn talent, maar ook ijdelheid daar toch op; en meer
voldoening om een compliment over zijn das dan om een woord van lof over zijn
mooiste essai. En dat kind, dien jongen, dien man had zij lief: zij vond het vreemd
als zij er zelve aan dacht; maar zij had hem lief, zij was alleen gelukkig, als hij bij
haar was.
Hij ontwaakte, vroeg waarom zij niet sliep, en nam haar hoofd nu tegen zijn borst.
Moê van den trein en van hare gedachte sliep zij in, en hij keek uit in den grauwen
morgen, die na Lyon opvaalde over de rillige grijze velden. Hij smachtte naar de
zon, blauwe lucht, naar warmte en naar alles wat jòng is en leeft. Het zuiden van
Frankrijk, de Riviera en dan Italië, met Elly samen. Hij had over zijn leven beschikt
en hij hoopte op geluk. Het geluk in samenstemming en samenleven, omdat de
eenzaamheid doet treuren en des te intenser doet denken aan onze langzamere
afsterving....
- Ze is heel lief, dacht hij, terwijl hij neêrzag op haar, waar zij sliep aan zijn borst,
en hij weêrhield zich om haar niet te omhelzen, nu zij juist in slaap was gevallen.
Ze is heel lief, en ze heeft een fijn artistiek gevoel. Ik zal zeggen, dat ze weêr
boetseert.... of iets schrijft: ze doet beiden goed. Het is een mooi boekje, al is het
ook zoo erg persoonlijk en al te vrouwelijk. Er

Groot Nederland. Jaargang 3

269
is veel goeds in het leven, ook al is het leven niets dan een overgang, die niet heel
veel moet beduiden, op een wereld, die rot is.... Er moeten andere levens zijn en
andere werelden.... Er moet komen een niet meer lijden om stof, een lijden dàn
alleen om geest.... Dan zijn al onze stoffelijke angsten weg.... Toch is er veel liefs
in dit stoffelijke leven.... als we een oogenblik alle ellende vergeten.... Voor ièder
komt er een lief moment: ik geloof, dat het mijne gekomen is.... Als het nu zoo blijft,
maar dat zal het niet.... Alles verandert.... Daar maar niet aan denken, en werken,
werken ook op reis.... Italië: iets gróots, iets grooters dan mijn gewone artikels....
Elly had het zoo graag.... In Florence, de Medicis.... In Rome, héel het Pausdom....
Ik weet nog niet wat ik nemen zal: een van beiden.... Maar het is zoo veel, het is
zoo veel.... Zoû ik nog eens een goed cultuurhistoriesch werk schrijven....? Ik hoû
niet van aanteekeningen.... Die snippers papier.... Als ik niet alles voor me zie in
éen duidelijk vizioen, kan ik niets.... Ik kan niet studeeren: ik moet zien, voelen,
bewonderen of gruwen.... Als ik dat niet doe, kan ik niets. Een essai, dat is wat ik
het beste kan.... Een woord is een kapel: je grijpt het éven luchtigjes, bij de
vleugels.... en laat het weêr vliegen.... Ernstige boeken over historie en kunst, dat
zijn als dikke torren, die kruipen.... Tiens! Dat is een aardig beeld.... Ik zal het eens
in een artikel gebruiken.... Het luchtige vlindertje.... de dikke tor....
Zij naderden Marseille; om twee uur in den middag zouden zij te Nice zijn....

XIV.
Lot had een kamer besteld in het Hôtel de Luxembourg, en geschreven aan zijn
zuster, Ottilie. Toen zij aankwamen, vonden zij in hunne kamer een mand met roode
rozen. Het was Oktober: de ramen stonden open, en in een hevigen lichtstroom der
zon metaalkleurde donker de zee en rimpelde onder de brutale vegen van een
opdriftigenden mistral.
Zij namen een bad, dejeuneerden in hunne kamer, een beetje moê van de reis,
en de geur van de rozen, de gloed van dezon, het verdiepende turkoois van de lucht
en het al meer en meer overschuimvlokte staal van de zee bedwelmden beiden.
Op de tafel,
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om gevogelt, vlakte rood en oranje de slâ van tomaat en van poivron, en in hun glas
champagne schenen lange parelen te smelten. Met sterke rukken stak op de wind
en veegde wat wazig nog huiverde weg met zijn straf brutale liefkoozing van
mannelijkheid. Gloeiende goot de zon zijn stroom, als uit een gouden gat in den
turkooizen hemel.
Bij elkander zaten zij, bedwelmd, en aten en dronken, en spraken niet. Een rust,
maar een matheid te-gelijkertijd, vloeide hun door, als in een overgave aan de
krachten des levens, die waren zoo woelig, en zoo heftig, en zoo goud van glans
en sanguiniesch brutaal. Er werd geklopt, en het hoofd van een vrouw, onder grooten
zwarten hoed, stak langs de geopende deur.
- Mag ik binnen komen?
- Ottilie! riep Lot en stond op. Kom binnen, kom binnen.
Zij kwam.
- Welkom! Welkom in Nice! Ik heb je in lang niet gezien, Lot. Elly, mijn zusje,
welkom.... Ja, ik zond je die rozen. Ik ben blij, dat je me geschreven hebt. En dat je
me dus zien wilt en je vrouw me zien wil....
Zij ging zitten, zij nam een glas champagne aan; tusschen Lot en zijn zuster
wisselden blijde woorden. Ottilie was een paar jaar ouder dan Lot, zij de oudste van
mama Ottilie, en zij leek op haar vader, Pauws, en op mama te-gelijkertijd, want zij
was groot, met het autoritaire van haar vader, maar zij had de trekken van mama
Ottilie, hoewel niet hare oogen, wel haar fijn profiel en teedere kin.... Maar het
jarenlange optreden voor publiek had haar in hare bewegingen gegeven een
gracieuze zekerheid, die van de vrouw van talent en van schoonheid, gewoon
bekeken en toegejuicht te worden, zoo geheel verschillend van welke burgerlijkere
bevalligheid ook: de harmonie in het gebaar, sculpturaal, en natuur geworden, na
eerst studie te zijn geweest....
- Wat een mooie vrouw! dacht Elly, en voelde zich niets, klein, onbeduidend in
haar eenvoudig négligé, na het bad vlug aangeschoten.
Een-en-veertig, leek Ottilie niet meer dan dertig, en had zij de jeugd van een
artiste, die haar lichaam jong houdt, door een schoonheidskunst en -wetenschap,
onbekend aan de burgervrouw. Haar figuur, in wit laken japon, behield in de niet te
overdreven lijn van de mode een statuesque volmaaktheid, waarin borst en
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armen, trots de moderne kleeding zich volmaakt van lijn lieten raden. De groote
zwarte hoed rondde de zwarte struisveêr om haar kopergloeiend blond haar, zwaar
gewrongen; een breede boa van grijze struisveêr doezelde om haar heen, en in die
kleurlooze tinten - wit, zwart en grijs - bleef zij niettegenstaande hare bijna te groote
schoonheid, tegelijk bevallige als fatsoenlijke vrouw en artiste.
- Elly, dat is nu mijn zuster! zei Lot fier. En wat zeg je van haar?
- Elly, zei Ottilie; ik heb je gezien in Den Haag.
- Ik herinner me niet, Ottilie.
- Neen, je was een kindje van acht, negen jaar misschien, en je had een groote
speelkamer bij grootpapa Takma en een prachtig poppehuis....
- O ja....
- Sedert ben ik niet meer in Den Haag geweest.
- Je bent gegaan aan het Conservatoire te Luik....
- Ja....
- Wanneer heb je het laatst gezongen? vroeg Lot.
- Onlangs te Parijs....
- Wij hooren niets over je.... Je zingt nooit in Holland.
- Neen, ik kom nooit in Holland.
- Waarom niet, Ottilie? vroeg Elly.
- Ik heb me altijd in Holland gedrukt gevoeld.
- Om het land, om de menschen?
- Om alles.... Om het land, de menschen, de huizen.... Om onze familie.... Om
onzen kring....
- Ja, ik begrijp je, zei Lot.
- Ik kon niet ademen, zei Ottilie. Het is niet, dat ik land, menschen, familie wil
afbreken. Het heeft alles zijn goeds. Maar zoo als de grauwe luchten mij
belemmerden te ademen, zoo belemmerden de huizen mij mijn stem uit te zetten,
en was er iets om mij heen, ik weet niet wat, iets, dat ik vreeslijk vond....
- Iets, dat je vreeslijk vondt....? zei Elly.
- Ja. Een atmosfeer. In huis, met mama ging het niet met mij, zoo als het nooit
tusschen mama en papa was gegaan. Dat onmogelijke kinderachtige karaktertje
van mama met haar driftjes, was iets, dat mij razend maakte.
- Lot is een smediger natuur dan ik....
- Jij hadt een jongen moeten zijn en ik maar een meisje, Ottilie, zei Lot bijna bitter.
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- Mais je suis très femme, moi, zei Ottilie.
Een zachtheid waasde haar blik, en in den glimlach school een geluk.
- Mais je te crois, antwoordde Lot.
- Neen, vervolgde Ottilie. Met mama kan ik niet overweg. Trouwens, ik voelde,
dat ik vrij moest zijn. Er was toch het leven. Ik voelde mijn stem in me. Ik heb goed
gestudeerd, ernstig gestudeerd, jaren lang. Ik heb succes gehad. Ik verzing mijn
leven....
- Waarom heb je alleen op concerten gezongen, Ottilie? Voel je niets voor de
opera.... Je zingt toch Wagner.
- Ja, maar ik kan me niet langer incarneeren in een rol, dan enkele oogenblikken.
Niet langer dan een scène duurt. Geen avond lang.
- Ja, dat begrijp ik, zei Lot.
- Ja, zei Elly levendig. Daarin ben je zeker een zuster van Lot. Hij ook, kan niet
langer werken dan zijn artikel, dan zijn essai duurt.
- Een familiezwakte, Ottilie. Hereditair, zei Lot.
Ottilie dacht na, glimlachende. De glimlach van de Gioconda, dacht Elly.
- Het is misschien waar, zei Ottilie. Die kleine Elly merkt fijntjes op.
- Ah ja, zei Lot fier. Dat doet ze.... We zijn geen gewone naturen, zoo als we hier
bij elkander zitten....
- Ja.... mijmerde Ottilie. Holland.... Die huizen.... Die atmosfeer.... In huis mama
met meneer Trevelley. Het was vreeslijk. Scènes, scènes.... Trevelley verweet mama
papa; mama verweet Trevelley honderd liaisons! Wat een jaloezie, die mama....
Haar hoed en mantel hingen in de gang. Ging ‘meneer’ Trevelley uit, dan zei mama:
‘Hugh, waar ga je naar toe.... ‘Does n't matter,’ zei Trevelley. ‘Ik ga meê’, zei mama,
en zette haar hoed scheef op, schoot haar mantel aan, en ging meê. Trevelley
vloekte. Een scène, maar mama ging meê. Hij liep op straat drie passen voor; mama
volgde, woedend, woedend.... Ze was toen heel, heel mooi; een poppetje, een blond
madonna-gezichtje; ze kleedde zich slecht.... Lot, altijd rustig, met kalme oogen,
die moê deden....: ik herinner me nog zoo goed. Nooit driftig, heel beleefd tegen
‘meneer’ Trevelley....
- Ik heb met mijn drie papa's overweg gekund.
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- Toen mama en Trevelley genoeg van elkaâr hadden en mama op Steyn verliefd
werd, ben ik er van door gegaan. Eerst bij papa, toen ben ik naar het Conservatoire
gegaan.... Sedert ben ik niet meer terug in Holland gekomen.... O, die huizen....
Jullie huis, Elly, dat van grootpapa Takma, alles heel netjes door tante Adèle
onderhouden, maar het was mij, of achter iedere deur iets stond te wachten.... Het
huis van grootmama en de figuur van grootmama, die daar zat bij het raam, te
staren. Te wachten, te wachten ook.... Waarop? Ik weet het niet. Maar het heeft mij
zóo gedrukt. Ik verlangde naar lucht, naar blauwe lucht, naar vrijheid; ìk moest mijn
longen uitzetten.
- Ik heb dat ook zoo wel eens gevoeld, zei Lot zacht.
Elly zeide niets, maar zij dacht aan haar kinderjaren, bij den ouden man, en aan
haar poppehuis, dat zij zoo heel ernstig, als een wereldje, bestuurde.
- Ja, zei Ottilie; je voelde het ook; Lot: je ging naar Italië, om te herademen. Om
te leven, om te leven.... In onze familie hàd men geleefd. Mama leefde nòg, maar
haar eigen verleden klampte zich aan haar vast.... Ik weet niet, Elly: ik geloof nièt,
dat ik heel sensitief ben, en tòch.... toch heb ik het zóo gevoeld: een druk over mij
van dingen van vroeger.... Ik kon niet meer. Ik verlangde naar mijn eigen leven.
- Dat is waar: je hebt je geheel vrijgemaakt, zei Lot. Vrijer zelfs dan ik. Ik heb
mama nooit kunnen verlaten. Ik hoû van mama. Ik weet niet waarom, moeder is zij
weinig voor me geweest. Toch hoû ik van haar, heb ik dikwijls met haar medelijden.
Ze is een kind, een bedorven kind. Ze is overstelpt geworden, in haar jeugd, met
éene enkele adoratie. De mannen waren gek op haar. Nu is ze oud, en wat heeft
ze over? Niets en niemand. Steyn en zij zijn hond en kat. Ik beklaag Steyn, maar
ik lijd soms voor mama. Het is iets vreeslijks om oud te worden. Vooral voor een
vrouw, als zij is geweest; voor een vrouw - laat ons het ronduit zeggen - van liefde.
Er is in mama nooit iets geweest dan liefde, dan behoefte aan liefde. Ze is een
eenvoudige vrouw; ze heeft behoefte aan liefde en liefkoozing, zóo, dat ze conventie
niet heeft kùnnen volhouden. Zij achtte die niet langer dan tot een zeker punt. Had
zij lief, dan volhardde ze.
- Maar waarom is ze getrouwd. Ben IK getrouwd? Ik heb ook lief.
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- Ottilie.... mama leefde in een anderen tijd. Men trouwde toen. Men trouwt nu nog.
Elly en ik zijn getrouwd.
- Ik heb er niets tegen, als je wéet, dat je elkaâr hebt gevonden voor het leven.
Wist mama dit van éen van haar drie mannen? Ze is op alle drie dol geweest.
- Ze haat ze nu alle drie.
- Ze had dus nooit moeten trouwen.
- Neen, maar ze leefde in een anderen tijd. En, zoo als ik zeg, er wordt nòg
getrouwd, Ottilie.
- Je keurt af, dat ik niet getrouwd ben.
- Ik keur niet af. Het is niet in mijn natuur af te keuren in een ander, wat een ander
voor zich goed acht.
- Laat ons open, oprecht spreken. Je noemt mama een vrouw van liefde. Misschien
noem je mij ook zoo.
- Ik weet niet veel van je leven.
- Ik heb met mannen geleefd. Als ik mama's ideeën had gehad, of liever, hare
onbewuste conventie, was ik met ze getrouwd. Ik had lief, en vond liefde. Tweemaal
heb ik kunnen trouwen, als mama. Ik heb het niet gedaan.
- Je bent afgeschrikt, door wat je gezien hadt.
- Ja, en ik wist niet, ik heb nooit geweten. Misschien nú.... Lot, nú weet ik eerst.
- Nu weet je, Ottilie? zei Elly.
Zij nam Ottilie's hand. Zij vond Ottilie zoo mooi, zoo heel mooi, en zoo oprecht,
dat zij zeer geroerd was.
- Misschien.... Elly, weet ik nú, dat ik, nu ik Aldo liefheb.... nooit meer van iemand
anders kan houden. Hij houdt van mij....
- En jullie trouwen? vroeg Lot.
- Neen, we trouwen niet....
- Waarom niet....
- Weet HIJ?
- En hij houdt van je....
- Ja, maar weèt hij? Hij weet niet.... We zijn gelukkig, o zoo gelukkig. Hij, wil
trouwen. Maar weet hij? Neen, hij weet niet.... Hij weet niet: ik weet zéker, dat hij
nìet weet.... Waarom ons wettelijke banden aan te leggen? Als ik een kind van hem
krijg, zal ik heel gelukkig zijn, en een goede moeder zijn voor mijn kind. Maar waarom
die wettelijke banden.... Aldo weèt nièt, ook al zijn we nu nòg zoo gelukkig. Hij is
twee jaar ouder
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dan ik.... Wie weet wat hem morgen wacht, welke emotie, welke passie, welke
liefde.... Ik, ik weet, dat ik gevonden heb, maar ik weet, dat hij NIET weet.... Verlaat
hij mij morgen, dan is hij vrij.... Dan vindt hij een ander geluk, het duurzame
misschien.... Wat weten wij, arme menschen...? Wij zoeken, wij zoeken, tot we op
eens weten.... IK weet.... Maar hij niet.... Neen Lot, wij trouwen niet. Ik wil Aldo vrij
en hij zal doen, wat hij wil.... Ik ben niet jong meer en ik wil hem vrij laten.... Onze
liefde, onze lichamen, onze zielen zijn vrij, zijn geheel vrij in ons geluk.... En als ik
morgen oud ben, een oude vrouw, en geen stem meer heb....
- Dan zal je lijden, Ottilie, zei Lot.
- Dan zal ik niet lijden, Lot. Dan ben ik gelukkig geweest. Dan heb ik gehad wat
mijn deel was. Ik vraag niet het eeuwige, hier. Dan ben ik tevreden en dan word ik
oud, rustig, rustig oud....
- O, Ottilie, en IK, ik lijd van oud, ouder te worden.
- Lot, dat is een ziekte. Je bent gelukkig nu, je hebt Elly, het leven is mooi, er is
zon, er is geluk. Neem dat, geniet dat en wees gelukkig en denkt niet aan wat komt....
- Denk je dus nooit aan oud worden, aan het verschrikkelijke ervan....
- Ik denk wel aan oud worden, maar ik vind het niet verschrikkelijk....
- Als jou Aldo je morgen verlaat, dan ben je alleen.... dan word je oud.
- Als hij me morgen verlaat, om zijn geluk, dan vìnd ik dat goed, en dan word ik
oud, maar niet alleen, want dan heb ik àl de herinnering aan zijn liefde, aan ons
geluk, dat nu werkelijk is, en zóo waar, dat er na dit nooit weêr iets komen kan....
Zij stond op.
- Ga je weg...?
- Ik moet nu weg. Kom morgen bij ons dejeuneeren, wil je Elly?
- Ja, Ottilie....
Ottilie zag uit het raam. De zon straalde zwijmende en laag, uit mauve en roze
wolken, en de wind had zich over de golven neêrgelegd; de zee wiegde hem nog
alleen zacht op hare diepblauwe deining, als een reuzigen minnaar, die lag in haar
schoot uit te rusten van zijn bloedrijke razen.

Groot Nederland. Jaargang 3

276
- Prachtig, die wolken! zei Elly. De wind is gaan liggen.
- Altijd om dit uur, zei Ottilie. Kijk, Lot, daar is hij....
- Wie....
- Aldo. Hij wacht me.
Zij zagen op de Promenade des Anglais - weinig wandelaars waren daar - een
man zitten en hij zag naar de zee.
- Ik zie alleen zijn rug, zei Lot.
- Je zal hem morgen zien. Ik ben innig blij, dat jullie komen....
De klank van haar stem bedankte, geroerd. Zij omhelsde hen beiden, ging.
- God, God, wat een mooie vrouw, zei Lot. Ze is lang niet jong meer, maar voor
een vrouw, gewend op te treden in publiek, en zoo mooi als zij, IS geen leeftijd.....
Elly was op het balkon gegaan.
- O Lot, wat een prachtige lucht.... Het is een sprookje in de lucht.... Zoo stel ik
me voor de atmosfeer van de Duizenden-Een-Nacht.... Kijk, het is net de staart van
een reusachtigen fenixvogel, die daar achter de bergen in vlammen verzinkt.... Daar
heb je Ottilie, op de Promenade; zij wuift met haar zakdoek.
- En daar heb je Aldo, naast haar, die groet.... Een mooie groote kerel, die
Italiaansche officier van haar.... God, wat een paar mooie menschen.... Kijk Elly, nu
ze wandelen naast elkaâr. Wat een mooi paar. Ik word jaloersch van hem. Ik zoû
ook graag zoo groot zijn, met zoo een carrure, en er zoo knap uit zien.
- Maar ben je dan niet tevreden, dat ik je goed vind, als je bent?
- Ja, ik ben heel tevreden. Ik ben meer dan tevreden, Elly.... Ik geloof, dat ik mijn
lief oogenblik heb gekregen, mijn oogenblik van geluk....
- Het zal meer dan een oogenblik zijn.
- Weèt je dat?
- Ja, dat weet ik voor mij.... zoo als Ottilie dat wist voor zichzelve. En jij?
Hij zag haar diep aan, en hij zeide haar niet, dat zij veel jonger was dan Ottilie,
tè jong om zóo veel te weten.... En hij antwoordde alleen:
- Ik geloof ook wel, dat ik het weet.... Maar wij moeten de toekomst niet dwingen....
O, wat is de avond mooi! Kijk, die bergen daar paars gaan purperen.... Ieder
oogenblik verandert
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het sprookje. De zee wiegt den wind in haar schoot, en de fenixvogel vergaat in
asch. Laten we zoo blijven, zoo blijven kijken. Daar komen al de eerste sterren. Het
is of de zee heel kalm wordt, en de wind rustig nu slaapt, aan haar blauwe borst.
Je voelt nog even zijn adem, maar hij slaapt.... Het is hier het land van leven, en
van liefde.... Wij zijn te vroeg voor den saison, maar wat kunnen me mooie-menschen
schelen.... Dit is prachtig, Elly, die weelde van leven, van liefde, van levenskleur,
die zich zoo purper dempt in den nacht. De frissche adem van dien krachtigen wind,
die nu slaapt.... Hoe anders dan de huilwind van ons Noorden, die zoo luguber giert.
Die dolle, vroolijke wind hier, en die nu slaapt, als een reus, in den blauwen schoot
van de zee, reuzin. Dat is vrijheid, leven, liefde en glans en pracht en vroolijkheid.
O, ik zeg niets kwaads van mijn land, maar nu voel ik weêr, na maanden, dat ik vrij
adem, en dat er gloed in het leven is en jeugd, en jeugd, en jeugd! Eerst bedwelmt
je dat, nu wen ik al aan die dronkenschap....
Zij bleven, op het balkon. Toen de wind wakker werd in den schoot van de zee
en weêr opstak, met een onverwachten sprong van zijn reuzige blijheid - met éen
veeg waaide hij de eerste sterren schoon van de laatste paarse wolken - gingen zij
naar binnen, om elkanders middel hun armen.
Over de blij rillende zee ruischte de woeste mistral op.

XV.
Met klein terras en een paar trappen gaf het appartement toegang tot den tuin.
- Je bent te vroeg om mijn tuin in zijn winterpracht te zien, zei Ottilie. Je bent nog
veel te vroeg. Onze natuur slaapt den heelen zomer onder den brand van de zon.
- Dat is éen lange, lange liefdeslaap, zei Lot, aan den arm van zijn zuster.
- Ja, dat is éen liefdeslaap, herhaalde Ottilie. Begin najaar komen de felle regens.
Die kunnen ons nu nog, in eens, overvallen. Zijn die voorbij, dan ontluikt de natuur
voor den winter. Dat is zoo iets heerlijks hier. Als overal in het Noorden alles is
zonder blad of bloem, wordt hier de grond omgespit, gras gezaaid, gaan de mimosa's
bloeien, de anjelieren, heb je viooltjes. Je bent te
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vroeg, maar je ziet den overgang. Kijk mijn laatste zomerrozen, die bloeien zoo
gezellig dol en verward. Heerlijk, hier, hè, die heliotrope; ja, die is nog prachtig....
Kijk mijn peren; heb je ooit zulke groote peren gezien? Hoeveel heb ik er, drie, vier,
vijf, zes.... We zullen ze plukken; ze zijn al rijp.... Als ze op den grond vallen, eten
de mieren ze op, in éen oogenblik.... Aldo! Aldo! Kom eens hier.... Aldo, pluk eens
een paar peren, wil je.... Ik kan er niet bij, Lot ook niet.... Elly, heb je mijn druiven
gezien; kijk eens, mijn druivenportiek? Ja, net een laube, en het zijn van die
framboze-druiven: we zullen ze proeven.... Hier heb je een tros.... Ze zijn heerlijk....
De peren zullen wij straks aan tafel eten. Die zijn net gesuikerde, aromatische
sneeuw.... Hier heb je vijgen: dat is een oude boom, maar hij is nòg een symbool
van de vruchtbaarheid. Pluk maar, snoep: hier heb je mijn perziken. Wat is de zon
nog warm, hè, en alles stooft: die natuurlijke parfum vind ik zoo heerlijk.... Die druiven
soms maken me gek.
Zij stak uit de mouw van haar witten japon een blanken arm tusschen de wazige,
blauwe trossen en plukte, en plukte meer. En het was een gulzigheid, in de druiven
zwolgen zij. Aldo plukte de mooiste voor Elly. In de kalme rust van zijn elegante
forschheid, de veertig voorbij, was hij duidelijk een man van liefde, een zuidelijke
man van liefde, rustig, en tòch, glimlachend, een hartstochtnatuur. In de nonchalance
van zijn grijs flanellen pak teekende zich, nu hij zich lenig hief en de hand reikte
naar de hoogste trossen, spierig en soupel, de harmonie van een statuesk mooi
mannelijf, en was zelfs deze tegenstrijdigheid in hem, dat men dacht aan een antiek
beeld in een modern kostuum. Ook de glimlachende rust van zijn regelmatig breed
gesneden gezicht, deed Lot denken aan beelden in Italië gezien; aan den Hermes
van het Vaticaan - neen, zoo intelligent was Aldo niet -.... aan den Antinous van het
Kapitool, maar dan een mannelijker broeder.... aan de Worstelaars van den Braccio
Nuovo, maar niet zóo jong en forscher gebouwd.... Aldo's glimlach antwoordde aan
den glimlach van Ottilie en er was de gelukkige rust in van een gevonden geluk.
Van een intens oogenblik van volmaakt menschelijke zaligheid.... Dàt oogenblik
was er, al ging het voorbij.... Dit gevonden geluk was als de geperste druiventros....
Lot voelde, dat hij zijn lief oogenblik leefde, voelde, dat hij gelukkig om
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Elly was, maar tòch was een jaloezie in hem, om dat fyziek geluk van die twee heel
mooie menschen; er was iets zoo weinig gecompliceerds in, iets bijna antieks in
deze natuur van zuidelijken herfst, tusschen die overdaad van zwellende vruchten,
en zeker wist hij nooit zoo een geluk, fyziek, te zullen benaderen, omdat hij den
morbide weemoed meer voelde, omdat hij het Noorden voelde in zijn ziel, hoe die
ziel aan dat Noorden ook poogde te ontsnappen - omdat hij den Angst voelde voor
de jaren, die komen zouden, omdat zijn liefde voor Elly zoo heel veel was van
sympathie en gemoed, omdat de straffe zinnelijkheid aan zijn natuur ontbrak. En
hij voelde er om een gemis, en om dat gemis was hij ijverzuchtig, met héel de
ijverzucht, van zijn moeder geerfd.... Zij beiden, Aldo en Ottilie, ze voelden niet den
morbide weemoed en den zieken Angst en tòch, hun geluk, hoe overdadig ook, was
een herfst, als de natuur om hen rond. De kopergloeiende bladeren der platanen
plotseling, woeien over het druivenportiek, verstrooid door de plotse, ruwe handen
van den blij opdriftigenden wind. Een huiveren ging door de verwarde rozenstruiken;
een zwaarrijpe peer vièl neêr. Het was de herfst en noch Aldo, noch Ottilie waren
jong, waren jòng.... En toch.... toch hadden zij dìt gevonden, en wie weet, wat zij
reeds vroeger gevonden hadden, ieder langs verschillende paden! O, dit vrije geluk,
dit oogenblik.... O, hoe voelde Lot de ijverzucht.... O, hoe gaarne had hij als Aldo
willen zijn, zoo groot, zoo forsch, zoo mooi als een antiek beeld, zoo natuurlijk, een
antieke ziel.... Zijn bloed willen voelen bruischen, voelen bruischen tot dolheid toe!
O, dat Noorden, dat in hem iets bevroor; die onmacht het moment met brutale hand
te grijpen en de angst, altijd de Angst, voor wat komen zoû: dat gruwen voor den
ouderdom, terwijl hij toch nog jong was! Nu zag hij zijn vrouw, en eensklaps
berustigde geheel zijn ziel.... Hij had haar lief. Weemoed stil in zich, angst, dat was
voor hèm; er was niets aan te doen; er was zich bij neêr te leggen. De bezwijmeling
van het genot kon hem een oogenblik overstelpen: ze was niet de sfeer van zijn
geluk.... Ze zoû hem dronken maken: zijn bloed was daar niet rijk genoeg toe.... Hij
had lief, als hij lief kòn hebben; hij was gelukkig, als hij het zijn kon.... Het was toch
dàt: hij had gevonden, hij wilde dankbaar zijn.... Een teederheid voor Elly vloot zoo
innig zalig door hem heen: hij voelde zich zusterziel met de hare.... De overdaad
was nièt voor hem, en
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den druk van de dingen, die gingen voorbij, had hij altijd gevoeld, en had hem altijd
belemmerd beide zijn armen woèst om het leven te slaan....
Hij wierp den steel van zijn druivetros weg, en volgde Aldo, die hem riep. Met een
gebaar van sympathie had de Italiaan zijn arm genomen.
- Ottilie zal zingen, je vrouw heeft het gevraagd, zeide hij: zijn Fransch had de
zinnelijke molligheid van zijn al te Latijnsch accent.
In den salon zong Ottilie al; zij accompagneerde zichzelve. Hare rijke stem,
geschoold naar de ruimte van groote zalen, zwol als een zuivere golf, deed tot in
den tuin de lucht trillen van een gelukzwaar geluid. Het was een Italiaansch lied,
van een componist, dien Lot niet kende. Er was een illuzie in, of Ottilie op dit
oogenblik dit lied improvizeerde. Het was als een enkele fraze, die zacht begon,
uitjubelde en wegsmolt in een bezwijmelde tevredenheid, als een nymf in liefde, in
de armen van een faun.
- Op een anderen keer zing ik je misschien iets serieus, zei Ottilie; dit is maar een
enkele galm..... Een galm van leven, niets meer....
Zij gingen aan tafel. De zon, die hen had gegloeid, de wind, die hen ruw had
omhelsd, had hun eetlust gegeven en de oranjekleurige bouillabaisse prikkelde
tintelend het verhemelte. In eenvoudige, maar groote korven, op het buffet, stapelden
zich de vruchten en waren ook binnenshuis de overdaad van den herfst.
- Lot, zei Elly opeens. Ik weet niet wat het is.... maar ik voel op eens het Zuiden.
- Wij arme septentrionalen! zei Lot. Ottilie.... Aldo, diè voelen het Zuiden.
- Maar ik ook! zei Elly.
- Nice is een leerschool voor je, Elly, vóor je in Italië komt! zei Ottilie. Voèl je het
hier, het Zuiden? In de lucht?
- Ja.... in de lucht en.... in mij.... in MIJ....
- Wij hebben ook tropiesch bloed in ons, zei Ottilie. Waarom zouden wij het Zuiden
niet dadelijk voelen? Aldo kon nooit het Noorden voelen: wij zijn samen in Stockholm
geweest, waar ik zong.
- Voelde je niet het Noorden.... in de lucht? vroeg Lot.
- Sicuro! zei Aldo. Ik vond het koud en guur, maar het was ook winter. Fijner heb
ik niet gevoeld. Jullie Noordelijken voelen fijner. Wij voelen misschien.... brutaler en
voller. Wij hebben
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meer durf. Jullie hebben de gave nuance's te voelen. Wij minder. Als IK voel, voel
ik gehéel. Als Ottilie nu voelt, voelt ze ook gehéel. Maar het is zoo niet altijd geweest.
- Aldo verzuidelijkt me! zei Ottilie. Hij wischt àl mijn nuances uit!
Buiten stak de mistral razende op in een werveling van kopergloeiende
platanenbladeren.
- Dat is de herfst, zei Ottilie.
- Dat wordt de winter, zei Lot.
- Maar de winter is hier weêr het leven, vernieuwd. Het leven vernieuwt zich
iederen dag! Iedere dag, die komt, is nieuw leven....
- Dus geen afsterving, maar altijd herleving? vroeg Lot met een glimlach.
- Geen afsterving, altijd herleving!
Hare overmoedige stem juichte. O, het moment.... het moment brutaal te omhelzen!
Het was niet voor hem, dacht Lot. Maar wat er was, was een teeder geluk. Als het
zoo maar bleef.... Als hij maar niet eenzaam, alleen, achter bleef, en oud, nu hij het
teeder geluk gekend had. Hij zag naar zijn vrouw. De topaasgele wijn deed haar
oogen vonkelen, zij had een blos over hare gewoonlijke bleekte, zij schertste met
Aldo en Ottilie, zoo vroolijk, als Lot haar nog nooit had gezien; zij werd bijna mooi,
en, overmoedig, begon zij met Aldo Italiaansch te spreken, spon al geheele zinnen
af, die hij, met zijn rustigen lach, haar verbeterde.
Wie weet, dacht Lot, wat of zij nog voelen zal. Zij is drie-en-twintig.... Zij houdt
veel van mij en zij heeft, vóor ze mij liefhad, verdriet gekend.... verdriet om andere
liefde. Wie weet wat de jaren brengen. O, maar dit is een lief oogenblik, deze dagen
zijn misschien mijn liefste levensmoment.... Laat mij déze dagen nooit vergeten....
Ik ben gelukkig, zoo als ik het zijn kan.... En Elly, zij moet ook gelukkig zijn.... Zij
herademt.... Het is of er een druk over haar heen is gegaan, voorbij en of zij
herademt. Zij is te lang bij den ouden man geweest. Daar in huis drukt het verleden.
Bij grootmama drukt het verleden.... Bij ons zelfs drukt het, om mama.... Het leven
vernieuwt zich daar niet.... Daar sterft het af.... daar gaat het voorbij en de weemoed
drukt zelfs ons, jonge menschen. O, in Italië zal Elly eerst heel gelukkig zijn.... Dit
is nog een bedwelming, heerlijk, maar
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te vol brutaal voor onze zinnen, en daar.... daar, als wij samen werken, zal het blijde
geluk voor ons zijn - dat weet ik zeker! het blijde geluk in een land, niet zoo sensueel
als Nice, maar intelligenter en mooi bewaasd, door het waas van het doode
verleden.... O ja, daar zullen wij harmoniesch zijn, en gelukkig, en samen werken....
- Elly, fluisterde hij, terwijl Aldo bezig was met de champagne.
- Wat?
- Je voelde zoo even het Zuiden?
- Ja.... o Lot, zonder twijfel!
- Nu.... IK, ik voel het geluk!
Zij drukte zijn hand; een glimlach boog om hare lippen. Zij ook, zoû dit
levensoogenblik nooit vergeten, wat er ook verder zoû komen die verdere jaren:
met hare Noordelijke weemoedsziel voelde zij het Zuiden en het geluk.... en wat
voorbij ging, zagen zij niet....
EINDE VAN HET EERSTE DEEL.
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De dochter
Door Top Naeff.
De lucht spande hoog, strak-vriezerig boven de daken. De zon scheen fel, zwart
vielen de schaduwen in de plooien der huizen, vormend grillige, scherp afgelijnde
vakken grijs in de lichte straten, waarlangs de menschen, Zondag's-mooi, sloften
ter kerk. En de klokken klepten hun klepels tegen de holle bellen, grooten en kleinen,
alle verschillend van metaaltint, en 't geklank speelde door de ijle lucht, verspreidde
zich ver over de stad in al fijner geluid, dat vloeide in de menschen en prikkelde tot
nieuwe, frissche kracht!
Op den eersten dag van het jaar.
De stoep van het huis der Veemers leek zwart van menschenmassa. De deur
bleef half open, een knecht deelde centen, vulde de gretig geheven handen.
In de voorkamer waren al de kleinkinderen van Nans, stonden er verrukt om 't
kleine hondje, dat ze trokken aan de oortjes en 't stompe staartje.
Julie rolde kleeren in pakken, knoopte speelgoed in oude doeken, koekjes,
chocolamannetjes, pepermunt....
En haar vader rammelde de spaarpotjes, liet blinkende, geheimzinnig klinkende
dingen glijden door de gleuf.
En oude Nans herhaalde dankbaar, haar oogen nat, looperig van de kou: ‘'t Is te
veel, duizendmaal dank, duizendmaal! Bedanke Piet, hebbie dankie gezeid? Zeg:
dank u wel, meneer. Jij ook, Koba, netjes.’
In de vestibule stonden nog meer vrouwen, moeders en grootmoeders met kinders
op den arm en aan de hand; schuwe, bleeke kinderen, benijdend het troepje van
Nans, dat gewend in het huis, onbevangen ronddraafde door gang en kamers.
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Ze durfden nauwelijks aanvallen toen Julie een schortvol kaakjes te grabbelen
gooide, een grapje om den schroom te verjagen: ‘Vangt jongens, gauw! Bukken....’
Dien eenen dag was het vroolijk in 't huis, als stelde het zich schadeloos voor de
sombere stilte van het overige jaar.
Dientje stond onverschillig toe te zien. Van haar welgestelde familie kwam niemand
voor bedeeling in aanmerking, en de nieuwe japon, die Julie gewoon was elk der
meiden op nieuw-jaars-dag te geven, hadden ze ditmaal niet gekregen.
In de keuken zat Mina misbarig te huilen. Haar, dadelijk bij Julie's beneekomst
gewaagde, bede: nog te mogen blijven, haar vleien en smeeken en de schuld, van
zich af, op Dientje verschuiven, beloften en tranen waren vergeefsch geweest. Zelfs
haar eindelijk schelden en uitrazen van woede, toen ze elke kans ontglippen voelde,
hadden juffrouw Julie's kalm koel gezicht tot geen merkbare ontroering bewogen.
Nu zat ze in de keuken en spande haar krachten om 't gesis harer droge snikken
tot de vestibule door te drijven.
Maar de kleinkinderen van Nans kraaiden en tierden en overschreeuwden elk
zwakker gerucht.
Een storm van vreugde stak op, 't geluid schalde door de gang, toen Piet, kleine
vent, met den spartelenden hond krampachtig omklemd in de kamerdeur verscheen.
De moeders poogden te bedaren, stopten 't gekregene in manden en zakken onder
de plank-stijve schorten, waar kraakwit de vouwen nog inruitten.
En buiten groeide de menigte aan, terwijl de heer Veemer, zelf zich vermakend
als een kind, de geldzakken vulde: centen, dubbeltjes, kwartjes.... En telkens als
de deur, even gesloten om 't opdringend volk te stuiten, weer openkierde, steeg op
een geloei als van uitgelaten kudde.
De politie keurde streng af deze ordelooze wijze van geven, traditie in de familie
Veemer en daarom oogluikend toegelaten, maar in andere gezinnen reeds lang uit
den tijd geraakt, en sprak van bonden, vereenigingen, stelsels van weldadigheid,
ver te kiezen boven dit deelen in den blinde, aan ieder gelijk, verdiend of onverdiend;
geld om te gebruiken of te misbruiken, elk naar zijn aard.
En Veemer spotte erom als een kwâjongen, genoot in de stille ergernis der stad,
gaf, gooide, strooide zijn geld met de spontane, luchtige gulheid die hem kenmerkte,
weglachend al het zwaarwichtig geredeneer, 't heele geval opdrijvend tot een pretje:
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‘Juul kom 's kijken! Zeg, hier!’ Hij trok haar voor 't spion, waarin de stoep, zwart van
volk, weerkaatste, proestte, zich verkneukelend in zijn kattekwaad, wijzend de vuilste,
beruchtste straattypen: ‘Kijk Lompe-Hannes en de Rooje, wonder dat hij niet in de
doos zit, en Lollemientje, die is er de heele morgen al, doet telkens net of ze niks
gehad heeft nog, dadelijk zwiert ze! Jonge, jonge wat 'n élite!’
Hij blijft een kind, dacht Julie, bekommert zich om goed noch kwaad, neemt 't
leven op als een veer.... Háár bezwaarde het onrecht dat ze redeloos in de hand
werkten; zij voelde de afkeuring der gansche stad knagen, verweet zich het geld
niet verstandiger te besteden.... En toch, heimelijk, genoot ook zij in den overdrukken,
rumoerigen nieuwjaarsmorgen, in zijn uitbundig plezier, dat uitstraalde als een zon,
om de traditie alleen in hun familie van jaar op jaar gehandhaafd!
‘Hier, nee loop niet weg! 't Is zoo gèk! Kijk dat ouwe wijf daar wegschieten, 'n kous
vol centen.... de schort er over.... bang dat ze 't haar weer afnemen....’
‘Ik moet nog even met Nans praten, ze weet een goeje tweedemeid,’ glimlachte
Julie, wijs en ouwelijk, terwijl hij wipte van 't eene been op 't andere, zijn handen
lubbend in de zakken; een sigaret in den linker mondhoek bibberde tusschen zijn
lippen bij elk woord dat hij de gang inriep:
‘Jongens! Wie kan op zijn hoofd staan? Hier op de looper; wie het 't best kan,
krijgt 'n kwartje.’
En de kleine jongens duikelden, vielen om, rolden dooreen als muizen. Niemand
kon 't, en elk kreeg een kwartje.
Tegen half twaalf - de vrouwen waren weg, de stoep liep langzaam leeg, en de
deur bleef gesloten tot een belruk nieuwe, late klanten aanmelde - rolde het rijtuig
der Van Elkendoncks voor, waaruit tante Adèle en Freddy wipten, beiden tot de
neuzen in bont gedoken; Freddy met haar handen in groote witte mof, en een hoed,
opvallend van breede grijze veeren.
Julie, om de ontredderde voorkamer, riep Dientje na: ‘laat mevrouw in de zaal.’
Maar Dientje, die verzuimd had in het zaaltje den haard aan te leggen, hield zich
doof, en liet de dames tóch vóór in den rommel.
‘Dat winnen we je àf! Al wat wenschelijk is Julietje,’ kirde mevrouw Van
Elkendonck, haar nichtje kussend op beide wangen: ‘mijn waarde zwager, heil en
zegen.’
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‘Dank u tante, u bent zoo vlug, wij komen vanmiddag bij u.’
‘Ja, daar ben ik op gesteld, dat weet je. De kerk was vroeg uit, ik zeg tegen Freddy:
laten wij van 't jaar de eersten eens zijn! Wat een rare lucht is hier. Heb je.... O,
zeker filantropische neigingen botgevierd.’
‘De heele bende van Nans.’
‘Je moogt wel eens spuien.’ Tante Adèle wuifde haar naar viooltjes geurenden
zakdoek als een wimpel voor haar neus. Freddy bemerkte den hond:
‘O, daar is hij! Wanneer gekomen? Hij is snoezig!’
‘Gisteravond. Leuk, net op ouwe-jaar.’
‘Heb je 'm cadeau?’
‘Ik weet niet, ik geloof 't wel. Meneer Greve vroeg of hij er me een mocht sturen.’
‘'t Wordt gevaarlijk met die meneer Greve!’ plaagde tante Adèle. ‘Eergisteren in
de komedie heeft hij ook al zoo'n tijd bij jelui in de loge gezeten. Opvallend, Juultje.
Nee hondje, weg met je scherpe pooten.’
‘Verbeeld-je, een ouwe, saaie man van in de veertig!’ weerlegde Julie beslist elk
heimelijk vermoeden, ‘ik zou je danken.’
‘Julie is mijn huisvrouw, ik sta haar niet af, aan niemand,’ pochte de heer Veemer.
‘Tut-tut.... Jonge jaren....’
Zenuwachtig viel Julie uit tegen den hond: ‘Koesjt dan toch, allez, in je mand.’
En Freddy telde in haar bruin fluweelen rok den druk der spitse nageltjes: vijf
halve maantjes, zes.... zeven.... Pas op, anders worden we kwaje vrienden!’
Ze zaten als gegooid in de kamer, Julie, op de smalle vensterbank met haar rug
raamwaarts benam het licht, tante Adèle op de kanapé onder het portret van
mevrouw Veemer, haar jongere zuster, wie ze geleek in de tinten van haar was-rozig
gezicht met het fijn verzorgd pluishaar, doch niet in de lijnen, bij Julie's moeder
schalksch en poppig-rond, bij tante Adèle sluw-lief en meer regelmatig mooi.
Freddy zat op Julie's driekant mat-stoeltje, de heer Veemer, verveeld, hing tegen
de tafel, die kraakte in de telkens neervallende stilte. En overal stonden leege
stoelen, van den wand getrokken en niet op hun plaatsen teruggezet.
‘Kopje koffie tante?’
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‘Graag, 't was koud in de kerk.’
Freddy geeuwde.
‘Gezellige avond gehad gisteren?’ vroeg de heer Veemer, den onvriendelijken
wenk, die hem en Julie had geweerd buiten hun kringetje: intiem-onder-ons, alweer
vergetend, zonder een zweem van wrok.
‘Ja bijzonder prettig, je begrijpt, geheel “en famille”, Charles er ook bij.... wel
weemoedig 'n beetje voor Hélène de laatste oudejaar's avond thuis.... Toen de klok
sloeg waren we allemaal onder de indruk.’
Tante Adèle bette een traan onder de voile weg, voorzichtig, zonder het rag op
te schuiven, en duwde meteen de voorkrulletjes wat omhoog.
‘Bent u...nog opgebleven?’ aarzelde Freddy, altoos beschroomd in het ongewoon
gezin der Veemers een teere snaar te treffen.
‘En hoe!’ blufte Veemer, afspringend van de tafelpunt. ‘Juul en ik hebben
gesoupeerd in de binnenkamer... en cabinet particulier... niet waar Julie, exquis?
Julie, bij het dressoir koffie schenkend, knikte glunder, zich vermeiend in tante
Adèle's getroffen: ‘Wèl!’ haar ontsnapt als een verbazing over dit, in hun huis niet
verwacht, blijk van intimiteit.
‘Oesters en pagne, en de patrijzen van je echtvriend; ik hoop hem vanmiddag
mijn dank te betuigen. Ze had gezorgd, mijn dochter, alles voor den dag gehaald,
de tafel zag er subliem uit!’
‘Wat 'n drukte voor je beiden,’ lieflachte tante Adèle.
En stekelig troefde Julie, terwijl ze een kopje aanreikte en een tafeltje bijtrok: ‘ja
voor ons beidjes, in-gezellig, zoo heel ‘en famille.’
In het rijtuig, toen zij door de propere Zondag-straten naar huis reden, merkte
mevrouw Van Elkendonck na-peinzend op:
‘Je zoudt zeggen, dat de verhouding tusschen oom en Julie.... wat verbeterd is.’
Freddy beaamde: ‘ze doen ineens zoo chaud.’
‘Ja.... en 't is net of oom.... in de laatste tijd.... ook minder...’
‘Ja,’ begreep Freddy.
‘Ze gaan weer samen uit. Als hij zoo.... góed.... blijft, kan ik hen óók wel weer
eens vragen. Na die scène met meneer Godert's zilveren bruiloft.... je weet wel....
toen mevrouw Marens naast hem zat, en zoo bang was.... heelemaal opschoof,...
heb ik 't nooit meer durven riskeeren. Vooral ook om Julie.’
‘Die bedankte toch altijd, verleden winter.’
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‘'t Is zoo pijnlijk voor haar.’
‘Ja; gelukkig, dat 't wat beter gaat.’
‘Als 't maar duurt....’
‘Julie moest trouwen....’
‘Heb jij iets kunnen merken van die meneer Greve? Hij heeft aan papa gevraagd
bij ons een visite te mogen maken. Beetje verdacht.’
‘Nee.... tenminste niet van haar kant. Maar hij is wél veel hier...’
‘Zij heeft voor jongelui weinig charmes, te ernstig, niet jong is ze.’
‘Eigenlijk een ziel....’ voelde Freddy, vergelijkend haar beider levens.
‘Ik zal hen aanstaande Zondag maar eens vragen,’ besloot tante Adèle in even
warm-opwellend meelij, ‘gewoon onder ons, eenvoudig. Dan zal hij toch niet....’
‘Wel nee....’
's Middags maakten de heer Veemer en zijn dochter nieuwjaar's bezoeken, te voet
om 't mooie, frissche winterweer. Zij stapten vlot, kittig, in gelijken pas, groetend
links en rechts de kennissen op de straat en voor de ramen der huizen, die veelal
dachten, of hard-op zeiden: ‘net man en vrouw, hij conserveert zich goed,
niettegenstaande.... En zij heeft niets jong-meisje-achtigs....’
Vriendelijk knikte Julie, lang en slank in sluitend zwart laken, den met zijden
strooken ingevulden sleep mooi-opgeplooid in de eene hand, haar zwart krulligen
mof in de andere, diep-doorbuigend, met gratie.
Haar vader droeg den hoogen hoed, koket, een ietsje schuin op 't hoofd, en
zwaaide hem telkens af met zwier: ‘bonjour!’
De pittig-indringende winterlucht wekte op en tintelde in ooren en wangen, kleurde
ze frisch rozig.
Bij tante Fenna werden ze in muf donkere achterkamer gelaten, waar linnen
hoezen, vaal-strepig, kanapé en stoelen dekten en geen vuur brandde, want
‘mevrouw ontving eigenlijk niet’, zei de meid, ‘alleen meneer van de Haven, als die
soms kwam.’
Zij ging naar boven om te waarschuwen, terwijl Veemer in de drukkende,
afwachtende, veel-dichte-kameratmosfeer, glosses fluisterde op zijn schoonzuster's
smakeloozen inboedel, waarom Julie benauwd proesten moest:
‘Ze eten hier kleedjes.’
‘Stil Pa.’
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Tante Fenna, in haar ochtendjapon, scheef dichtgeknoopt, in haar nekhaar nog
twee vergeten krulpapiertjes, kwam uit de kinderkamer, waar ze het van de mazelen
herstellend Fransje bezighield, onstuimig ingeloopen:
‘Toe, ga met naar fóór. Wat laat se je hier in de kou. Ja, wel gelukwenscht,
insgelieks. Nee, jij eerst Julie.’
‘Nee tante, u.’
Zij ging hen haastig voor, altijd druk, redderig, bang tijd te verliezen. Want zij liet
alles aan huis doen nog, wasschen, strijken, japonnaaien; zuinig, omdat het kapitaal
geheel kwam van háár kant, uit hun rijk Friesch heereboerbedrijf, en haar man,
zeeofficier uit dienst, slechts zijn klein pensioen aanbracht.
‘Godert! Fisite!’
De heer Godert Veemer, log en lusteloos man, wiens oogleden laag neerdopten
over de oogen, als was hij te lui ze te openen, lag in rieten leunstoel te dampen,
omhangen van dikke wolken rook.
Twee zoons, beiden cadet, slordig, de een in uitgegroeid colbertpak, de ander
met loshangend uniformjasje op fantasiebroek, schoten, na schichtigen groet voor
Julie, die hen lachend terugriep: ‘ik heb jelui toch al gezien’, weg in het dienkamertje.
Op de tafel stond het gebruikte koffieservies half omgewasschen.
‘Hou je gemak,’ zei Julie's vader, die, twee jaar ouder dan zijn broer, dezen in
uiterlijk noch manieren geleek.
‘Wij sijn nog geen fan allen aan'kleed. Marian sou hier oprumen, maar sij is ook
'flogen. Ga sitten Julie. Wij ontfangen eigenlijk niet. Ik ben bofen aan 't domineeren
met Fransje, hij seurt soo nou hij opknapt. Neem me niet kwalijk....’
En in de gang hoorden zij haar vol-luide stem bevelen:
‘Marian.... Marian! Ga jij naar Fransje, dan ruum ik benee wel ferder op.’
Tante Fenna, terugkomend, streek haar hand door 't haar, als om duldeloos drukke
gedachten weg te vegen, en waschte vlug, al pratend, glazen, borden, messen,
alles do oreen in 't kil, van het staan verschraalde zeepsop, klaterend om.
‘Julie, wat mag 'k je gefen, versin 's wat.... port, cherry, boerejóngs?’
‘Dank u, liever niets, tante.’
‘Jij Feemer, of ben je fan de afsch....?’ Zij stopte lacherig, onhandig, zag vragend
Julie aan.
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Toen, in even verlegen stilte, herstelde ze: ‘Of is 't je nog te froeg!’
‘Geef mij maar 'n glas port, asjeblieft,’ zei de heer Veemer het gesprek met zijn
broer onderbrekend en in den zelfden adem vervolgend.
In gezelschap van tante Fenna voelde Julie zich als vogelvrij. Tante Adèle, slim
en wreed waar 't haar eigenbelang gold, kwetste bewust; tante Fenna, in den grond
grof goedhartig, overvol deernis voor anderer leed en altoos bereid tot hulp en troost,
miste het als voelhoorntjes fijne instinct, dat de wondeplekken in aangeboren
kieschheid weet te mijden, en raakte telkens, argeloos en welmeenend, Julie's
angstig teere ziel.
Zoo was ze gekomen den dag na hun zilveren bruiloftsfeest, waarop Julie's vader
in verregaande opgewondenheid aan tafel ruzie had gemaakt, eindelijk op was
gestaan en weggewaggeld de zaal uit, bij Julie gekomen, goedig met een mandje
vol perziken, druiven, chocolaadjes, overblijfsels van de partij....om te troosten, te
herhalen tegen Julie, ‘het sich toch niet soo aan te trekken.... Och, een heer drinkt
wel eens wat te féel, maar kom, soo'n schande was 't niet. Wel náár dat oogenblik,
toen hij opstond.... 'n heele consternatie. Buten, in de lucht, was hij dadelijk bedaard,
gedwee met'loopen naast oom Van Elkendonck naar huus. Je kon hem niet alleen
laten gaan, natuurlijk. Goed dat Julie maar blefen was.... Mefrouw Marens, 't trof
jammer, dat sij juust naast hem sat, soo'n jong frouwke, sij had nog nooit soo dicht
bie 'n dronken man 'sien, sei se...’
En Julie, kromgebogen voor de kachel in de binnenkamer, had elk woord in haar
hart voelen kérven....
Tante Fenna, met den theedoek onder haar arm, schonk de port in. Julie stond
op om 't aan te geven.
‘Je siet keurig uut Julie! Hier uut stad dat pak?’
‘Ja tante.’
‘Marian en ik hebben ons wintergoed in Brussel 'kocht, toen we Sytske naar
kostschool brachten, in 't najaar. 't Is daar feel goedkooper als je de kanalen weet.
Ik sal je mien nieuwen hoed 's sien laten.’
‘Graag tante, ik kom wel eens.’
‘Gaan jeluu nog ferder wenschen? Hier de jeugd wou naar jeluu huus gaan tegen
half fief, schikt dat?’
‘Jawel tante. We moeten nog naar mevrouw Van Ouden en tante Adèle.’
‘Was 't prettig bie Fan Ouden's op diner?’ Tante Fenna had behalve den scherp
Frieschen tongval, een eigenaardigen zinsbouw
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behouden, die haar afkomst uit andere kringen onmiddellijk verried.
‘Heel prettig.’
‘Nou ga je seker wel weer met uut, als je fraagd wordt?’
‘Als 't voorkomt,’ ontweek Julie, starend naar haar vader om hem te beduiden zijn
gesprek te eindigen.
‘Je hebt geliek, kien, je bent feel te jong om je soo af te sonderen.’
‘Papa, gaat u mee?’
‘Ja, direct,’ knikte de heer Veemer, zijn glas port in snellen teug ledigend,
nà-proevend en onderwijl doorsprekend met zijn broer: ‘.... laat Tjep maar eens op
het kantoor komen....’
‘Marian sei fanmorgen nog weer....’ vervolgde tante Fenna, het wit tafelkleedje
bij de vouwen opnemend en uitschuddend boven den kolenbak: ‘Julie moest bie
ons in dansclub komen.’
‘Ze zijn allemaal jonger dan ik. Marian is 22.’
‘Jou kennissen sijn 'trouwd, je laat je tied voorbiegaan meiske! Verleden winter,
toen je altied in huus sat na....’ Ze keek schuinuit naar haar zwager, fluisterde toen,
verlegen zich buigend naar Julie: ‘na onse bruloft sal ik dan maar seggen, had
Marian 't je al willen fragen, maar ik begreep wel, dat je er toen.... soo dádelijk....
geen sin an sou hebben.... 't moest eerst wat slieten....’
Julie sprong op. Tante had den wondrand geraakt, en 't was of haar heele lichaam
samentrok van pijn.
‘Toe Papa kom nou!’ beval ze schril. ‘'t Wordt weer voor alles te laat.’
En terwijl haar vader schertsend onderdanig opstond: ‘Tot je dienst, jonge dame’,
en oom Veemer de wolken rook wegwoof, als om zich baan te breken uit den
leunstoel en langzaam overeind kwam, op zijn pantoffels, de grauw-stuivende asch
afkloppend van zijn plooiig vest, en Julie, zwijgend, met in haar mof gebalde handen,
wachtte, moederde tante Fenna glunder voort: ‘Sal Marian je foorhangen? Kom, ik
sou 't maar doen. Wat seg jij Feemer, je dochter trekt sich overal uut terug, se is
oud fóór den tied.’ Zij kneep Julie in de wang, haar groote vingers lieten witte sporen
van krachtigen druk en haar rond blauwe oogen glansden van grove goedigheid en
deernis.
En Julie hield zich groot en glimlachte.
Bij de Van Oudens troffen ze een kamer vol menschen, in wijden kring om de
theetafel gezeten, eenigen rossig verlicht door den vuurschijn uit open, vlammenden
haard, anderen schemerig in het
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grauw van overdag-donkere kamer, daar de ramen, volbehangen met kantgordijnen,
grensden aan nauwe, hooghuizige zijstraat.
Mr. Greve was er met zijn dochtertje, een blond meisje in bruinfluweelen jurk, dat
bonbons presenteerde.
Julie bedankte voor den hond, en Mr. Greve liet zijn dochtertje de groeten aan
Kootje verzoeken.
Zij bleven er langer dan strookte met hun tijd, en haastten zich in drafje, terwijl
de strakke lucht al grijsde, de schemer als mist tusschen de huizen kroop, de
lantaarns bleek wit begonnen te glimmen, naar tante Adèle's woning, waar, in het
salon, het avondlicht uit veel pitten reeds gul de vroolijke ruimte vulde. Monter, met
een kleurtje van 't praten bij de Van Oudens, veerde Julie binnen: naar tante Adèle,
die in beige voile japon, passend bij haar met blauw satijn bekleede meubels,
troonde, en lief-deed met gestagen lach van hooggetrokken bovenlip strak over
witte tanden, en oogen star als van glas; naar Oom Edzart, den buitenman,
onbeholpen, bedrukt door de, in Geldersche bosschen ontwende, stadslucht, naar
Charles en Hélène, bewonderend, samen in een hoek, een reeds ontvangen
huwelijksgeschenk, naar Freddy en Dé, die, beiden in 't wit, thee schonken....
En toen, de rij rond handengevend, wenschend, zag zij opeens bij de theetafel
mevrouw Marens, de levende herinnering aan tante Fenna's fataal zilveren feest,
en zij voelde haar vreugde verstijven en de schaamte op nieuw gloeien in hals en
wangen.
Het was een kort, voor anderen niets beduidend oogenblik, dat den ganschen
dag vergalde. Zij hadden elkaar niet weer ontmoet na dien middag van schande.
Julie zag mevrouw Marens niet aan terwijl ze haar de hand reikte en zei geen woord.
Pijnlijk voor Papa! dacht ze. Maar die lachte en boog en herkende argeloos: Mevrouw
Marens, hoe gaat 't u, mijn beste wenschen.’ En de jonge mevrouw Marens, verlegen
vrouwtje, gaf eerst geen hand, toen weer wél, op 't oogenblik dat hij zijn hand wou
terugtrekken..... Een verwarring van grijpen, confusig lachen..... Waarna zij
wegschoot, schuw, als was de schaamte aan háár. En hij nam plaats in den kring,
vermaakte ze allen met spotternij over 't gezin van zijn broer Godert, waar weer
niemand klaar was geweest om te ontvangen; tante Fenna, redderiger dan ooit,
rommel, rook! wolken! Je stikte er!
Julie staarde voor zich heen, en schrok toen Freddy vroeg of ze thee wou.
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IV.
‘Julie, ben je benee?’
‘Ja -.’
Zij was in het groote, beklinkerde onderhuis, drukkend laag van verdieping, aan
de binnenplaats half verlicht door een valraam van groenige ruitjes, achterin spelonkig
donker met houten traliehokken voor aardappelen, wijn en kolen, gegrendeld als
gevangenissen, en overzag wat er uit te leggen, wat bij te bestellen zou zijn, tegen
haar verjaardag, indien het familiefeestje ondanks het bezwaar van nieuwe meiden
door ging.
Vlug glibberde Veemer de afgesleten treden der trap af, bukkend uit vrees zijn
hoofd te stooten tegen de lage kelderplank:
‘Waar zit je?’
In het donkere diep zag hij, door de houtspijlen van een der hokken, rossig licht
gloeien, hoorde hol sleutelgerinkel en vond, tastend langs den ouden trekmangel,
vloekbrommend door de duisternis, Julie die hem tegemoet trad:
‘Waaraan dank ik de eer van dit morgenbezoek, vader?’
Toen hij in den schijn van 't licht kwam, bemerkte ze een brief opengevouwen in
zijn hand. Hij schoorvoette, kraakte met 't papier. En het hok indrentelend, het naïef
bezichtigend, vroeg hij als om de verklaring van zijn komst te verschuiven:
‘Wat voer jij hier eigenlijk uit?’
‘Ik kijk vast eens.’
‘Kunnen de meiden dat niet doen? Brrr, 't is hier koud en unheimisch.’
‘De meiden zijn nog zoo vreemd, en trouwens....’
Hij luisterde niet en viel haar in de rede met zijn eigen belangen, de aanleiding
tot zijn ongewone komst in 't onderhuis:
‘Ik.... krijg daarnet een brief.... ik wou zeggen.... vandaag over acht dagen ben jij
jarig?’
Dit laatste memoreerde hij weifelend op vraag-toon, zoodat Julie, onwillekeurig
antwoordde:
‘Ja.’
‘Had je nog plannen voor die dag?’
‘Plannen....? Och....’ Zij zag rond in het kelderhok als hingen er nog haar laatste
gedachten over gasten, bediening,
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eten...., hoe ze er zich door zou slaan om, belofte-getrouw, Papa niet te leur te
stellen.
Thans, speurend beteekenis in zijn vraag, zweeg ze verward.
‘Je sprak laatst van een dinertje, maar met de nieuwe gedienstigen vervalt dat
natuurlijk.... Of sta je er op?’
‘Ik? Nee....’
‘Dan heb je er zeker niet op tegen.... 't treft onaangenaam.... ik krijg daar net een
brief van meneer.... ja, je kent hem toch niet, een kennis van me, of ik mee ga naar
Parijs voor 'n dag of tien....’
Hij ging dikwijls zoo opeens uit de stad, verklaarde nooit waarvoor, vertelde
thuiskomende niets van zijn wedervaren. En zij waagde geen enkele vraag. Nu haar
verjaardag juist in deze reis viel, maakte hij er, even, zaak van: ‘'t spijt me zelf....
kon ik 't uitstellen....’
‘Och, waarom....’ zei Julie, lusteloos, meer ontnuchterd, dat hij nu 't weer
menschen-zien deed voorkomen als een genoegen voor haar, dan teleurgesteld
over den komenden eenzamen verjaardag.
‘Nou ja.... je bent toch jarig.... Maar 't is waar, als je 't goed beschouwt, wat beduidt
zoo'n dag....’
Julie haalde, uiterlijk onverschillig, innerlijk trillend van ergernis over zijn zelfzuchtig
gedraai om haar belang voor 't zijne uit den weg te ruimen, de schouders op, keerde
zich af en blies in haar van kou blauwig stramme handen.
‘Hoe oud wordt je eigenlijk, ik weet waaráchtig niet meer....?’
Hij bukte en zoog een sigaret aan in de kaarsvlam.
‘Hier niet rooken, Pa.’
‘'n Minuut. Nou, word je vier- of vijfentwintig?’
Zij lachte schril, 't geluid trilde vreemd in 't stille, kille onderhuis.
‘Vier, hé?’
Zijn oogen, glanzend in 't van lager opstralend licht, zagen haar aan, brutaal van
heimelijke verlegenheid.
Julie bedwong zich. Hij was nu eenmaal zoo. Luchtig spotte ze:
‘Vijf, liefhebbende vader. En verdwijn nu maar gauw naar boven, hier is mijn
gebied.’
‘Zóo, word je al vijfentwintig. Pah! Mooi getal.... Nu spijt 't me dubbel dat ik uit
moet.’
‘Zeur nou niet meer!’ ontviel haar driftig, ‘schrijf maar dadelijk - daar is 't toch om
te doen - dat u meegaat.’
‘Ja, ja,’ nam hij graag aan, nu zij 't beslissend uitsprak, ‘ik
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zal telegrafééren. Je bent een goed kind. 't Is hier koud, haast je, boven is 't lekker....’
Zij ontweek een kus, hield het hek dat dichtgevallen was, voor hem open.
‘'t Is force majeure,’ mompelde hij nog, als een verontschuldiging, klein
wegschuifelend langs de tralies. ‘Licht eens bij.’
Julie zette de kaars buiten het hok op den grond, trad zelf, uit het schijnsel,
achterin, tegen den vochtig kouden muur.
En in 't donker liepen de tranen langs haar wangen.
Ontwakend uit laten, zwaren slaap, hoorde Julie de meiden naar beneden gaan en
bedacht 't zich, een vreemde, benauwende gewaarwording, die als op haar viel: dat
ze jarig was, dien dag. En onwillig sloot ze de oogen weer. Ze kon wel in bed blijven.
Wat deed het er toe? Voor wie was ze jarig...!
In bed voelde 't lekker, warm en zacht, een doorstoofde kuil waarin ze lag, lui-zich
rekkend, terwijl aangenaam weeë tinteling haar doorstraalde, en ze de warmte, als
even verplaatst rond haar week lichaam, nóg behaaglijker, bewuster voelde. Ze
wentelde er zich in, kroop, zich verkneukelend, dieper in 't donshol, soesde prettig
weer in....
Tot de meid klopte, rumoerig de bouten van de blinden beurde, deze openklapte,
en een kan met warm water, klinkend, op 't marmerblad der waschtafel zette: ‘Acht
uur, juffrouw!’
En in 't felle daglicht, dat plotseling door de twee ramen nuchter wit
binnenstroomde, wist Julie 't nog eens, heel helder nu en onontkoombaar vreeselijk:
ze was jarig. IJsbloemen kleefden op de ruiten, de warmwaterdamp steeg als een
rookkolom uit de kan.
't Zou gauw afkoelen in de kou, ze moest opstaan. Haar kousen hingen aan 't
voeteneinde langs den bedrand. Ze keek er naar, overleggend dat ze beginnen
moest, en deed 't toch niet, verroerde geen lid; 't was als een onmacht.... of zij niet
kón willen. Wat een dag! Vanmiddag de tantes, die kwamen gelukwenschen, eten
bij tante Adèle, een genade omdat ze jarig was, en toch niet heel alléén.... Zeker
beraadslaagd met tante Fenna wie haar vragen zou.... Als lood woog de dag. De
meiden wisten het niet, gelukkig. Vroeger, Mina, putte zich uit in liefheden en
meewarig geteem. O, 't was Dinsdag: Nans kwam!
En de gedachte aan Nans, de oude bekende, die zitten zou in
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de kamer van mademoiselle terwijl de machine snorde, den ganschen dag op
denzelfden stoel, verstellend stil-tevree, gaf Julie moed den verjaardag te beginnen.
Toen ze op was, bezig, haastend om de kou, verluchtte het zwaar tegen-aanzien,
redeneerde ze, beamend ten slotte: een verjaardag, wat beduidde 't eigenlijk!
Beneden, op de ontbijttafel, vond ze een groot pak uit Parijs, een pakje van tante
Adèle, wat brieven, een, boven-op, van mademoiselle uit Echallens bij Lausanne.
Er waren geen bloemen, gelukkig. Zij had zoo gevreesd in de stille binnenkamer,
waar gedekt was voor haar alleen en waar zij alleen binnenkwam, een schijn van
feestelijkheid te vinden, een geur van jarig-zijn. Nu zat ze er, gewoon, als op andere
dagen en de vreemde meiden liepen haar langs zonder gelukwenschen. Zij wou
Nans straks vragen er niet van te spreken.
Kootje kroop uit den mand, sprong tegen haar op en ging weer liggen.
Het pak uit Parijs bevatte een groote ronde doos, lila satijn er glanzend opgedofd
binnen en buiten, met veel kant en trossen fluweelen violen op het deksel, en gevuld
met rijen bonbons en gesuikerde vruchten in een waas van paarse tulle. Julie
glimlachte toen zij het geschenk opende om vader's kostbare keuze, die hem bij
het koopen zeker meer genot had gegeven dan haar bij 't ontvangen. Er lag geen
brief in maar tusschen de andere brieven vond ze een prentkaart van Versailles,
met onderop den smallen strook wit: ‘Hartelijk gelukgewenscht door je liefhebbenden
vader.’ Op zij stond, fijn-ineengekriebeld: ‘Heb doos met bonbons laten zenden,
hoop goed aankomt.’ Zij schoof de doos onder een kast en besloot haar straks mee
te nemen naar tante Adèle en daar maar te laten.
Lief schreef mademoiselle, belangstellend in de kleine dagelijksche dingen van
't gezin, in Julie's jong leven, en verder over zichzelve zwaar en gedrukt, tobbend
over haar bestaan van ziekelijke, vroegoude vrouw in een dames-pension. Slechts
van den heer Veemer repte zij niet, dan, aan 't slot van den brief, een verzoek hem
haar groeten, fransch-beleefd, over te willen brengen. En als postscriptum waagde
zij een ondeugendheidje, Julie herinnerend aan een kinderbelofte: eens haar
huwelijkreis te zullen maken naar het land van mademoiselle. ‘Of dan nog niet
gekomen was, le bon petit mari....? Tante Adèle wenschte per briefje geluk en
verontschuldigde zich, nu Julie kwam eten, voor het middagbezoek. Zij zond
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een in rood leer gevat klokje en een sachet, door de meisjes geborduurd voor de
aanstaande reis naar 't Zuiden.
Een zacht klopje tegen de deur deed Julie opzien van de brieven.
‘Ik ben 't niet vergeten hoor,’ kwam Nans binnen, glunder en kittig als een vrouwtje
uit den ouden tijd: ‘Wat voor dag of 't vandaag is! Ik zeg tegen me dochter, dat tref
ik net: juffrouw Julie jarig op 'n Dinsdag. God zegen je kind. Hier, 'n kleinigheid....’
Uit een vloeipapier kwamen voorzichtig teer roze cyclamen, vochtig klein plantje
in rooden pot.
En Julie, die slechts verstaan had, dat eene, wonder weldadige: ‘dat tréf ik net,
juffrouw Julie jarig,’ zag als door een mist de roze bloemkopjes in 't witte vloei, Nans'
oude rimpelhanden die 't haar reikten, behoedzaam en met een gebaar van liefde....
Julie één zenuw opeens, nam 't bevend over, bijtend haar trillende lippen en
fluisterde onhoorbaar: ‘Dankje Nans....’
‘Zal ik 't voor je neerzetten, bij het raam? Of nee, dat 's wat koud, ze zijn maar
fijntjes, zoo uit de kas.... Hier een eindje d'er af....’
Zij drentelde zoekend door de kamer, terwijl Julie, slikkend, haar zwakke zenuwen
bedwong en nog eens bedankte, zei hoe aardig ze 't vond en hoe mooi de bloemen....
‘Ben u maar alleen, uw Pa d'er niet?’ vroeg Nans met bevreemding. ‘Papa is uit
de stad.’
‘Wél, uit de stad! En dat op de verjaardag van zijn eenigste dochter.’
‘Ja, dat trof nou zoo jammer,’ verdedigde Julie snel, een reden zoekend voor zijn
afwezigheid. ‘.... Pa moest uit, naar 't buitenland, zie-je, voor záken.... 't kon
onmogelijk anders. Nou.... nou vieren we 't, als hij terug is, nog maar eens over.’
ste

‘Dat mag dan ook wel. Je 25 verjaardag!’
‘Zaken gaan vóór, dat kan niet anders,’ herhaalde Julie ijverig versterkend haar
vondst, die zoo goed klonk: zaken in 't buitenland.
ste

‘Je 25 verjaardag, ik zie je nog in de wieg!’ hoofdschudde Nans.
Onder de kast uit trok Julie de pracht-doos: ‘Kijk's, vader gestuurd uit Parijs.... hij
is me niet vergeten, dat zie je.’
‘'t Zal wáár zijn.... Wat 'n kedo.... net echte violen,’ stamelde Nans onthutst door
zooveel weelde, ‘maar 't is geen wonder, dat ie gek op je is!’
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‘En nu hád ik al die mooie broche, je weet wel.’
‘Gunst ja. Wat 'n bedorvenheid.’
‘Snoep 's Nans.’
‘Nee, nee.’
‘Kom,’ greep Julie in de heerlijkheden, ‘hou je hand op, de andere ook, zoo.’
‘Dank u, dank, nou ga ik naar boven.’
‘Ik kom bij je zitten, even opruimen hier.’
Nans was al bij de deur, toen Julie haar terugriep: ‘Zeg, praat niet met de meiden
over vandaag.... dat ik jarig ben.’
Nans beloofde, en langzaam, gebogen en kortademig de gang door naar boven
strompelend, verwonderde zij zich waarom de juffrouw geheim maakte van dit feest.
Een filsetasie, al is 't dan maar van de booien.... doet een mensch toch goed. Zóó
leek 't net 'n gewone dag.
Maar toen ze boven zaten, zij over het naaiwerk, Julie met een boekje, waaruit
zij trachtte zichzelve wat Italiaansch te leeren tegen de reis langs de Riviera en de
meren van Noord-Italië, stilgezellig samen als op andere Dinsdagen, trof ook haar
het weinig feestelijke, sprak ze 't zacht schertsend uit:
‘Je zou haast vergeten, dat u jarig ben, hé?... zoo stilletjes is 't’.
De machine gonsde, de kachel begon te gloeien, de binnenplaatsramen
ontdooiden, lekten af, en de plasjes drupten tikkend van de kozijnen op den houten
vloer.
Julie, met haar hand op de Hollandsche woordjes, vertaalde prevelend voor zich
heen een Italiaansche thema.
Het leek een gewone dag.
's Middags haalde zij haar boterhammen van beneden en at ze op bij Nans, om de
eenzaamheid, killer op dezen dag dan op andere dagen, te ontloopen, en bleef
boven tot het twee uur sloeg, den tijd waarop bezoek kon worden verwacht.
Toen zette ze in de voorkamer port en gebakjes klaar en verplaatste haar
geschenken van de binnenkamer op de tafel vóór: de bonbonsdoos middenin, klokje
en sachet er om heen, de diamanten broche in open étui vlak er voor, op zij de
cyclamen van Nans. Zij schikte en verschikte de voorwerpen, als poogde ze,
onbewust, eenige feeststemming te wekken, en knikte eindelijk voldaan: de kamer
zag er ‘jarig’ uit. Levendig stoof, op haar
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geroep de kleine terrier binnen, vulde de leegte der kamer, leek een ménsch. En in
fleurig-lichte japon ging Julie zitten op haar driekant stoeltje bij het raam: de jarige,
wachtend, gereed te glimlachen.
Want niemand behoefde haar te beklagen, niemand in haar droefheid de
afwezigheid van den vader dubbel te gevoelen en te veroordeelen.
En zóo vroolijk trad ze tante Fenna en Marian, de eerste bezoeksters tegemoet,
zóo opgewekt klonk haar ‘komt binnen menschen’ al in de gang, dat tante Fenna's
meewarig gezicht verrast ontspande nog vóor zij binnen was:
‘Zoo, wacht je toch áf...?’
‘Wel, waarom zou ik niet. Lief dat u komt door de kou! Doe dat bont wat af. Ga
zitten Marian.’
Het viel haar licht zich wat op te schroeven.
Tante Fenna, op haar mooist, zuchtend, zwaar-prachtig uitgedost, als stelde zij
zich in haar wandelkleedij schadeloos voor de ochtendjaponnen waarmede zij zich
thuis spaarzaam behielp, verjoeg voor een oogenblik alle sombere gedachten,
prikkelde tot een nauw-bedwingbaren jongen lach.
En het goedgemeend geschenk: een blauw-glazen vaas, als een vischkom, in
een netwerk van bonkig verguldsel, die op de tafel gezet, naast de lila bonbonsdoos,
kleurvloekte als een wonder van smakeloosheid.... Het was alles belachelijk!
‘Ik heb nóg wat,’ zei tante Fenna, bukkend, haar rok oplichtend om uit den zak in
het geel-weerschijnig-zijden onderkleed, een doosje te putten: ‘Ik heb laatst, in een
gulle bu al mien meiskes wat 'geven uut den boel bie ons thuus. Toen heb ik er jou
maar bie 'teld. Hier.’
Het waren twee mooie Friesche kapspelden.
‘Maar tante!’ nam Julie blij-verrast aan.
‘Och ja, ik dacht soo'n kind sonder 'r moeder, wat mist die niet! En jij hier
tenminste.’
‘Dank u hartelijk, ik ben er heel blij mee, ze zijn prachtig!’ prees Julie, tante Fenna
kussend op het breede wangvlak, geroerd door de goede bedoeling, de hartelijkheid
haar mee te tellen als een eigen kind.
En kinderlijk schikte ze nu ook de spelden op de verjaars-tafel en telde glunder:
‘Wat 'n cadeaux! U bederft me. Kijk 's van váder, dit en dát. De doos is uit Parijs.’
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‘Ja, ja die sit maar weer 's in Paries, ook overal liever dan in huus!’
‘Nee, dat moet u niet zeggen, de laatste tijd.... Dit kwam toevallig, doordat meneer
Melster voor zaken moest gaan en graag gezelschap had....’
‘Jawel, jawel....’
‘Papa wou niet weigeren.’
‘En ik blef er bie, dat ik 't schande find,’ stond tante Fenna bruusk op, ‘als je één
dochter hebt, die soo engelachtig foor je is, als jij foor hem, dan ga je niet foor plezier
uut stad, juust als....’
‘Hij wou eerst heelemaal niet,’ bitste Julie, geraakt. ‘Ik.... ik heb hem net zoo lang
geanimeerd.... net zoo lang.... Hij is met tégenzin gegaan,’ besloot ze krachtig.
En door dit laatste stout bewijs overrompeld, ging tante Fenna weer zitten, breed,
haar armen voor de borst gekruist, zwijgend met heftig schouder-ophalen, haar
heele lijf in beweging, als schudde ze zich op.
‘Heb je al gedacht over onze dansclub?’ vroeg zacht, schuwlinksche Marian.
Zij vereerde heimelijk in haar nichtje de oudere, beduidender persoonlijkheid, de
vrouw van fijnen smaak en distinctie; een bewondering, vermengd met deernis om
Julie's treurig leven, gezwollen tot dweperij. Bij tijden hing ze haar aan als een hond,
dan, als Julie, verveeld, haar liefheden onvriendelijk afstootte, trok zij zich terug,
zielig-beleedigd, vertoonde zich in geen weken, om eindelijk, kruipend haar weer
te naderen.
Vóór Julie antwoordde, viel tante Fenna, die het gesprek intusschen verwerkt
had, nogmaals uit: ‘Feel te goed ben je voor die man, te toegevend....’
‘Van 't jaar liever nog niet, 't volgend misschien,’ beloofde Julie kalm aan Marian,
‘'t is nu de moeite niet meer, we gaan nog op reis, de heele maand April.’
‘Hè,’ zuchtte Marian, ‘ik had zóó gehoopt.... toe, doe 't nog maar.... voor mij.’
Afleidend kwam op dit oogenblik een andere bezoekster, een schoolvriendin, die,
vroeg getrouwd, geheel opgaande in haar druk gezin, meende de vriendschap met
Julie aan te houden door een wederzijdsch bezoek op de verjaardagen, en altoos
met denzelfden zin binnentrad: ‘Dag Julie, wat hebben we elkaar in lang niet gezien!’
Dit ‘lang’ beteekende: een half jaar, van den eenen ver-
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jaardag tot den andere. Tante Fenna en Marian aten zwijgend haar gebakjes op,
schoven heur handschoenen aan, en vertrokken. Toen ze weg waren overviel Julie
een knagend gevoel niet lief te zijn geweest, niet genoeg waardeerend het bezoek
door de kou en de spelden uit het Friesch ouderlijk-huis, en stug tegen Marian, voor
wie elk woord wóog. Ze had vergeten naar Frans te vragen, die 1 Februari voor 't
eerst weer naar school was gegaan, niets verteld van een brief 's morgens van
Sytske uit Brussel ontvangen, en geen groeten aan oom Godert verzocht.
En terwijl de vriendin omstandig verhaalde van haar man en kinderen ‘twee op
de bewaarschool, een thuis, een kleintje te wachten in Mei, wèl druk.... vier kleuters,
waarvan het oudste nog geen zes....’ tobde Julie aldoor na over het onbevredigend
bezoek van tante Fenna, dreinde de spijt door haar hoofd, drukte, werd 'n kwelling.
Wat hád ze ook gezegd, hoe klónk 't?
De vroege schemer vlokte binnen, de meid bracht theewater, en de bezoekster
greep deze kleine stoornis aan om heen te gaan.
Zoodat Julie toen weer alleen zat in de groote kamer, waar een zwoele geur hing
van port en gebak. Drie bekruimde schoteltjes stonden tusschen de uitstalling van
geschenken, en het theewater ruischte.
Het blauw bouilloirlicht wierp een bleeken schijn op de meubels, op 't lichaam van
den heiligen Sebastiaan, geelwit, rood beplekt. In het halfdonker leken de zwarte
pijlen uit de lijst naar vóór te steken, en het touw om zijn hoogopgebonden, vale
handen leek pluizig-echt. Tegen den achterwand der kamer hing de monnik,
starend....
Julie bukte naar Kootje, die sliep op den zachten zoom van haar rok, en streelde
zijn warm, deinend lijfje: ‘Dag ouwe jongen, lig je lekker, Kootje-baas....’
De terrier snoof behaaglijk, verroerde niet.
Het was heel stil in huis.
Julie leunde terug, wachtend.
Zou er nog iemand komen? Tante Adèle at om zes uur, het sloeg juist vier....
Daar werd gebeld. Julie keek in het spionnetje naar beneden op de stoep en zag
een grooten hoed. Zij zette haastig thee....
Met een zwaai van de deur kwam Freddy binnen, de kou walmde uit haar kleeren,
haar komst verfrischte de kamer.
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‘Waar zit je, jarige! Wat 'n duisternis! Dat treft goed voor mij. Ik kom je een geheim
vertellen, geheimen vertel je 't best in donker. Maar eerst, many happy returns Julia!’
‘Wat val jij uit de lucht! Ik dacht je nog in den Helder.’
‘Gisteravond thuis gekomen,’ hijgde Freddy, neerploffend op de kanapé, ‘ik had
zoo'n zin om 't thuis te vertellen!’
‘Wat?’
‘Ik kon 't niet meer uithouden, ik verlangde zóó.’
‘Wát dan?’
‘Ik ben geëngageerd!’
Plotseling, rad, zegevierend kreet ze haar trotsch geheim uit, schaterlachte hoog
van opwinding om Julie's verrast gezicht.
‘O Fred!’ riep Julie.
En de uitbundige vroolijkheid van Freddy straalde af op haar. ‘Hoe gelukkig voor
je,’ zei ze warm, diep uit het hart.
‘Thuis zijn ze in rep en roer. Ze keken er van op, dat alles al in orde is, niet comme
il faut zooals mama zegt, ik had bedenktijd moeten vragen. Net of ik wat te bedénken
had! Maar nu moet hij eerst bij Papa komen, en tot zoolang moet 't stilblijven en
mogen we elkaar niet zien. Dat is iets.’
‘En hoe heet de gelukkige?’ glimlachte Julie, kalmer na de eerste overrompeling.
‘Van Hoogstraeten. Zeeofficier, maar hij gaat er uit.’
‘Uit dienst?’
‘Ja, hij zoekt een baantje aan de wal. 't Zou onmenschelijk zijn als wij....’ van vol
jong geluk hief Freddy haar armen hoog-op, ‘wij zoo ver van elkaar moesten! Maar
dat zijn allemaal geheimen. Vertel ze aan niemand Juul.’
‘Aan wie zou ik....’
‘Aan oom ook nog liever niet.’
Julie schudde van neen, voelde zich opeens weer oud en bezadigd.
‘O ja, en nu vraagt Hélène,’ rammelde Freddy, ‘of jij in mijn plaats bruidsmeisje
wil zijn met Charles z'n zuster, Greet, je begrijpt, dat ik nu geen hersens heb....’
‘Dát begrijp ik. Maar of ik nu.... ik moet er nog eens over denken.’
‘Natuurlijk doe je 't. Vanavond zullen we beraadslagen, we zijn al aan de
aardigheden voor de groote partij bezig.’
‘Ik val er zoo vreemd in. Ik ben heel geen mensch voor zulke
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dingen,’ ontweek Julie, huiverig voor alles wat de aandacht op haar vestigde.
‘Och jawel! Dat gaat vanzelf. We hebben Hélène met een zoet lijntje uit eten
gepraat.’
‘Zijn er veel feesten?’
‘Een groote partij, een familiediner na de receptie, en 't déjeuner, anders niet. Ik
heb nou al bedongen dat Jo, Hoogstraeten heet Jo, de heele bruidstijd over moet
komen. Kan hij hier soms logeeren? Bij ons is 't huis vol: de ouders van Charles,
en Greet.’
‘Nee,’ weerde Julie heftig, ‘nee, hier niet, wij.... we hebben nooit logés, de kamer
is niet in orde.... nieuwe meiden.... 't kan onmogelijk.’
Haar handen, in 't donker oplichtend als twee witte vlekken wreven zenuwachtig
langs haar knieën. Zij schoof op haar stoel, zoekend een doorslaande reden voor
haar botte weigering, zóó, dat Freddy niet begreep waaróm ze geen gasten meer
duldde in hun huis om getuige te zijn van de schande tusschen de muren, vooral
nu niet, in dien bangen feesttijd: van 't eene diner op 't andere. Ze vond niets
aannemelijks en onzeker, met gebogen hoofd, herhaalde ze: ‘'t Spijt me, je moet 't
niet kwalijk nemen.... als ik 't schikken kón....’
‘Nou, dan ergens anders, besloot Freddy luchtig, ‘of in een hotel.’
Een harde belruk, en de drie jongste kinderen van tante Fenna: Frans, Ina en
Wies, uit school, stoven binnen om te wenschen. Hun komst wischte de sporen van
Julie's onwelwillend antwoord uit. Zij liet de lamp opsteken, sluiten, bewonderde
den nachtzak, dien Wies voor haar had gehaakt, hielp de kinderen het lekkerste uit
de bonbonsdoos zoeken, draaide, lachend om hun weloverwogen keuze, de doos
langzaam rond.
‘Ik dit, hè, ik die groote pruim!’ glansde Frans.
‘Viooltjes van suiker,’ zuchtte Ina.
En Wiesje peuterde met dikken wijsvinger diep onderuit een noot in chocola.
Freddy snoepte mee als de kinderen. In het volle licht stond ze, stralend, en
stoeide met Frans, en leek het beeld van jong geluk. Een kind nog, argeloos blij in
de glorie van haar jeugd.
‘Ik wacht op je,’ zei ze, ‘dan rijden we samen naar ons huis. O rakker, daar neemt
hij weer een pruim!’ pakte ze Frans, ‘ja we zien 't best.’
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‘Laat maar,’ knikte Julie, en redde 't steeltje dat hij, gulzig, bijna mee inslikte.
‘Die heb je van ónze ma,’ wist Wiesje wijs te vertellen, doelend op de Friesche
spelden.
‘Ja, ik vind ze prachtig. Zal je zeggen tegen Ma dat ik er erg blij mee ben, en ma
nog eens hartelijk laat bedanken. Niet vergeten hoor!’
En bij de voordeur riep zij het hun nogmaals na, met de groeten aan oom Godert
en Marian.
‘Ik zal 't doen,’ beloofde Ina, de oudste.
‘Ga je even mee naar boven Freddy, Nans is er?’
In het overal-donker, waardeerde zij, als iets beschermends, Freddy's gezelschap
boven in de koude diepe gang, langs de groote klok, die hard tikte in de stilte van
het huis.
Nans, 't familiestuk, ontving met vreugde freule Freddy, de liefste der van
Elkendonckjes, die thuis de geheele naaikamer overhoop rommelde, maar wanneer
ze haar tegenkwam op straat altoos zoo vriendelijk knikte.
En terwijl Julie zich kleedde, vertelde Freddy, overvol van haar machtig geheim,
aan Nans: ‘Ik weet 'n nieuwtje Nans, 'n gróot nieuwtje. Over veertien dagen zal je
't hooren. Nee, ik zég 't niet!’
Julie's verjaardag eindigde in vroolijkheid. Want tante Adèle's weeldige woning vol
jonge menschen, wekte, wat in haar eigen somber thuis doofde uit. Daar flikkerde
in haar op een vlam van jeugd.
Al dadelijk, toen ze kwam met Freddy en in de gang de heele familie vond, die,
schertsend, onwillige Hélène de deur uitdreef, pakte haar de fleurigheid. ‘Ik ga niet,’
plaagde Hélène, ik begrijp best waarom jelui me weg willen hebben! Tot ze eindelijk
door haar vader, broer Dolf, Freddy en Détje in het rijtuig werd geduwd en nog uit
het raampje riep: ‘Ik kom jelui vanavond verrassen!’
Aan tafel, in de mooie eetkamer, genoot Julie, die zooveel dagen alleen had
gegeten, kort en beknopt, van de drukte, den langeren duur der gerechten onder
opgewekt gepraat. Van Freddy vooral, die, overmoedig, uitgelaten, elk oogenblik
dat de knecht uit de kamer ging, waarnam, om te geuren met haar blij geheim, terwijl
oom Edzart haar plaagde, pláagde, en zelfs tante Adèle soms
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lachte, een zeldzaam echten lach. 's Avonds kwam Charles' zuster om mede te
beraadslagen voor de bruiloft. En ze sleepten al 't verkleed-goed naar de naaikamer,
in koffers en manden: japonnen van overgrootmoeders, pruiken, en kronen van
goudpapier, en tooiden zich op, Freddy het potsierlijkst, telkens in een ander
costuum. Ze verheugde zich kinderlijk op de groote partij! De partij in de societeit
waarop wel hónderd menschen kwamen, waarop de halve stad zich spitste!
En in die stemming nam Julie Freddy's herhaald verzoek: ‘Wil je nou bruidsmeisje
zijn, ja of nee? Wat moet ik zeggen tegen Hélène?’ willig aan: ‘Ja, heel graag,’ zei
ze, ‘'t lijkt me toch wel leuk....’
Terwijl ze naar huis reed viel 't haar pas in: niemand had dien avond meer aan
haar verjaardag gedacht.
Zij zelve eigenlijk ook niet.
En haar vader's naam was niet genoemd, zelfs niet toen ze tante Adèle de mooie,
nog half gevulde doos gaf, uit Parijs.
En zij zou bruidsmeisje zijn, overal bij....
Er waren drie partijen....
En in 't donker koel coupétje, klemde ze haar handen angstig tegen de borst en
fluisterde: ‘god, drie....’

V.
Laat, en warm van haastig loopen door zwoele, klamme lucht, kwam Julie van de
repetitie in de societeit thuis. De stoep glom vettig op in een mist van natte duisternis,
de broeiige atmosfeer verlamde haar. Zij had zich opgeschroefd om te verbergen
dat dit jong-aardig-doen haar niet afging, dat ze, in welke gedaante ook, het klein
tooneel betredend, aldoor zichzélve voelde, benauwendbewust zich daar staan wist,
lang, stijf, met stakerig gebarende armen. In de groote holleege zaal, die 't geluid
der stemmen opving en het eene woord klaterhard weergalmde, het andere verstikte,
hadden de enkele kijkers telkens gewaarschuwd: ‘Julie Veemer duidelijker spreken!’,
en eindelijk getroost: ‘van avond, als je in de stemming bent, durf je vanzelf beter,
en in een volle zaal klinkt je stem ook gemakkelijker dóór.’ Er was ook kibbelarij
geweest met Freddy, die nu opeens weer wél voordragen wou, samen met Van
Hoogstraeten, en 't heele programma naar haar wenschen ver-
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anderde. Waarop Greet, Charles' zuster, overprikkeld van vermoeiende bruidsdagen,
kribbig begon te schreien. En terwijl tochtte 't in de zaal en op 't tooneel door tal van
open ramen tegenover de deuren, waar schoonmaaksters in en uit liepen en
tuinknechts palmen in potten binnenkantelden en rolden in stijve gelederen.
Zij werkten tot de zaal donker lag als een zwarte zee, en alleen het voetlicht vol
op sloeg, droog en gloeiend, naar de spelers en het kleine tooneel met hellen schijn
vulde.
Julie bleef het langst om met Greet, nadat de anderen weg waren, haar onwillige
samenspraak te repeteeren en ijlde over vijven in een drafje naar huis.
De voorkamer werd gedaan; zij zag in het schijnsel der stoeplantaarn de gordijnen
in linnen hoezen, bolwit, langs de ramen hangen. Zij leunde tegen 't natte hek, moe
van, 's morgens, Italiaansche les op de Berlitz-school, 's middags repetitie; nu moest
ze zich gauw verkleeden.... Ten tweede male trok ze aan de bel, die zwaar nadeinde,
tot er open werd gedaan.
‘Ik heb tweemaal gebeld,’ stootte ze uit, korzelig van ongewone drukte, die haar
als in een roes voortdreef: ‘Papa al thuis?’
‘Al lang’, zei de meid, ‘meneer is in de eetkamer. Ik heb heusch maar ééns hooren
bellen.’
In de gang stonden, versperrend, de stoelen uit de voorkamer in rijen.
Julie, doorgedrongen, vond haar vader, gerokt al, een camelia in 't knoopsgat,
zittend aan de tafel in de binnenkamer, een elleboog op het gladeiken blad, zoo lui
mogelijk onderuitgezakt op rechtleunigen eetkamerstoel, wijdbeens, de
schoenhakken in het kleed geplant, de lakpunten omhoog.
Voor hem stond - ze zag het dadelijk - fonkelend in 't licht, de geslepen bitterkaraf
naast een half vol glas.
Een verwensching bruischte in haar op, een zwarte groef viel tusschen de
wenkbrauwen en haar oogen flikkerden van drift.
Even, toen gedacht zij zijn beheersching van weken, al een maand..., het
receptie-diner zoo prettig afgeloopen.... en, verteederd, vermaande zij zacht,
gevoelig-schertsend als tot een kind, wijzend naar 't glinsterend ding:
‘Vader, vader! en dat op deze stóeren dag!’ Hoofdschuddend keek ze hem aan,
vol schalksch verwijt.
‘Kindlief, ik zit hier al van half vijf af in die binnenkamer te
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koekeloeren, na den heelen dag door de nattigheid te hebben geloopen om Tjep
van oom Godert aan een baantje te helpen. Een kleine verwarming....’
‘O, ik weet betere verwarming,’ knikte Julie ijverig, ‘we zullen gezellig samen....
kom dit anexeer ik,’ lachte ze angstig of 't in der minne gelukken zou. En vóór hij 't
glas gegrepen had, griste zij flesch en glas handig van de tafel, zette ze in de kast,
trok den sleutel er af.
Hij gromde, een onverstaanbaar gemopper, zonder haar te durven weerstreven,
klein, bang voor haar plotselinge kracht, haar kordaat optreden, dat gerechtvaardigd
was: ‘Nou, nou, wat is dat nou weer, 't is mooi, ik zou in m'n eigen huis nog niet....’
‘Nu ga ik een lekker kopje thee zetten,’ knikte Julie, bellend, heimelijk tobbend:
hoe kóm ik klaar.... nieuwe japon.... vreemde meiden....
‘Theewater Sientje, zoo gauw mogelijk.’
‘Er is geen tijd meer voor thee,’ zeurde hij.
‘Plenty,’ blufte Julie, ‘ik verkleed me in een ommezien.’
‘We zitten hier zoo gegooid, beroerde stoelen....’
Vlug wipte ze de gang in, rolde een fauteuil van de voorkamer naar achter,
schurend en stootend van opgewondenheid tegen de posten, terwijl de deur wijd
openvloog.
‘Hier ouwe mopperaar! Ik zal je maar verwennen!’
Haar pleit was gewonnen, hij lachte, nestelde zich behaaglijk in de bolle kussens,
streelde haar onder de kin: ‘Tyran,’ zei hij.
Zij sloot de gordijnen, warm verbergend de grauwe plaats-inkijk, draaide de lamp
hooger.
Met haar hoed nog op zette ze thee, liet het water rázen; ging toen naast hem
zitten op een armleuning van zijn stoel en vertelde levendig van den drukken middag.
En over half zes pas snelde ze naar boven, hakend haar japonlijf met zenuwachtig
plukkende vingers al los op den trap en riep luid door 't huis: ‘Sientje kom je, dadelijk,
over vijf minuten, me helpen!’
Uit vlogen haar zwaar doorweekte laarzen, haar kleeren, de spelden uit 't haar.
Op 't gevoel wond zij het springerig blond in haar hals tot vollen stevigen knoop,
knielde met een handspiegel voor de kaars om te zien of de scheiding recht liep,
riep nog eens ‘Sientje!’
Op het bed lag haar witte japon wijd-uit gespreid.
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‘De rok over mijn hoofd, gauw Sien.’
Maar Sientje kon in het schemerlicht en met den linkschen ijver der ongewoonheid
geen haak vinden, zocht, de kaars, scheef afdruipend, groot-vlammig hoog in de
hand, zoodat de schijn over Julie's schouder viel, naar de in kant verscholen lussen:
‘Ik zie niet waar dat haakie in hoort.... 't trek allemaal scheef.’
‘Laat maar, ik zal 't benee wel doen,’ jachtte Julie, terwijl een bel het rijtuig
aankondigde. ‘Hier m'n waaier, handschoenen, leg alles er maar in, Sien.’
‘Kijk eens aan!’ ontsnapte vol bewondering den heer Veemer, toen hij zijn dochter
stralend in zilverig-witte zijde, zag binnenstuiven, schitterend gelijk hij haar nooit
had vermoed: ‘Aanschouw mijn dochter! La reine du bal.’
‘'t Zit nog niet goed vast,’ zei Julie, zoo eenvoudig, als ontgingen haar gansch zijn
verrukt-starende blikken: ‘Vader, nu moet u mij eens handig kamenieren.’
‘Graag kind.’
‘Hier 'n haakje, ik zal een beetje bukken, ziet u de lus? Sientje kan niets vinden....
Mooi. Nu een daar vlak onder....’
Behendig hielp hij, voorzichtig als een vrouw, haar aldoor bewonderend met
glimmende oogen.
‘Nu zit daar achter ergens een lintje, daar moet 'n strikje in. Paatje, je bent voor
kamenier in de wieg gelegd.’
Zij lachten er samen om, uitgelaten, het was een grap, een vertooning in de
binnenkamer.
‘Wat nog meer van uw dienst?’
‘Nu nog een bloem aan,’ beval ze, met een paar rozen wijzend langs haar hals:
‘hier.... of middenin, of op zij?....’
Hij bevestigde met smaak de teere knoppen in het kantgewaas tegen haar
schouder.... drukte plots een kus op haar hals.
Zij kuste hem hartelijk weerom en dankte, met een tikje op zijn wang en een trilling
in haar stem: ‘Vader en moeder tegelijk bent u soms. Kom gauw, 't is alwéér laat.’
En door de gang klaterde haar heldere lach om dat beteekenisvol ‘alweer’, terwijl
hij plaagde: ‘vandaag is 't jouw schuld, ik was vroeg genoeg.’
Zij ging als in een roes.
Tusschen eten en nagerecht stonden de gasten op en drentelden
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in groepjes, hun koffie gebruikend, door de groote zaal waaraan het tooneeltje
grensde. Door 't gevallen scherm drong een groot rumoer van spijkeren, bonzen,
roepen, praten. Het overstemde 't genoeglijk gegons der niet-vertoonende overige
gasten, die glimlachten om de bij troepjes verdwijnende jongelui met hun
gewichtigbelovende gezichten. Eenige knechts schoven de stoelen in rijen, anderen
dienden, laveerend door de menschenmassa, likeuren en cognac.
In de kleine kleedkamers verdrongen elkaar de speelsters. ‘Wie klaar is moet er
uit,’ regeerde Freddy, ‘'t is vol genoeg.’
Julie Veemer, verkleed als rechter in een toga wijd geplooid over haar japon,
slipte er uit, dankbaar te ontkomen, terwijl een koor van hooge stemmen haar nariep:
‘deur toe!’
In het donker nauw gangetje, dat langs het achterdoek liep, de eene zijde van
het tooneel verbindend met de andere, stond ze een oogenblik suffend, haar handen
tegen de kloppende slapen gedrukt. Toen ging ze, als volgend een plotselinge
gedachte, terug en sloop een coulisse door op het tooneel, waar een knecht gordijnen
aanspijkerde en Dolf van Elkendonck, de souffleur uit het hok: ‘goejen avond
edelachtbare’ riep.
En, bukkend voor een kijkgat in het scherm, begluurde ze de zaal, zocht tusschen
de tallooze hoofden, 't gewemel van menschen en stoelen....
Daar stond hij, vlammig rood in 't gezicht, luid lachend, breedgebarend.... Ja, dat
was hij, naast mevrouw Van Gunze, die telkens haar vinger dreigend opstak, hem
toelonkte.... Hij greep naar dien vinger, fout.... weer fout.... de menschen om hem
wezen, hitsten aan.... hij greep, greep.... raak....
Bolrood werd hij, zijn oogen puilden van dollach, slap hingen zijn lippen om den
wijden lachmond.
Julie loerde, klemde het zwart toga-luster in haar trillende vuisten.
Paars bultte zijn hals uit het glanzend wit boord. Hij betoogde, nam met de
linkerhand een glas cognac van het blad, en zette 't er, in één slok geledigd, weer
op, terwijl de knecht mevrouw van Gunze bediende.
Een jong meisje week langs hem heen schuw in wijden boog. Een ander kwam
brutaal er bij staan. Hij wankelde, éven, sloeg een arm in de lucht.... sprak weer
door. De menschen keken....
Julie beet haar tanden in de onderlip, klemde haar klamme
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vingers ineen: ‘O, god, o god! 't was mis.... Nou al mis.... hoe zou 't....’
‘Edelachtbare!’ en de groote hand van Dolf greep, om 't souffleurshok heen, haar
bij de toga: ‘alles is klaar!’
Ze zag om, verwezen, voelde zich krijtbleek.
Het tooneeltje was, ongemerkt, achter haar volgeloopen.
‘Wat zie jij er uit!’ ontstelde Dé.
‘Dat.... dat's 't licht,’ rilde Julie, knippend in den gloed van 't heetoplaaiend voetlicht.
‘Is iedereen klaar.... o.... ik.... Tot je dienst,’ verzon ze opeens in een schorren
lach, en nam met zwierige zwaai de baret van 't hoofd.
‘Dat talent had ik nooit vermoed in Julietje Veemer,’ meende mevrouw van Gunze,
naar de eetzaal terugwandelend aan den arm van Mr. Greve, ‘zoo'n stil, stijf kind
dat speelde daar met 'n entrain.... het best van allen!’
‘Ja, heel aardig....,’ zei Greve, zacht voor zich heen.
‘De pipa is nou al légèrement.... grinnikte mevrouw van Gunze, dat belóoft.’
‘'t Is een schande!’ viel hij uit, zóó kort, dat zijn dame behendig op een ander
onderwerp overgleed.
De paren, drentelend, dringend en schertsend, zochten in de frisch-gespuide
eetzaal aan de vier lange, geurige, fonkelende tafels hun zitplaatsen weer op.
De heer Veemer zat tusschen mevrouw Van Ouden en een brutaalaanstellerige
freule Van Elkendonck, een nicht van de bruid. Bij het indeelen der gasten was de
moeilijkheid wáar hem te schikken lang overwogen. Want tante Adèle had in plaats
van mevrouw Van Ouden wéer geopperd: ‘mevrouw Van Gunze, die is er het best
aan gewaagd.’ Maar Freddy had doorgedreven: ‘niet eeuwig mevrouw Van Gunze,
of we 't er om doen; 'n andere, gewone mevrouw....’ het ging immers zoo goed
tegenwoordig. Tante Adèle had toegegeven en gekozen: ‘mevrouw Van Ouden, die
hem wat kénde, dan maar....’
Julie zat aan een andere tafel, ver van het bruidspaar, in een vroolijken hoek.
Zij bleef, terwijl zij het naast haar bord ineengefrommeld servet opnam, den prop
gedachteloos uitploos, staan vóór haar scheef-
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wachtenden stoel om de zaal te overzien, waarin de gasten lachknikkend hun
plaatsen zochten om ordelijk neer te strijken in de gereed-leege stoelrijen, en
waardoor ook haar vader lawaaiig voortschoof, bewuivend, met fonkelenden waaier,
de grof-opzichtige freule Van Elkendonck, aan zijn arm.
Zij keek, onbewust van 't leven om haar, strak-oplettend tot hij met zijn dame was
doorgelaveerd naar hun plaatsen aan de bruidstafel. Zij keek nog, terwijl bijna alle
anderen zaten, de gelederen sloten, en de zaal opgeruimd en minder vol leek.
Ze keek en wachtte, tot hij zitten zou, rustig, en spreidde haar servet werktuigelijk
uit. De heer Veemer hing gebogen over zijn stoelleuning en redeneerde tegen wie
over zaten, hevig gebarend met den looverschitterenden waaier, hem plots door
freule van Elkendonck ruw-grappig uit de hand gegrist. Zij tikte hem er gemeenzaam
mee op den schouder en wees naar zijn stoel.
Toen, even glazig rondoogend, ging hij zitten.
Julie zakte langzaam, droomerig neer, knipte en bemerkte opeens in haar hoek
aller oogen op zich gericht. Ze voelde ze nog terwijl ze bezig-deed met haar rokken
te ordenen en telkens verzitten ging. Haar beide buren praatten links en rechts, van
haar afgewend. Zij nam 't menu en staarde er op, las regelmatig nog eens van boven
af, zonder doel of begrip, de fraai-krullige woorden: Hors d'oeuvre variés, Potage à
la Reine, Consommé....
En terwijl ze er langs las, suisde in haar ooren 't tafelrumoer, hoorde ze een
geknepen heerenstem moppig beweeren: ‘die ouwe freule van Elkendonck....
zègge.... net 'n molenpaard,’ waarna een kort gelach opspatte.
Doch de geluiden gingen buiten haar om.
Toen ze eindelijk opzag, lette niemand meer op haar. Herademend verschikte ze
haar glazen, verlegde het klein-zilver van boven haar bord naar rechts er naast,
schoof een bloemtak opzij en bleef kalm rondstaren.
Ze kon haar vader, verborgen achter een beweeglijken muur van ruggen,
aaneengepast als figuren in een legkaart, slechts dán zien als toevallig een oogenblik
de ruggen wat uiteen weken en een kijkgat lieten. En dan nog moest zij
onderscheiden aan 't grijsharig kort achterhoofd, wat gedoken naar zijn hand die
met den vork op en neer bewoog, dat hij 't was.
In het groeiend rumoer van stemmen, borden en glasgerinkel,
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't ordeloos gezang, dat telkens opschalde uit een groepje en verstierf, om aan de
andere zijde der zaal weer op te duiken, voelde ze zich onopgemerkt, als veilig. Er
waren meer heeren onnatuurlijk vroolijk.... Zoo'n groote partij.... champagne als
water den ganschen, langen middag! Als hij nu zoo maar bleef.... niet erger werd....
wellicht lette niemand het op....
Zij was hem rakelings langs geloopen in de gang terwijl zij aan den arm van haar
tafelbuur, tusschen de andere paren, mee voortdromde naar de eetzaal. Zóó dicht,
dat ze zijn stem heesch hoorde opsnijden: zware verhalen over wedrennen te Parijs.
Vlak in 't verhit gezicht had ze hem gezien, éven, en dadelijk haar hoofd afgewend
uit angst, dat hij haar bemerken, haar aanspreken zou, daar in de lange, lichte gang,
die levend leek van wemelende kleuren, waardoor de slang van menschen voortkroop
naar de ontvangend-wijde vleugeldeuren aan 't verre einde. Zij had hem met zijn
dame brutaal door de volte zien duwen, dringen, de anderen vooruit, en verdwijnen
tusschen die vleugels door, weg in de weelderige, lokkende lichtzaal, waar het feest
zou worden voortgezet, de vreugde zou stijgen en zwellen tot uitbundigheid.... Terwijl
zij zich machteloos wist, wist dat niets meer kon baten, geen woord, geen blik, geen
wenk.... Dat hij te ver was al, te vér....
Een bediende stootte haar aan met den schotel waarop statig wit stond een
druipende ijszuil en sneed vlug schuin-af witte schijven die vielen in de saus er
omheen. Julie liet er een glijden op haar bord, at langzaam om dit bezig-zijn te
rekken.... O het was zoo rustig zoo te zitten, krom, wat verscholen. Stil gluurde ze
rond, al lepelend in 't over haar geheele bord uitvloeiende ijs.... Dolf, wat deed Dolf
lawaaiig! Hij ook misschien? En daar, die oude meneer naast Greet! Er waren er
méér héél vroolijk.... Maar Papa.... aan Papa kon je 't zoo zien. Hij leek erger dan
de anderen....
Er werd een bel geluid, oom Edzart stond op.
In de stilte om den spreker staarde Julie weer op haar bord. Wat wás 't stil! Goed
sprak oom Edzart.... Er zouden nog een massa toasten.... En opeens overviel haar
de schriklijke mogelijkheid: god, als Pa ook eens!....
Toen verstond zij niets meer van oom Edzart, tot uit de stilte gejuich opknalde....
De glazen klonken, schuimden, vonkten!
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‘Leve bruid en bruigom!’ schreeuwde Dolf. De muziek, verborgen achter
dennengroen, viel verrassend in: lang zullen zij leven.
Een zwerm jonge meisjes liep, lachend, met geheven glazen naar Hélène.
‘Zullen wij ook even gaan klinken?’ vroeg Villet, Charles' beste vriend en Julie's
linker buurman, terwijl hij zijn stoel achteruit schoof.
‘Och nee...., laten wij maar.... 't is zoo vol!’
‘Zooals u wilt. Bruidje! Op je gezondheid Charles!’
Hélène keek en dankte lachend, gaf even haar aandacht aan den geheelen hoek.
Julie nam haar glas als de anderen en knikte schuw, met strakken glimlach.
Weer klingelde de bel om stilte.
En de toasten volgden elkaar snel met steeds korter tusschenpoozen.
Nauw-bedwongen stiltes, telkens onderbroken, of aan 't eind bekrachtigd door
uitbarstingen van gejuich, handgeklap en gezang, dat de violenmuziek overstemde.
En bij elke bel voelde Julie haar hart opbonzen van angst, de aderen kloppen
aan heur slapen, haar gansche lichaam rillen en trillen, snel-wisselend koud en
warm. Wie zou nu weer aan 't woord komen...?
Zij sprak met haar buren, die ze nauwelijks verstond, zóó gedachteloos, dat het
Villet trof.
‘Zal ik u een glas water inschenken?’ vroeg hij.
‘Warm,’ verontschuldigde Julie zich, knikkend, vegend met de hand langs haar
klam voorhoofd.
‘Ja, 't is benauwd hier,’ hielp hij goedig, ‘die bloemenlucht.... Dit zal u opfrisschen.
Onder ons gezegd en gebleven, die groote partijen.... onverdeeld genoegen geven
ze niet.’
‘O nee!’ viel ze schamper bij, even afgeleid, haar wanhoop luchtend in 't gretig
beschimpen van zoo'n feest: ‘Als dát plezier moet heeten!’
En willoos-heftig uitte ze zich tegen dien bijna-vreemde: ‘Ik houd er niets van, ik
bedank zooveel mogelijk.... Maar dit, Hélène is een nichtje.... Ik kon er niet àf!’
Hij luisterde glimlachend, eerst verbaasd, totdat de oorzaak van haar afkeer tot
hem doordrong: mogelijk om dien vader. Waar zat hij.... Hij hield zich tot nu toe vrij
kranig in toom, men hoorde hem niet....
‘Hoe laat is 't?’ vroeg Julie zenuwachtig.
Hij keek besmuiks: ‘Over twaalf. 't Zal dag moeten worden, vrees ik.’
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‘Wat 'n tijd!’
‘Ze beginnen uit de mode te gaan, dit soort festiviteiten, laten we ons daarin
verheugen, juffrouw Veemer.’
‘Waar verheug jij je zoo in?’ riep een kennis van de overzijde der tafel.
‘Straks de zon te zien opgaan,’ kaatste Villet. ‘Juffrouw Veemer, wij klinken op 't
genoegen, fééstend, de zon te zien opgaan!’
Julie lachte met een gevoel of ze zou gaan huilen, of dit alleen haar opluchten
zou.
En de bel luidde weer.... de stilte viel in.
‘Ik ook nog straks,’ fluisterde Villet, ‘ik zal de ceremoniemeester een briefje zenden
mij op 't laatst aan te kondigen, bescheiden.’
Op zijn omgekeerd bord bekraste hij een briefje met groote potloodletters, aldoor
fluisterend, terwijl Julie, haars ondanks een oogenblik geboeid, glimlachend toekeek,
en de feestspreker luid en rustig zijn rede voordroeg.
‘Lange speech,’ zuchtte Villet schrijvend, ‘Ik zal 't kort....’
Door de toast heen klonk opeens een andere stem, een vreemd, heesch geluid.
‘Stilte!’ riep de ceremoniemeester.
Dikke, doffe woorden, onverstaanbaar, hard en hol stoorden opnieuw.
‘Chut! chut!’
‘En ik.... en ik wil.... nèt zoo goed.... nèt zoo goed....’
‘Hou je mond toch!’
‘En ik zal, nèt....’
‘Stilte Veemer!’
De heer Veemer, woedend, poogde op te staan. Een hand drukte hem neer.
De toaster sprak langzaam, welgeordend voort.
Julie zat als verlamd, en niemand dorst haar aanzien.
De toast eindigde zonder nieuwen hinder.
En het gepraat gonsde, ontspannend, weer op.
‘Dat is een goeje spreker,’ zei Villet, zoo luchtig, gewoon mogelijk: ‘ik wou, dat ik
't zoo kon. Hoe krijg ik nu mijn briefje bij den ceremoniemeester?’
Julie staarde voor zich, zonder blijk hem te hebben verstaan.
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En opeens, onverwacht, over alles heen, schorde weer de stem van den heer
Veemer, zwikkend, hoog, en stuurloos:
‘En ik zeg.... nou wil ik.... ik, ik drink....’
Hij waggelde op van zijn stoel, zwaaide dien achteruit, dat hij ómsloeg, zocht met
glazig-bolle oogen de rijen langs.
De gesprekken verstomden, de gasten keken, de een om de ander heen, pogend
hem in 't zicht te krijgen; één pijnlijke luistering in de groote feestzaal.
‘....Ik drink op.... hihi.... nee, niet op de bruid.... maar op de mooiste.... en de
liefste.... 'n mooie meid.... en lief.... lief óók! Dat zeg ik.... ik.... omdat ik d'er vader....
ja, d'er vader.... bb,’ zijn stem sloeg huilerig om... ‘en daarom drink ik op.... me....
me.... mijn....’
Een hand drukte hem neer, vóór 't laatste woord was uitgehikt. Hij staarde onnoozel
om zich, nog zoekend, zakte toen gedwee, week, in zijn stoel, ver onder de tafel,
suf.
De stilte bleef zwaar hangen, hier en daar ontsnapte gesmoord gelach. En in de
verlegen fluistering die toen volgde, stond de gastheer op en maakte beslist een
einde aan het treurig tooneel, door, onmiddellijk, nog vóór 't dessert was afgediend,
den gasten te verzoeken naar de danszaal te gaan.
Hoog rezen om Julie Veemer de menschen op. Het schuiven der stoelen kraste
en snerpte, de zaal stroomde leeg.
Zij verroerde niet.
Aan de tafels bleven nog hier en daar groepjes, meest heeren, zacht napraten;
in de wanorde tusschen de borden lagen de verfrommelde servetten.
Julie's vader zat, onderbrekend een ordelooze rij leege stoelen, ineengezakt, met
knikkend hoofd te dommelen. Zijn overhemd bolde plooiig ver uit 't vest, zijn mond
hing open, snurkgeluid ontsnapte telkens, kort en snorrend.
Villet stond besluiteloos naast Julie, die nog altijd niet bewoog.
‘Kom,’ zei hij, haar even aanrakend: ‘willen we ook eens gaan?’
Hij moest de vraag herhalen, dringender: ‘Kom, 't zal daar koeler zijn.’
Ze keek hem aan, strak, met wijde oogen. Toen liep ze werktuigelijk mee.
In de balzaal, waar de muziek, op een wenk van den ceremonie-
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meester dadelijk was begonnen te spelen, zwierden de dansende paren al rond,
zwenkten en zwaaiden.
De stemming herstelde zich, de herinnering aan 't gebeurde vervloog, men walste
en koutte, en waaierde met slepen en veeren en zakdoeken, de zaal tintelde van
springend jong leven.
Villet stond met Julie Veemer buiten 't gedrang en wist niet wat met haar aan te
vangen. Zij leunden zwijgend tegen den muur, in den hoek tusschen 't, thans door
het gevallen doek van de zaal afgescheiden, tooneeltje en de groene haag
waarachter de muziek zat, en staarden in 't gewoel.
En langzaam drong het groote feit in vollen omvang tot Julie door.
Moeilijk, terwijl in haar ooren de dansmuziek stampte en loeide als een hel van
geluid, kwam 't rampzalig begrijpen, het bewustzijn eindelijk, dat ze daar stond met
dien vreemden man en zoo niet kon blijven.
‘.... Ik, wou graag.... ik voel me niet goed, hoofdpijn,’ stamelde ze toonloos.... ‘ik
ga liever.... neem 't niet kwalijk....’
Toen hij opkeek was ze weg, schuw als een aangeschoten dier, verscholen in de
volte. Hij voelde zich verlucht, het was een pijnlijke toestand, en wat had hij kunnen
doen, zeggen? Een poging tot troost ware vernederender geweest nog, dan dit
drukkend zwijgen. 'n Wanbof, dat hij juist naast haar zat. En niet naast Greet, terwijl
Charles heel goed wist....
Villet trok zijn rok af, zijn handschoenen aan, en boog met sierlijken zwaai voor
Greet, om haar balboekje te vragen en zijn schade in te halen.
Julie zag tante Adèle met ontstemde oogen en een leegen lach om den mond in
gesprek met mevrouw van Gunze. Zij slipte haar vlug voorbij, heur hoofd gebogen.
Vóor-voelend dat mevrouw van Ouden haar aanspreken wou, deed ze, lomp, alsof
ze dit niet bemerkte en een paar fluisterende meisjes die in haar weg traden, duwde
ze ruw op zij.
Tot ze de deur had bereikt en, ontsnapt, kwam in de lange, thans leege gang,
waar 't kalm was en koel. Daar stond ze een oogenblik, vreemd alleen, en hoorde
de muziek van ver, tusschen 't gedempt geraas van vlug gehanteerd vaatwerk, dat
uit de ondergrond-keuken opklaterde.
Maar bedienden stegen met bladen vol theekopjes de keukentrap op, balanceerden
er mee naar de danszaal en keken Julie verbaasd
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onderzoekend aan. Twee heeren kwamen uit de eetzaal, drentelden, sigaar-rookend,
langzaam de gang in. Zij bogen in 't voorbijgaan tegen Julie....
Toen, hunkerend naar een moment van verademend-alleen-zijn, zocht ze de
toiletkamer, in een zijgang naast de eetzaal, waarvan de half-open vleugeldeur haar,
met een zwenk, toonde de in blauwigen rook als vervaagde tafels met nog
nagebleven heeren. Zonder iemand te onderscheiden, schuwde ze er voorbij en
vond de toiletkamer leeg.
De muren van witte en blauwe tegels gaven kil op; in den grooten spiegel zag ze
zich plots ten voeten uit weerkaatst en schrok van haar eigen beeld,
ongewoon-getooid: een feestelijk witte verschijning. Zich met een haar zelve
verbazende oplettendheid beschouwend, trof 't haar weer, dat ze er zoo onveránderd
uitzag bij toen ze van huis ging, terwijl haar gezicht toch wonderlijk-strak voelde en
alles aan haar pijn deed. Onnaspeurlijk welden en woelden de snelle,
onsamenhangende gedachten in haar kloppend hoofd. Een drom bleeke schimmen,
gekomen en gevlogen, als korte, ijle droomen, buiten haar eigenlijke wezen om. Zij
drukte haar handen tegen de slapen als een toom om het denken te bedaren en de
klamme kou van haar vingers deed weldadig aan. Toen opende ze de koperkraan
van een waschstel en liet den klaren straal kletteren op haar handen, haar polsen,
terwijl de druppels op en om spatten, en doopte een handdoekslip in 't water om er,
over het bekken gebogen, heur warm hoofd mee koel te betten. Zij deed dit
nauwgezet als een voorgeschreven plicht, en bemerkte niet, dat twee meisjes
binnenkwamen, Lientje Wilton, Dé's vriendin, lastig loopend in den afgetrapten
mousseline-zoom van haar jurk, en een ouder meisje, dat lachend en bukkend een
flard, als een witte staart, ophield boven den vuilen grond.
Toen Julie, met gefronste wenkbrauwen, opzag bleven zij aarzelend staan.
‘Ik heb de heele strook eraf gescheurd, ik haakte er in met m'n hak,’ verklaarde
Lientje, bedremmeld, als een verontschuldiging.
‘Hebt u hoofdpijn?’ vroeg deelnemend het andere meisje, dat Julie slechts kende
van naam.... ‘we blijven maar even.... we hebben naald en draad van de vrouw van
de cuisinier gekregen. Sta even stil, Lien.’
Julie keek zwijgend toe, hoe ze, zorgzaam haar eigen rok om-
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slaand, knielde voor Lientje en met groote steken de rafelige strooken aaneenreeg,
terwijl Lientje uit haar balboekje korzelig oplas welke dansen zij door dit ongeval
moest missen.
‘Dans jij heelemaal niet, Julie?’
‘Nee.’
‘Dans je nooit?’
‘Ik weet niet....’ zei Julie zoo vreemd-vaag, dat Lientje niet nader vroeg en het
andere meisje nog haastiger haar naald door de mousseline-fronsels schoof.
En toen de meisjes weg gingen met een linksch knikje tegen Julie, die achterbleef,
een terloops: ‘ga je niet mee? heb je èrge hoofdpijn?’ met een stil hoofdschudden
beantwoord, ontmoetten zij in 't gangetje Marian Veemer, die nederig klopte tegen
de open deurpost, om daarna beschroomd te naderen tot half in de kamer.
‘Doe de deur achter je dicht,’ snauwde Julie opeens, onverklaarbaar uitvallend
tegen schuw-goedige Marian, die ze niet vélen kon op dat oogenblik en instinctmatig
vreesde als het kind van tante Fenna, die altoos kwetste-zonder-erg.
‘Op slot?’ vroeg Marian gedienstig.
‘Och, wel nee! Dat geloop hier!’
‘Zal ik liever weer weggaan? Ik dacht.... ik....’
Hulpeloos stond Marian in roze, stijf-zijden japon, troetelig vol veertjes en
namaakbloemen aan den hals en breed-plooiig om de heupen, haar ronde blauwe
oogen devoot opgeheven naar Julie, de beklagenswaardige.... tóch de méerdere.
En Julie voelde de bedoeling van deernis en liefde in haar komst, wist het stille
hunkeren van dat, als een hond, aanhankelijk kind naar één aanmoedigend woord
en toch wou 't haar niet over de stroef-geknepen lippen, toch lichtte in haar harde
oogen geen zachter glimp, toch was ze nauwelijks in staat haar, door Marian's
onverholen beklág geprikkelde, ergernis te onderdrukken.
‘Zal ik maar weer....?’ herhaalde Marian nog ootmoediger, doch zonder een
beweging naar de deur te wagen.
‘Wat kom je eigenlijk doen?’ Julie vroeg 't onverschillig-hoog, als moest ze voorál
haar vader's armzalige figuur verdedigen tegenover Marian.
En terwijl deze, zonder verklaring, zonder een stap te naderen haar aan bleef
staren, voegde zij er gewild luchtig bij: ‘Ik heb wat hoofdpijn, 't zal wel overgaan.’
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Toen lichtte Marian, volgens tante Fenna's gewoonte, ijverig den krakend-rozen rok
op en putte in den kanten-onderrokzak en toonde zegevierend een kristallen flacon
met zwaar gouden stop.
‘Wil je wat eau de cologne van me? Ja, dát wil je wel! Doe 't maar. 't Helpt, heusch,’
drong ze.
‘Nee,’ weerde Julie.
‘Om mij plezier te doen.’ Tranen sprongen in de ronde oogen.
En Julie, over haar eerste ergernis heen, was door die kindertranen wel even
geroerd.
Ze sloeg haar armen om Marian: ‘Je ben een goed kind,’ fluisterde ze in een kus.
‘Ik vind 't zóó akelig voor je,’ snikte Marian opeens uit, ‘zóó akelig! en.... en - zoo
schándelijk van oom!’
Julie liet bruusk los, nóg verzette zich haar laatste trots tegen elken smaad op
hém.
Maar vóór ze den gebiedenden zin, om Marian den mond te snoeren, had
uitgesproken, voelde ze vlijmend de treurige belachelijkheid dier laatste poging,
zelfs tegenover een Marian.
Haar lichaam kromp, haar hoofd boog.
Marian, even onthust van de onverwachte liefkoozing als van den plotselingen
terugduw, wist niets meer te zeggen.
Het was heel stil in de toiletkamer, slechts de niet volkomen gesloten waterkraan
drupte hoorbaar in het marmerbekken. Julie, opnieuw verward in het kluwen harer
gedachten, overwegend, hoe, en met wiens hulp zij haar vader zoo min mogelijk
geruchtmakend van 't feest kon verwijderen, scheen Marian, die plukkend aan haar
waaier lijdzaam stond af te wachten, geheel vergeten.
Ze keek met onrustig gefronste wenkbrauwen eerst op toen snelle voetstappen
door de donkere zijgang schuifelden, en Marian haar bescheiden tegenwoordigheid
bekrachtigde met den goedbedoelden uitroep: ‘Daar komt iemand.... kruip weg!’ die
wondde als een steek.
Julie strekte zich.
‘O, Juul ben je hier!’ riep Freddy, binnen fladderend met haar handen vol
hoog-opgetrokken zijig golvende rokken, Marian, die schichtig achteruit week,
argeloos voorbij stuivend: ‘Ik heb je óveral gezocht, tot op 't tooneel toe! Kom gauw,
kom terug in de zaal, zeg.’ Ze liet haar rokken glippen over de wit-satijnen trippelende
voetjes, zoodat ze wentelden, wijd-uit, als een schuim om haar
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tengere figuurtje, en lei haar handjes op Julie's schouders en zag vleiend naar haar
op.
‘Nee,’ schudde Julie, zich loswringend.
‘Jawel,’ dwong Freddy met haar liefste pruilstem: ‘jawel, jawel zeg ik. Niet zoo
koppig Juultje, je bent bruidsmeisje....’
‘'k Wil wég....’
‘Nu al! Nee toch! Kom, ga mee naar binnen. Dát zijn ze alweer lang vergeten,
maak er geen zaak van; er zijn er wel meer....’
‘Ik wil weg,’ herhaalde Julie dof, terwijl Freddy, kies-vermijdend elk hard woord,
vaag aanhield: ‘Wie denkt dáar nu nog aan, 't is binnen zoo vol, zoo vól....’
‘Al die menschen!’ Julie sloot de oogen als huiverend voor de massa, die haar
wachtte in de zaal, aan zou staren, op zou nemen van het hoofd tot de voeten: de
dochter van Veemer.
‘In zoo'n volte verlies je je, niemand let op je,....’ knikte Freddy, beslist weerleggend
het onuitgesproken bezwaar.
‘Ik wacht tot.... de heeren van tafel komen, ik kan 't hier hooren.... en dan.... neem
ik hem mee.... naar huis.’
Kort en stug, met trillend-neergeslagen oogleden, hijgde ze 't uit.
‘Niet doen, dat wil hij toch niet, en 't is veel te opzienbarend. Kom jij nu maar
gewoon dansen.’
‘Ik vraag oom Edzart.... of hij.... even helpen wil, om hem in een rijtuig....’
‘Stil, stil,’ stuitte Freddy, haar hand voor Julie's mond, ‘.... arme Juul, als 't moet
willen ze natuurlijk allemaal wel je helpen, Papa, en Jo, en Dolf... Dolf was ook al
zoo... opgewonden.... aan tafel.... nu veel kalmer,.... oom zal ook wel gekalmeerd
zijn.... en dan is 't toch veel beter, gewoon, te blijven, jij vooral als bruidsmeisje;
anders gaat morgen door de heele stad 't praatje.... dat jelui zijn weggegaan.’
‘Wat geeft 't!’
‘Moeten gaan,’ verscherpte Freddy, even wreed om Julie's hardnekkig verzet.
Het woord trof doel. Julie zag weifelend op.
‘Ga nou maar mee, kom, hier sta je zoo zielig. Binnen is Papa, vraag hem dan
eens te gaan zien in de eetzaal hoe.... hoe hij is. Dan kan je altijd nòg.... Kom Juul....’
Ze nam Julie's waaier en handschoenen van de tafel, sloeg een
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arm om haar middel en, babbelend, luchtig verkleinend het groote feit, dat
ongenoemd bleef, troonde ze haar mee.
In den hoek der leege toiletkamer stond Marian, alleen en vergeten, beduusd nog
van onverwerkte indrukken.
Maar opeens herleefde haar bol gezicht, glansde een glimlach om den open
vraag-mond, lichtten de rond-blauwe oogen.
Op den grond, onder de waschtafel, lag bestoven en vertrapt een anjer, afgevallen
van Julie's japon.
Ze schoot er op toe, gréép.... En, schichtig omkijkend als een dief, stopte ze den
buit weg in haar zak, veilig, onder den rozen kraak-rok.
Toen Julie, arm in arm met Freddy, de zaal weer binnenkwam, merkte niemand
haar op. Slechts tante Adèle, omringd door eenige jonge heeren, zag haar even
aan en in dezelfde beweging snel voor zich.
Jo van Hoogstraeten vroeg haar een dans, dien ze eerst afwees, toen, na
goedgemeenden drang, vooral ook van Freddy, aannam.
Freddy, petite reine, ging aan den muur zitten, grappig-pruilend omdat zij nu
muurbloempje moest zijn. En Julie, dansend met Van Hoogstraeten, die glunder
knikte tegen zijn stralend meisje telkens als zij voorbij walsten haar, in de schaduw
van den schoorsteenmantel, verborgen hoekje, voelde 't komplotje door die beiden
vóór haar terugkomst gesmeed, wist Freddy's bevel: ‘Jo en dan moet jij haar gauw
een dans vragen!’ vriendelijk nagekomen. Zoodat 't haar als van een last bevrijdde
toen de muziek zweeg, Van Hoogstraeten terugkeerde naar Freddy, en zij zelve stil
weer wegglippen kon tusschen de menschen, in de warme volte, waarin niemand
haar zag en van waaruit zij kon bespieden, onafgebroken en gespannen, de deur
die telkens open en dicht klapte.
Maar alleen, zwijgend, onafgeleid, aldoor voelend 't snelle geklop van haar hart,
joeg het vooruitzicht haar vader straks door die deur te zullen zien binnenkomen,
te zullen zien tasten over den gladgedansten vloer, haar al meer aan, steeg de
angst hooger en hooger, tot in haar keel, tot in haar hoofd dat omkneld leek van
ijskoude banden, beheerschte haar opeens weer de machtige vrees, hield haar
omkláuwd.... Ze onderscheidde oom Edzart, hij sprak met zijn vrouw. Ze wou op
hem toesnellen, hem te hulp roepen, maar 't was of ze niet kon, of haar voeten
kleefden
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aan de plek waar ze stond, middenin de woelige zaal, tegenover de deur. Overmand
van angst, voelde ze haar ledematen slap, als verlamd. En straks zou hij komen,
en iedereen zou kijken, en lachen....
‘Oom Edzart!’ en ze schoot toe, opeens gedreven door de kracht van haar uitersten
wil, en greep zijn arm, krampachtig, steun zoekend: ‘Oom Edzart, ik wil naar huis,
och god toe, help even, haal papa.... voor me.... uit de zaal.... en.... en een rijtuig....’
‘Maar kindlief....’
‘Julie,’ viel tante Adèle in, met altijd dat lachje om haar mond, en de wolk boven
haar strakke oogen: ‘Julie, voor ik 't vergeet, kunnen we met 't trouwen op jelui rijtuig
rekenen? Ja, zeker? Je begrijpt met 't verdeelen van de gasten die in de stoet mee
moeten....’
Julie knikte wezenloos, duwde zich aan, drong zich op tegen oom Edzart: ‘Toe,
ga gauw mee, hij moet hier niet komen, niet in de balzaal.... en ik....’ ze stikte in
haar woorden, ‘ik kan daar ginds niet heen, waar al die heeren zitten te rooken....
om 'm te halen, ga ú.....’
En opeens met gesmoorden gil liet ze los, striemde 't hem in 't gezicht als een
verwijt: ‘daar zijn ze al! Zie je nou wel!’
‘Houd je bedaard,’ sneed tante Adèle's kille stem, ‘houd je asjeblieft wat in, jij
maakt de zaak nog erger dan ze al is. Blijf hier maar kalm praten, oom zal wel op
zijn qui-vive zijn, en kijk, Greve is er bij.’
Binnen kwamen: de heer Veemer, zwaar redeneerend met groote gebaren, naast
hem een jongmensch, dat, dreigend te ontsnappen, telkens weer werd aangeklampt;
achter hen mr. Greve, hem onmerkbaar steunend, voortdrijvend als hij betoogend
stilstond....
Julie dorst niet op te zien. Zij staarde tante Adèle, die tartendrustig uitwijdde over
den trouwdag, met groote, leege oogen aan.
‘....En dan gaan jij en Greet, de bruidsmeisjes, in 't coupétje van de Van Oudens....’
Oom Edzart liep zijn zwager tegemoet en fluisterde met Mr. Greve, die knikte.
Toen kwam hij terug, klopte Julie op den schouder:
‘Hij is nogal gekalmeerd,’ troostte hij zacht.
‘Ik wil weg!’ smeekte Julie, zwak, als voelde ze zelve het vruchtelooze der bede,
nu haar vader reeds binnen wás.
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De muziek speelde de vóór-maten van den volgenden dans, brak kort af, terwijl de
heeren bogen voor de eene dame, en weer buigend naderden de andere. Villet
vroeg Julie, zacht, met merkbaren schroom. Zij schudde van neen, liet 'n toonloos
‘dank u’ volgen.
‘.... Het beste is,’ vervolgde tante Adèle, leuk doorgaande op het
trouwdag-onderwerp, ‘dat Greet eerst wordt afgehaald, en dan jij. Of wil je 't
omgekeerd?’
Julie wou antwoorden.
Toen opeens klonk een smak, kort en hard. Er was dreuning in de lucht, die even
duurde. Men zweeg ontsteld en rekte zich om te zien wat daar gebeurde. Eenige
heeren schoten toe naar 't midden der zaal, dames drongen op. Julie liet zich willoos
meedringen. En toen zag ze:
Log, als een groot, zwart beest lag haar vader op den grond, gekanteld op zijn
rug, hikkend. De korte, forsche adem blies op zijn lippen bellen vocht....
Op den gladden parketvloer was hij, Mr. Greve onverhoeds ontglippend, gegleden
en neergebonkt.
Oom Edzart, Van Hoogstraeten, Greve, trachtten hem op te sjorren. Hij verweerde
zich, schudden lijzig-mal van neen.
De meisjes deinsden griezelend achteruit, onder de jongelui ging een gesmoord
gegichel om.
Julie stond er even tusschen, te kijken, als de anderen, dof, zonder klaar besef,
dat 't nu gebeurd was, het zóó gevreesde, 't schandáal. Tot 't doordrong, fel en
scherp. Krijtwit, met blinde oogen, bot zich stuwend door de massa, die opduwde
naar het midden, tegen haar in, liep ze de zaal uit. En de menschen, nauwelijks
lettend op wie daar ontsnapte uit den dichten kring, schoven nauwer nog om 't
schouwspel, en rekten zich, en gluurden door de mazen tusschen hoofden,
schouders en armen. En uit die allen fluisterde een: ‘Waar is z'n dochter?’ Waarop
de anderen als uit een verbijstering gewekt, meewarig rond zagen: ‘Och, waar is
Julie...’
‘Ze is weg!’ riep Freddy schel-opgewonden, ‘ik ga gauw....’
‘Hier, blijf hier!’ belette haar moeder, sissend, wijl ze niet luid wou spreken, waar
toch een machtelooze drift om 't schandaal op haar feest, heur stem trillend opdreef:
‘Loop asjeblieft niet allemaal de zaal uit! Papa zal wel zorgen dat ze weg komen....
't is schande! schande! Villet, ach toe, zorg jij dat ze door dansen!’
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Enkele heeren hielpen Veemer overeind. Nu weer suf-gewillig, liet hij zich, half
gedragen, leiden dwars door de gladde zaal.
‘Muziek!’ schreeuwde Villet. ‘Valse!’
En schril viel op datzelfde oogenblik, terwijl bij de deur Julie's vader tusschen
twee heeren werd weggezeuld, de muziek met de ‘Valse bleue’ in, en over de plek
waar het lichaam gelegen had, walsten Villet met de gastvrouw, volgden Van
Hoogstraeten met Freddy, en geleidelijk de andere paren....
Klappertandend, naar adem hijgend, liep Julie door de gang, riep, nauw beseffend
wat ze deed, met zenuw-snerpende stem, een knecht om haar goed, om een rijtuig,
‘gauw een rijtuig, direct!’
‘Uw eigen rijtuig?’ vroeg de bediende.
‘'t Geeft niet, 'n rijtuig!’
Met bevende knieën wachtte ze, terwijl de knecht na een ‘ik zal 't dadelijk doen,’
tòch eerst naar binnen ging om neer te zetten de karaf champagne met spuitwater
die hij droeg, en ze nog hoorde 't rumoer in de zaal, de plots invallende dansmuziek,
waar bovenuit klonk gepraat en gestommel vlak bij de deur. En met haar handen
tegen de ooren, stampvoetend-radeloos vluchtte ze de kleedkamer in.
Rustig stonden daar de meiden van tante Adèle te waken over het avondgoed,
onderwijl proevend van de kliekjes pudding en noga, op een tafeltje voor haar
neergezet.
Julie wrong zich door 't smalle laantje tusschen de volbehangen kapstokken,
zoekend met blinde oogen, haar sortie.
‘Juffrouw Veemer,’ achterhaalde haar mr. Greve, ‘ben u hier?’
Zij antwoordde eerst niet, schoot toen opeens te voorschijn: ‘O god, meneer
Greve!’ ontviel haar hulpeloos, in een drogen snik.
‘Stil, kalm maar. Waar is hier de telefoon?’
‘Daar meneer, in de hoek,’ wisten de meiden.
Door de stilte trilde de bel, klonk toen zijn stem, zakelijk: ‘....Een rijtuig - ja onmiddellijk, heb je iets ingespannen? Goed.’
‘Is dit uw mantel?’ vroeg tante Adèle's tweede-meid.
‘Nee. Paars van binnen. Deze,’ rukte Julie haar hermelijnen sortie van den kapstok.
‘Dit doekje ook?’
Ze greep de kant, gooide 't zich om.
‘'t Rijtuig komt direct,’ zei Greve, rustig-beslist.
‘Ik ga vast naar buiten,’ hijgde Julie.
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‘Nee, u blijft hier.’
‘Hij...?’ stamelde ze.
‘Ik zorg voor alles, laat 't aan mij maar over.’
‘Wat is er gebeurd?’ vroegen de meiden bezorgd.
‘Niets.... iemand.... meneer Veemer heeft een duizeling gekregen,’ antwoordde
kort-af Greve, voor Julie.
De meiden keken elkaar aan, vroegen niet nader.
Julie school al dieper weg tusschen de manteltrossen aan de kapstokken.
Mr. Greve zette zijn hoed op en ging terug naar de gang, de deur der kleedkamer
achter zich dichttrekkend.
Toen stond Julie alleen met de meiden. En niemand sprak een woord. Het wachten
dúurde, de minuten leken uren.
‘'t Zal wel laat worden,’ mompelde eindelijk de keukenmeid, om de stilte te breken.
‘Nou,’ geeuwde de andere, ‘dagwerk.’
Toen weer stilte.
‘U mag u wel goed inpakken, 't is guur buiten.’
Julie voelde werktuigelijk naar haar hals, zette den bontkraag op, poogde te
glimlachen.
Een glimlach die verteederde.
‘Dat 's nou een naar einde aan 't feest voor u,’ knikte meewarig de tweede meid.
‘Ja, duizeligheid, dat's ook al een kwaal....’
‘Zoo'n hitte en die lucht van bloemen,’ hielp haar kameraad goedig.
Met neergeslagen oogleden uitte Julie een nauw-hoorbaar ‘Ja.’
‘'t Rijtuig is er. Komt u?’ vroeg mr. Greve, zijn hoofd om de deur.
In de gang vond Julie oom Edzart en den heer Van Ouden. Oom Edzart stak haar
de hand toe. Mr. Greve dreef haar met zachten dwang voort.
‘Pa?’ mompelde ze, rondziende.
‘Die zit er al in, kom maar. Ik rijd met u mee,’ haastte Greve, bevreesd voor
nieuwsgierigen. ‘Of zal ik eerst met hém.... en u later....’
‘O nee....’ huiverde Julie.
‘Vlug dan.’ Hij duwde haar op de voorbank der donkere vigelante, waar, op de
achterbank, in den versten, zwarten hoek, zwaar-ademend haar vader lag, riep den
koetsier het adres toe en nam naast haar plaats. Oom Edzart sloot het van den
regen druipend portier.
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En zoo reden ze voort, zwijgend, door den nacht die stil was en grauw.
En behalve het ratelen der wielen en 't trillen der beslagen raampjes, klonk er
geen ander geluid dan 't regelmatig gesnork uit den hoek der vigelante.
Het rijtuig bolderde hol over de brug, zwenkte de Haven op, tusschen de boomen,
langs het water vol lichtende schepen, en de donkere huizenrij door, en stopte voor
het bordes van Julie's huis.
Veemer wierp zich blazend om.
‘Ga u vooruit,’ beval Greve zacht, ‘dan volg ik met hem. Hebt u een sleutel?’
‘Pa....’
‘Niet bellen koetsier, blijf bij je paard. ‘Veemer,’ hij riep het luid gebiedend: ‘je
sleutel!’
‘In z'n zak,’ trilde Julie.
Mr. Greve zocht op het blok-stil lichaam, vond eindelijk den sleutel.
‘Wat moet je toch....’ knorde de dikke stem, gemelijk uit den hoek.
‘Opstaan moet je, en vlug. Juffrouw Veemer, hier is de sleutel. Brandt er licht in
huis? Zorg u er voor....’
Julie, zich veilig overgevend aan zijn wil, deed wat haar gelast werd, stond bevend
op den natten winderigen stoep te tasten naar het slot.
‘Is ze open?’ riep Greve.
‘Nee, nog niet....’ Haar mantel flapte, haar rokken bolden op den wind.
‘Open,’ stootte ze uit, doorloopend naar de met klein blauw vlammetje brandende
ganglantaarn, door het gedwongen handelen als ontwaakt uit haar eerste starre
wanhoop. En haar trillend-kille vingers schrapten in de voorkamer lucifer na lucifer
langs het doosje, tot er een opvlamde, waarmee ze, op een stoel, het gas aanplofte.
Langzaam, steunend, geleidde Mr. Greve den stapvoets sloffenden Veemer
ineens door naar de trap.
Het ging goed en rumoerloos zoolang hij, door slaap beduusd, zwijgend zich
voortduwen liet. Maar bij de trap begon hij weer te praten, holle, doffe klanken, heftig
als ruzietaal, doch onverstaanbaar.
‘Ga naar binnen,’ wenkte Greve Julie, die in de open voorkamerdeur sprakeloos
toezag.
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‘Vooruit Veemer, ja, ja, 't is goed, kom maar mee, voorùit dan!’
Zijn toon was als sprak hij tot een redeloos dier. Julie bleef onbewegelijk
toeschouwen. Vreemd helder in haar hoofd en toch onbekwaam tot handelen. Maar
ze voorzag den ganschen tocht van tree op tree....
‘Boven op de gang is geen licht,’ fluisterde ze.
‘Dat's niets,’ hijgde Greve. ‘Welke kamer?’
‘Links bij de trap.’
‘Goed; u blijft beneden.’
Opstrompend tegen elke trede, stegen zij, moeilijk, Veemer aldoor redeneerend.
En bijna boven, barstte hij opeens weer woedend uit, wou, zich losworstelend, terug
naar beneden.
‘Vooruit’, snauwde Greve.
Julie greep een piano-kaars, stak ze aan en snelde een eindweegs de trap op
om bij te lichten, te helpen, als 't moest. Ze voelde een plotselinge zenuwkracht
tintelen in haar vingers.
Maar Veemer, overmeesterd, even-kermend onder den greep van Greve's
gekromde handen als klauwen om zijn armen, onderwierp zich alweer, strompte
flauw-brabbelend voort.
Julie hief de kaars hoog, boven haar hoofd, riep nogeens heesch: ‘links! De deur,
links.... Daar brandt een nachtlicht....
Op zolder, over de trapleuning, die wentelde van boven tot beneden als een
spiraal, hingen de twee nieuwe meiden en zagen vol ontzetting door het trapgat wat
daar gebeurde op de verdieping der slaapkamers.
‘Kijk toch 's! Kijk toch 's,’ sidderde Sientje, blootvoets, in haar nachtgoed, krijtwit
van schrik.
‘Hou je mond toch meid.’
‘Zie je nou wel, Mina, heb 't altijd gezeid, dat ie pimpelde.’
‘Dachie da ik 't nie wist?’
‘De booien hebben wel geholpen as de juffrouw d' er alleen mee thuis kwam. Ook
'n happie.’
‘'t Schaap....’ fluisterde de tweede meid.
Julie stond in de half gedane, wanordelijke voorkamer, toen Greve, zich het voorhoofd
vegend, beneden kwam.
‘Hij ligt erin. U hoeft niets te vreezen. Ga nu ook gauw slapen. U zult wel heel
moe....
Het beangstte hem, dat ze niet schreide.
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‘Huil 's uit,’ zei hij opeens, als tot een kind.
‘Ik kan niet,’ schudde ze, op een toon treuriger dan tranen. ‘Ik ben u zoo dankbaar,
zoo dankbaar. Och god vertel het toch aan niemand, die 't nog niet weet!’ barstte
ze zielig uit.
‘Wel nee, zeker niet! Maar toe.... je moet 't je niet zoo aantrekken. Onder heeren....’
‘'t Was afschuwelijk.... afschuwelijk!’
Droge snikken hikten op uit haar keel.
Hij lei zijn hand op haar schouder, ademde diep en zag haar aan met in zijn oogen
de vraag, die zij vreesde, al maanden: ‘Kan ik niets meer voor je doen?’
‘Nee,’ schudde ze.
‘Ik kom morgen nog eens....’
‘Nee, o nee! weerde ze ruw af, kom niet.... Ik ben u heel dankbaar.... maar kom
niet!’
‘Waarom niet?’ vroeg hij heesch.
‘Ik schaam me zoo.... Voor u 't méest,’ ontweek ze fluisterend, snel verzinnend
een uitvlucht, die haar harde weigering verzachtte en zijn onuitgesproken vraag
ontzag.
Hij drong niet aan, te fijn voelend om nu te willen gebruiken, tot eigen baat, de
vernederend afhankelijke verhouding van haar tot hem, partij te willen trekken van
haar pijnlijke dankbaarheid.
In de groote kamer, waar slechts één gasvlam brandde, en drie donkere armen
doelloos staken naar de hoeken, hingen de gordijnen voor de grijze blinden nog in
de hoezen. Over kanapé en stoelen spreidden witte stoflakens, bobbelig, als lag er
een mensch, een doode onder uitgestrekt. Witte doeken dekten de schilderijen,
kaatsten in den spiegel, groote bleeke vlekken verbergend Julie's moeder, de
grootouders, St. Sebastiaan.... En waarachter de monnik staarde....
Julie stond tegen den rand der tafel geleund; haar groot-open oogen dwaalden,
langs Greve heen, de kamer rond.
Hij voelde zich vreemd-onhandig, opeens haar tot last.
‘Ik zal nu maar gaan,’ besloot hij zacht, haar de hand reikend.
Zij knikte droomerig, lei willig haar kille hand in de zijne.
‘U moet nu gauw gaan slapen, heusch, en morgen.... zult u alles wel wat lichter
tellen.’
Zij knikte weer, gedachteloos.
‘Nacht juffrouw Veemer. Ik zal de deur achter me dichttrekken. Goeje nacht.’
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‘Dank u, dank u wel,’ knikte ze, al maar starend langs hem heen, als stond ze reeds
te slapen.
Greve ging onhoorbaar over 't dik smyrnakleed de kamer uit, de gang door, en
trok de deur met forschen ruk achter zich in 't slot.
Julie schrok op van den slag, keek schuw rond, langs de wanden, de witte lakens,
kil in den zuinigen schijn van die eene gasvlam, hoorde 't rijtuig wegrollen en zonk
toen terug in den toestand van verdooving, waarin zij zich het gebeurde nauw bewust
was.
Zoo stond ze nog wel een kwartier, al moeër ingezakt, al zwaarder leunend tegen
den scherpen tafelrand.
Doodstil was het heele huis.
De heer Veemer lag boven in diepen slaap. De meiden waren, na gewichtig
beraad of ze naar beneden zouden gaan om de juffrouw te helpen of zich maar dom
houden als hadden ze niets gemerkt, tot dit laatste besluitend naar bed
teruggeslopen.
De scheepjesklok op de bovengang sloeg één korten veerkrachtigen slag, die helder
doortrilde!....
Toen, even later, liet de torenklok buiten, drie gedempte metaaltonen vallen.
Werktuigelijk telde Julie: een, twee, drie, zonder het tijdsbegrip in zich op te nemen.
Het leven ging als buiten haar om, tot eindelijk de lichamelijke pijn, veroorzaakt
door den scherpen tafelrand, die al dieper leek in te snijden naarmate zij sterker
leunde, haar wekte en dwong van houding te veranderen.
Koud en stijf voelden haar leden, de schoentjes knelden om haar voeten, die
zwollen van 't staan. Ze dacht opeens aan haar bed waarin ze zacht zou wegzinken,
strekken haar kromgebogen rug en zware beenen, aan het week-witte kussen waarin
ze dompelen zou heur hoofd.
Toen draaide ze het gas uit, plichtmatig ook de ganglantaarn en liep in het donker,
op den tast, de trap op naar haar kamer.
(Wordt vervolgd.)
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Heijermans' Diamantstad
Door Is. Querido.
X.
In heel dit boek is ziedende detail-overlading in beschrijving, daarom zóó
onharmonisch, zoo hevig-teleurstellend wijl ze niet gebaseerd is op menschenleven.
Neem Hoofdstuk VII, pagina 155. Beschrijving van Joden Houttuinen, soms heel
mooi, dikwijls zeer slecht. Prachtig dit: ‘Nu, bij het gestadig regen-neerdrensen
kreunde de steeg eene zwijgende, passieve smart over 't bewegen der joden, was
het glazig geblikker der dobbelsteenruitjes het éénig leven, 't éénig verzet.’
Ellendig leelijk weer van manier en Falklandjes-goedkooperig daarna: ‘de dag
ging zonder doel, had ie uren en uren die 'n ànder voor hem scheen te voldoen,
uren van wandlen, zitten, kijken, praten, uren waarvan je geen tel hield, uren die
sleepten en jaagden, uren waarvan je niks wist,’ enz.
Dit alles gaat midden door de jodenkwartieren-beschrijving en de fabriek. Heel
de inzet dier Joden Houttuinen met: ‘de dekzeilen der karretjes en kramen huifden
als schermen’ en wat er volgt is mooi. Telkens uitmuntende beelding, maar van een
duldelooze uitspinnerij nu we zoo hunkeren naar het menschleven in dat boek, de
verhaaltragedie die maar niet komen wil. En telkens er tusschen zooveel slaps,
zwaks, zeurigs en hols aan valsche stoplapbeeldspraak.
Storen we ons nog aan beeldspraak-vergelijkingen van een ‘schoorsteen’ die in
drie achtereenvolgende sekonden eerst knods, daarna speer, onmiddelijk daarop
een ‘kegel’ wordt?
Storen we ons nog aan uitdrukkingen als deze: ‘Jodenkoppen hokten in driftig
getast (pag. 15) Stel je voor: tàstende koppen!; ‘bol gezwets zonder ruggemerg.’
Stel je voor: gezwets met ruggemerg. Maar 't is weer een der lievelingswoordjes
van Heijermans. Moet vanzelf Eleazar er zich dan niet den mond mee spoelen, ook
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al zegt hij meditatief z.g. ‘eigen bestaan’? Dan die ongelukkige pagina over
Dostojewski's Schuld en Boete, dwars er door heen, allemaal plaats wegvretend
mèt de beschrijvingen, van de dingen die er hadden moeten staan over het groote
menschleven. Dat eeuwige gemediteer, dat individualistisch gemijmer maakt ons,
in een boek, dat massieve epiek wilde geven, doodziek, wee, ellendig wee.
Wat hebben we aan de goedkoope, de duldelooze lyrisch-abrupte Heijermans
midden in dàt verhaal.... pagina 161 weer: ‘De natuur had in alles geleding’.... Goed,
goed Heijermans, maar geef òns de menschen in je verhaal, even aangeraakt, als
schimmen pas voor òns oplevend. ‘De gods-idee in alles een schakel.’ Kranig kerel!
filosoof, groote, geweldige levensbreede natuurvoeler, machtige naturalist.... maar
de menschen.... je zoudt groot episch werk gaan geven.... denk aan uw opzet....
‘Met ruwheid en onverstand worden wortelen vertrapt.’ Goed, maar Eleazar, zijn
ziel, zijn volksziel, zijn proletarisch eigen dwarse denken! ‘De schoone taak was de
behoeding, 't vernielen der rupsen die blaren en nerven wegvraten.’ Loop naar de
maan kerel! Je preekt, preekt, dezen keer socialistisch, maar 't is 'n preek, geen
kùnst, geen ziel, geen inwendig, diep hevig eigen leven van een eigen mensch.
Maar onverstoorbaar in zijn korte maximes, in zijn knussige levensfilosofie, op
een ander betoog-plaats van zekere waarde, gaat Heijermans achter elkaar voort,
zijn schepselen te vermoorden met propagandische wijsheid van zichzelf. ‘Eer 'n
eik hóóg in de luchten z'n kruin dreef, eer elk voorjaar bloesems dee glanzen, gingen
maanden en jaren voorbij.’ Prachtig kerel, prachtig, maar m'n arme Eleazar! Dát is
geen proletarisch gemijmer van 'n werkmansziel, òf de schrijver moest zijn schepping
als volkomen verwant aan eigen ontwikkelingsgroei, ons hebben voorgesteld, lèvend,
lèvend, uit den groei der verhaal-aktie zelf. Nu is 't leeg gekal, dat niemand, ook al
is hij veel zuiverder proletarisch voeler dan Heijermans, als levensuitbeelding màg
akcepteeren.
Wat een zwoele rhetoriek Heijermans kan uitbroeien blijkt b.v. uit dit: ‘Er was eene
doffe, zwaar-tredende stilte van wind en takkenverzet, van geruchten en roepingen
die tot den nacht en de verlatenheid schenen te behooren’! Deze zegsel-misbaksels,
uiterst valsche breedspraak en vergelijkingsvisies zijn voor 't opvisschen! - En dat
alles soms midden tusschen zware strofen,
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ineengesmeed als ridderrustings en maliënkolders, hard, prachtigmassief en toch
glanzend van vochtig leven.

Menschschepping en psychologie.
XI.
Is Heijermans in Diamantstad een voeler van groot menschleven? Een schepper
en kneder van levens, buiten eigen voeling om? Hier is 't vooral moeilijk zijn drama's
er buiten te laten. Maar 't moet. Hoeveel vreeselijke stalen van onmacht zouden er
dan aaneen te rijgen zijn.
Ook in dit ‘verhaal’ is 't verbijsterend te zien, hoe weinig objektief menschenleven
Heijermans vermag te scheppen, en als hij 't subjektief probeert, hoe geheel zijn
ziel en binnenste 't zijn, die voor ons uitgroeien. Heijermans is, - we wisten 't al lang
maar nooit zóó zuiver drong het in ons door als uit dit boek, - Heijermans is geen
epikus, geen innerlijk menschbeelder en psycholoog. Het groote, magistrale
menschenleven omspant hij niet. Het grandioze loopt over hem heen en de titanische
visie op een overweldigende ziel, een mènsch, kent hij alleen van hooren zeggen.
Toch is hij dikwijls een fijnzinnig opmerker van menschelijke deugden en vooral
gebreken, als zijn waarneemkunst in den kring van klein leven blijft.
Ook in Diamantstad golft je nergens het hoog-opschuimende leven van massa's
tegemoet. Het schreiende, bloedende of jubelende leven ziet hij niet tegen een
grootschen horizon.
Zijn werk geeft vluchtige, los-omgehaalde typeeringen van menschen, met
bizondere kenmerken. Maar niemand in dit boek leeft eigen innerlijk. Rebecca leeft
niet, Eleazar.... haha!.... Moupie, Essie, Saartje, Poddy, Suikerpeer, 't zijn geen
menschen met eigen groei, eigen fond. De psychologie dier verschillende wezens
moest, door een eigen brandpunt van diepe waarneming en zielsindringing, het licht
en d'atmosfeer breken in telkens andere kleuren en gloed op ieder mensch apart.
Maar alles van hun innerlijke natuur is door één gevoelsfeer omneveld. Zij hebben
geen eigen vorm van lijden en leven, van droefnis en verzet of onderwerping.
Alleen blinde tante Reggie staat, (als type ook al weer), daar buiten, ook
ganschelijk gekreëerd en gezien bovendien als figuurvoor-de planken, pendant van
Rachel uit Ghetto. Heyermans'
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gànsche psychologie, voor zoover ze ànder en niet eigen levensvoelen moet beelden,
is bijna uitsluitend dekoratief, onder een nuchterlijkkalkuleerend perspectief gezien.
Zijn menschen hebben iets in hun actie, alsof ze klaarstaan, tusschen koulissen bij
hèt sein uit te schuiven.
Alleen wanneer zich voor hem 't leven op z'n innigst en markanst verdiept in typen,
wordt Heijermans weer waarneem-psycholoog. Kenmerkend juist voor de innerlijkheid
van zijn eigen wezen en zijn talent.
Als hij zich niet met geheel individueel gemoedsbeweeg mag uitstorten in Rafaël's,
Eleazar's, Lotte's, Rose's, e.a., met eigen smart en 't innerlijkste van zijn heftige
aandoeningen, dan.... typeert hij maar! Veel fijne nuanceering van diep leven
tusschen die twee polen van zijn kùnnen ziet hij niet.
Dan geeft hij zich aan zijn waarneemkunst, ziet hoofdzakelijk de erg-kenmerkende
bizonderheden van menschjes, die door natuurlijken aanleg ook typig zijn.
Dat treft 't groote publiek, dat niet subtiel is in 't maken van diepe onderscheidingen
en 't innige verschil niet ziet, tusschen den psycholoog, die van binnen uit, heel diep,
z'n menschen ons voor de oogen opbouwt, en den typeerder, die bijeengroepeert
uitwendige levenskenmerken, bijeengezamelde typigheidjes, en zóó van den
uiterlijken kant laat leven wat leeft. Heijermans moet bijna altijd werken met typige
menschen, om er iets goeds van te maken. Men ziet 't nu ook weer in Diamantstad
met tante Reggie, 'n blinde, zachtzinnige, oprechtgeloovige vrouw.
Hij moet hebben typige rebbetjes, hoe meer koek-versmonzelend en lijmig
preekend hoe beter; typige oue-mannetjes, typige ouwe begijntjes, typige studentjes,
typige snauw-juffers-van-drie hoog, of duf-sentimenteele vrijsters, stakkerige
propaganda-mannequins als Rosa's, Lotte's, weëe schepsels als Rafaël, Eleazar
enz. idealisten-typen van eigen maaksel.
Zijn flexible geest, zijn levendige en gezonde natuur draait zoo'n typenspul in
mekaar met 'n handkeeren.
Zijn handigheid en bekwaamheid kunnen soms heel lang schuilhoekje spelen,
op het doèn-moment staan ze klaar, overbluffend, overbluffend èrg!
Hij kan akelig, ellendig, onmenschelijk zielloos knap zijn in 't berekenen der
toepassing zijner dramatische motieven. Maar daarbij
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heeft hij - ook in zijn schets-werk komt dat telkens uit, - een zeer gevoelige natuur
voor 't zien van tooneelperspektief, want 't leven, gesynthetiseerd op de planken,
heeft 'n heel andere stuwing dan de zèlfde toestanden in de wèrkelijke wereld. Alles
werkt bij hem samen om die dikwijls ziellooze, schandelijke en allerongevoeligste
knaphandigheid tot een in schijn, mooi brok plastisch leven te heffen mèt zijn
humoristiek, z'n dialoog, zijn dekoratief besef, z'n architektonisch tooneelbeheerschen
sòms, en zijn konstruktieve tèndens-elementen.
Er groeit een overbluffend wonderlijk geheel, vol van valsche en prachtige effèkten.
Maar dring je 'r dieper in door dan voel je alles uitwendig leven, soms gedekt of
overborreld door een heftigen stroom subjektief zeggen. En hoe dieper je 't laat
bezinken, hoe duidelijker 't je wordt dat je bent beetgenomen door den
stemmings-suggereerder, maar dat zijn menschenleven mergeloos is, innerlijke
diepte en innerlijken levensgroei mist, dat de dramatische schilderingen geen uiting
blijken van een groot tragisch voelen, maar een op uitwendige narigheden
geprojekteerde toestandenreeks, een door perspektief en hooge goochelarij
verkregen momènt-ontroering. En al laat hij nu de menschen grienen dat de stalles
wegdrijven in de traanplassen van 't schellinkje, en de parterre fonteinen opsproeit
van aandoening.... voor den dieperen schouwer zal 't duidelijk zijn dat Heijermans
't wezenlijkst-innerlijk van het mènschenleven niet vermag te beelden, dat zijn
dramatische groepeeringen van zeer grof effekt zijn, en dat het echte, zeer echte
in al zijn arbeid alleen gedragen wordt op zijn soms magnifieken humor, zijn
boertigheid, zijn kleurige plastiek van karakteristieke levensmomenten, op zijn
observeerende boetseering van typen en milieu, en vooral ook steunt op zijn soms
zeer levendigen dialoog.
Bij Heijermans zijn de menschen bijna allen ge-omtrekt, in gestalte gezet door den
spottenden, scherpen, hatenden, of sentimenteelen waarnemer, bijna nooit door
den menschzìener. Over hoeveel grootere en meer geweldige kwaliteiten van
scheppingskracht en artistieke verbeeldingswerking zou Heijermans niet moeten
beschikken om de mènschen in 't hart te raken, om het diepe kernleven ons te
ontblooten. Wat grootere vermogens om te zijn de menschen- en
menschheids-beelder, groot en geweldig, die alle hartstochten ziet bloeden en
schreien, de ziel invreten en afschroeien,
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die alle smartgestalten ziet weenen, die ook alle geluk, allen jubel opvangt uit de
donkerste diepte van iedere ziel.
Zijn menschbeelding is vèr van 'n goddelijke objektiviteit die hoogste levenswet
is voor èlke kunstschepping. Ver ook van den schepselen-bouwer die maling heeft
aan sociale stoeierij met fatsoen en duffe konventie, die zijn sukses niet oproept
door 't schilderen van grove meening-botsingen en vulgaire propagandapraat.
De ziel, de ziel stort hij niet uit over die levende menschen. Hij voelt in zijn handen
hun leven niet trillen alsof hij porceleinen vazen droeg. Hij voelt dat leven niet
nabeven in zijn ziel. Hij dringt niet tot ze door, met opperste verloochening van eigen
Ik, en zijn vis comica zelfs, doet dikwijls niets anders dan kittelen met lachjes en
fatsoenstoeierijtjes, behagelijk streelend 't grove spel van uiterlijk zinneleven.

XII.
Ik wil niet beweren dat Heijermans omdat hij in hoofdzaak typeerder en observator
is, geen eigen zieleleven heeft. Integendeel, soms breekt zijn gevoel en gemijmer
zich uit met goudglanzige pracht, in fijne fonkeling van vernuft, in zachten weemoed
en sfeer van kleurgeneurie. Soms barst en breekt 't los in schaterfel gehoon, gebijt,
gehap, in haat en sarkastische, loeiende woede, zooals telkens bij Eleazarsche
zelfbeschouwing. Maar dan leeft die ziel alleen in zelftypeering, in 't zeggen van
eigen bestaan. In 't beelden van ànder leven is hij zielloos, koud, cerebraal en van
dor vernuft.
Het is eenvoudig verbluffend te zien, hoe weinig Heijermans besef heeft van zijn
eigen psychologische onmacht, waar 't er op aankomt innerlijk menschleven te
beelden. 't Sterkst en felst wrokt die onmacht zich uit in Eleazar. Over het bestaan
der andere menschen hoeven we niet te spreken, wijl we daar heelemaal niet
inkomen. Door de onevenredigheid in beschrijving van milieu en menschleven
worden we 'r ook glorieus uitgehouden, als we'r een oogenblik in willen.
Maar ziet Heijermans, de hooghartige spotter, de, alle vooze romantiek omgierende
en belallende Heijermans, de nuchtere, de sarrend-scherpe, sarkastische
gebreken-beloerder van menschen, ziet hij niet in, wat voor vooze sociale romantiek
hij geeft met
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z'n gedrochtelijken Eleazar? Ziet hij, de bitse waarnemer, de onoprechte-oprechte,
dat niet in? Ziet hij niet den leegen prater en wijs-formuleerenden theorie-rammelaar,
dien hij ons wil voorstellen als type van een der ‘ontwaakte’ proletaren? Ziet
Heijermans niet, hoe gruwelijk deze leidingsfiguur verminkt voor ons staat, nu
Heijermans hem toegetakeld heeft met eigen grollen en uitvallen en
duffe-lektuur-kennis en oppervlakkig ekonomisch weten? Ziet hij niet in, dat zoo'n
man niet kàn zijn de type der ‘ontwaakten’, de vurige, protesteerende ziener, en
visioen-vanger van een nieuwen tijd, de droomer van een nieuw en machtig
levensgeluk? Ziet Heijermans niet hoe deze arme sukkel, bloedloos en mergeloos
en ‘wormstekig’, - om 'n Heijermans' lievelingswoord te gebruiken, - ons hindert,
ergert, met zijn Heijermanschen weemoed, zijn Heijermansche denk- en zeg-manier,
zijn levensvoeling en plastische denkingen?
Ziet hij niet nu dadelijk voor zijn kritische oogen gebeuren de vervalsching van
twee levens, wijl Eleazar geen Eleazar, en Heijermans geen vòlle Heijermans er in
is?
Is dat Eleazar, de verbitterde, verdrukte, sjovele, idealistische en heroïeke
proletariër? Voelt Heijermans - o! die klimax, amice, is me goud waard! - niet de
onpsychologische, duffe voosheid van dit proletariërsprodukt als mènschschèpping,
al is in 't algemeen wat hij zegt, over slechte woningen, hondsche ellende en
ontaarding, allerzwaarst van sociale en moreele waarheid.
Maar dat kon ook apart betoogd, met kùnstbeelding heeft dat niets te maken, zóó
verpsychologiseerd ten minste. De beschrijvende pagina's van ellende in dit ‘verhaal’,
geven ons veel gaveren indruk dier vreeselijke menschonteering, dan al de
tusschengevoegde Eleazarsche verontwaardiging over die ellende.
De sjovele proletaar, de kleine, door 't leven geschondene, de schuwe en heel
gebrekkig ontwikkelde jood, gegroeid uit dat vreeselijke milieu, staat nergens voor
ons. Zijn gestalte, zijn voelen, zijn wezen had wonden, bloedende wonden van die
onteering en ontaarding moeten dragen.
't Joodje met de overal naar kleur- en stemmingspracht tastende ziel, geeft ons
het vernederende inzicht op die droeve geboorte niet. Men zou zeggen dat ie op
Uilenburg de Nieuwe-Gids-evolutie in uiterst sensitieven staat, doorgemaakt had,
en 't fabrieksjoodje maar voor den mop bleef. Een joodje met dàt denk- en
droomleven,
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die ragfijne stemmings- en kleurgevoeligheid gaat op 'n goeien dag zelf naar den
uitgever Van Looy en zegt:
- Als-je belieft meneer de uitgever, hierbij de geschiedenis en 't brok epos der
jodenbuurt-ellende. Ik ben Eleazar van Uilenburg, ik ken elk jodenslop op 'n prik. Ik
wou me eerst zelf er in uitbeelden, maar dat gaat niet. Ik ben geen arbeider, maar
auteur. Ik voel diep en massief, donker en zwaar. Ik heb de misère daar gezien,
zooals u gezien hebt de doorgezakte in roetrook beslagene viadukten. Ik geef U dit
boek tegen flink honorarium - 't eenige moment waaruit zijn semitische handelsnatuur
nog èven opleeft - en ik noem het Diamantstad.
O! Eleazar, had 't gedaan! Er zou 'n Diamantstad wellicht gebouwd zijn zònder
Eleazar, en voor àl de ruimte die hij nu noodig heeft om te praten, te verweemoeden,
te schelden, zou dan plaats zijn geweest voor wèrkelijke menschen. Misschien zou
hij wèl gebeeld hebben de ‘Club’ Casino en andere ‘Clubs’, de fabrieken en kantoren,
de ateliers en klovers, de scharrelaars en woekeraars, kortom 't heele groote
Diamantwerkersleven, een wèrkelijke Diamantstad.
Dat zou Eleazar, zooals ie nù is, losgegroeid van den schepper toch, hebben
gedaan, wijl hij dezelfde begaafdheid heeft van zijn maker.
En die Eleazar zou in zijn weemoedsgevoel gedenken dat nog altijd de schim van
Rembrandt ronddwaalt door de Amsterdamsche jodenbuurt, dat de lichttooverij en
de mystieke pracht van diens goud koloriet, zijn volk ééns toch heeft omlicht, als 'n
wonder, in goddelijken gloed.
En nu is juist regel na regel aan te toonen dat Eleazar, zooals hij door 't boek gaat,
geen mèrg heeft, geen levend schepsel en geen strijder is. Het proces van zijn
levensgroei is niet 't verzet van een proletaar, maar 't proces van een bourgeois, in
zijn opgroei naar 'n nieuwe levensleer.
Zijn klassegevoel is niet 't hevige, 't snerpende, 't pijnende klassegevoel van den
verbitterden getrapten arbeider. Zijn droomen zijn niet de visioenen van een werker,
die te smeden staat voor het harde, hevige, vuurheete en schroeiende zwoeg-leven.
En zijn aangezicht is niet 't gelaat van een idealist, dat aangegloeid kijkt in de
fonkeling en gloed van een uitvlammend nieuw levensgeluk.
Alles in hem is geleend ziele-materiaal van Heijermans en nog
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eens Heijermans. Zijn kritiek op 't joodsche leven is woord voor woord, strofe voor
strofe, de haat en afschuwkritiek van Heijermans. Al die schepsels, Saartje, David,
Rebecca, Poddy, Moupie, Essie.... 't zijn figuranten, ieder heeft z'n humoristisch,
sarcastisch of typeerend rolletje, en te zamen groeit nu en dan hun uiterlijk leven,
soms in aktie, tot kleine kleurige groepjes.
In bepaalde scènes weet Heijermans heel mooie dingen van dit uitwendig leven
tot tafreelen-reeksen bijeen te bouwen, kostelijk, heerlijk levendig van aktie en
volkscandeur, maar 't blijft waarneem-genrekunst, en de menschen zijn van buiten
àf bekeken. 't Zijn gebeurtenissen van menschen bijéén, met hun angsten, hun
wanhoop, hun smartjes, hun pret en hun samenpraat, levendig tot brokjes
werkelijkheid gegroepeerd.
Maar telkens vraag je je weer af, waar blijft de gròote, dramatische
scheppingsmacht, die heel dat donk're, bloedende, van huiverende smart
doorschreide brok menschenleven bijeenbouwt, en 't diepe wezen van menschelijk
lijden ons zoo doet gevoelen als 'n Sophokles, of Shakespeare. Waar de kracht die
de rouwfloersen voor je verschrikte oogen dichtweeft, en tòch alles stil achter dat
geheimzinnig diep-verborgen menschenbinnenste voor je leven laat?
Bij Heijermans zijn al de menschen figùren, door één hand gevormd, uit één
materiaal gekneed. Als ze spreken en handelen hoor je ze wel, maar je vergeet ze
zoodra ze 'r niet meer zijn.
Bij een groote menschschepping leven juist de innerlijkheden der wezens ook als
ze niet handelen, als ze wèg zijn.
Heijermans geeft van geen eigen bloed doorvloeide menschen. Ja, 't levendige
en kleurige van zijn uiterlijke plastiek kan zelfs niet 't onbevredigde hunkeren in je
naar inwendig voelen wegduwen. Een werkelijk groot levensbeelder raakt innerlijk
en uiterlijk leven in één slag tòt de kern. Dat doorzie je nooit bij hèm.
Scènes, klein van omvang, penseelt ie met teederheid en liefde; dàn slurpt hij
atmosfeer, dàn drinkt hij kleuren en bedwelmt zich half onder 't licht- en tintspel. Hij
heeft bestudeerd en zuiver waargenomen aktie en gebaar, en 't rythmus van
uitwendig leven kent ie soms door en door. Van dien kant bekeken, is hij in kleine
kunst een groot menschenkenner, een heel nuchter en scherp opmerker, een fijne
nuance-voeler van allerlei soorten eigenaardigheden, een kleurig en subtiel speurder
van typische kenmerken. Dan komt ook de verhaler los, en werkt ie doorzichtige
schaduws
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en glanzend licht op z'n doeken, is hij heelemaal, de diepe voeler van
oudheidsdingen, teer van toon of fel van brio. O! hoe fijne betaster van kleuren kan
hij zijn, hoe fijne betaster van al dat te-ziène-leven, en hoe innig-kolorist en
styleerende opmerker.
Zijn dampig woordmooi, zijn kleine breedheid, zijn fijne toets is soms prachtig en
superbe van echtheid.
Ook Diamantstad heeft die tafreeltjes, wèl zeer brokkelig tusschen verhaalgang
gedrongen, maar ze zijn er toch. En soms duldt je den trukigen Falkland, den
maniërist, den groven spekulant op smakelooze publiekgrollen, den vulgairen,
klownigen geinbroer.
Tafreelen in Diamandstad als 't bezoek van den oogendokter op d'armenschool;
als het kienspel in den helschen kelder, schoon niet gaaf in z'n geheel; de wanhoop
van den vreeselijk in vloeken uitsmartenden groentejood Suikerpeer als de
tweehonderd stinkende roode koolen een strop zijn; Eleazar op 't ijs, 't
daaropvolgende kliekjes-maal en vooral 't opvisschen van dien appel uit het
walmende riool; 't uitwendig kindergebabbel, 't oud-wijze en zwaar-zwarte er in, al
deze tafreelen zijn van veel bekoring, van indringende zuivere plastiek. Maar ze
staan heelemaal los, nog meer rekkend en afbrekend den toch al zoo
weinig-levenden verhaalgang.
De zelfpsychologie, de soms uitmuntende typiek, 't relief, 't voelen der stemmingen,
't etsen van gezichten, 't pastelleeren van kamerstemmingen, 't laten òpschemeren
van gesmoord koloriet uit de diepte van duister ellendemilieu, 't laten opduiken van
enkel geheim dramatisch voorgevoelen en gebeuren, 't weven van sfeer, dat alles
kan hij nu en dan geven met meesterschap, maar geheel buiten de lijn der groote
schepping òm. Die houdt hij niet vast, ziet hij niet. En ook dikwijls is zelfs zijn
waarnemingskunst zéér onzuiver en valsch, vertoont ze de donkerste hiaten.

XIII.
Nog een ding voorzie ik, dat Heijermans zeggen zal.
Zie, waarom is over Diamantstad zooveel afbrekends geschreven? Wijl de
bourgeoisie nooit de gevoels- en levenssfeer van Eleazar kàn ondergaan; wijl zij al
het spontaan-zich-in-hem-losbrekende geweld alleen beschouwt als aangehaakte
tendens, buiten de psychologische konstruktie-elementen van den mensch òm,
ingeschoven. De bourgeoisie kan nooit de fijn wortelende emoties nàvoelen, wijl
het eigen levenssentiment verplettert, en eigen egoïstisch
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dommelig levensgeluk brusk omver smakt. Zij kan 't óók niet wijl 't diametraal staat
tegenover alles wat haar eigenbelang als wèt voorschrijft, wijl 't haar tuchtigt en
aanklaagt, haar kastijdt tot 'n vooze menschklomp.
Voor een zeer groot deel zou ik dat met hem eens zijn. 't Is psychologisch gezien
voor een pessimist nog veel gemakkelijker zich voor een korten tijd in 't werk van
een optimist te denken en andersom, dan in een levensvoelen dat hem fundamenteel
geheel in áard en wezen vreemd blijkt. 't Klassegevoel is niet 'n ding dat voor 't
grijpen ligt; dat leeren de wonden van je hart wèl.
Maar Heijermans zou dan vergeten dat niet alle kritici uit de burgerij zoo zijn. Van
Nouhuys en Lapidoth b.v. hebben vóór den sociaal-demokraat Troelstra 't proletarisch
sentiment in Levensgang als ‘hevig’ en ‘echt’ aangeduid. Bovendien weet hij dat er
ook socialistische kritici zijn, die tegenover zulke uitingen heel anders staan.
De socialist-kunstenaar moet zoo'n schepping dan toch zeker als lévende uiting
kunnen meevoelen?
Dat nu is bij mij in Eleazar nooit gebeurd.
Ik voel 't moreele en sociale verzet van Eleazar als waar, en erken dat het
overgroote deel der burgerlijke kritiek een opstanding van dien rang niet kàn navoelen
in z'n zuiverste en diepste motieven, anders verpletterden zij eigen
levensbeschouwing. Veel gemakkelijker dringen zij in algemeene uitingen; uitingen
van verdriet, smart, wrok, haat, wanhoop, liefde, droefnis, melancholie, waanzin,
en verbijstering, zingenot, sarkasme, jubel en zwijmel, dan in de innerlijke
ontroeringen van een socialistisch voelleven. Want het proletarisch sentiment heeft,
schoon als ièder gevoelsleven, algemeenmenschelijke eigenschappen, toch een
prachtige, goddelijke kern, waarvan 't heerlijke alléén door een socialist in z'n geheel
wordt ondergaan. Er zijn in den kring van dat leven groote ontroeringen, groote
schoonheden en fel-huiverend, felle losbrekende heroïek, die, al beeld je ze met
de onstuimigheid van Balzac, en de ziedendegesmoorde soberheid van Rembrandt,
de hevig-demonische menschelijkheid van Vincent, de bèste individualisten dezer
tijden toch zullen voorbijgaan.
Hoe komt 't nu dat ik heel vijandig sta tegen de psychologischekonstruktie van
Eleazar, schoon ik iedere nuance van zijn revolutionair voelen doorleefd heb, en
schoon ik voor-me-zelf weet dat àl zijn gelukszegging nu en dan, werkelijkheid moèt
worden?
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Wijl Heijermans als scheppend kunstenaar den socialist Eleazar, 't joodje, zonder
groot psychologisch vermogen abstraheerde en uit de abstraktie van eigen breinleven
diens binnenste schiep. Uit Eleazar's ziel, niet uit Heijermans gedàchten-verzet,
had zijn peinzen en handelen moeten gebouwd zijn. Uit eigen aanschouwing en
zwoeg-meeleving hadden zijn sociale vervloekingen moeten weerlichten. Al die
uitstuipende verdoeming van armoeleven, dat rottende, walmende, bestiale, dat
verpeste en vervuilde der jodenbuurt-ellende, had Eleazar met èigen hart moeten
voelen, met eigen woorden, gebrokkeld, ‘onfraai’ gestyleerd, maar mij als inwendig
leven oneindig veel meer waard dan het Heijermans-zegsel, de Heijermans-wijsheid
en droomrige verzet-filosofie.
Dat uitspuwen van levensverachting, dat proletarisch innigst groeien, al feller
groeien van weemoed en heerlijke deernis met de mensch-wrakken in deze helsche
maatschappij, dat ideaal-besef van den strijd, dat alles had Eleazar zèlf moeten
voelen als mènscharbeider. En daaromheen had de scheppende auteur het groote
menschenleven moeten beelden, wou hij uit dat vreeselijke diamantwerkersleven,
groot-epische verhaalmotieven tot één kompositie saambrengen.
Nu krijgen we overal den dreun van Heyermansche kritiek, Heijermanschen
afschuw, hooren wij eeuwig't galop-tempo van zìjn stokpaard.... joodsche ontaarding.
Van Heijermans verlangen wij in dit werk geen propagandisch getheoretiseer,
geen diepzinnigheden over 't leven, waartusschen de geblufte lezer ingekneld staat
als 'n in 't nauw gedreven Kneuterdijksch boertje onder groenende student-rakkers.
Zeker mag hij 't socialistisch òpleven van een arbeider beelden, maar dan in diens
waarneems- en gevoelsfeer, haperend of kloek, diepprofeteerend of fel-revolutionair,
als 't maar eigen proletarisch leven is.
Dit joodje met z'n Spinoza-naklets, z'n Schönlieb en Dowstojewski is ons razend
antipathiek, en we ruilen hem dadelijk voor een die geen vertaalde Spinoza van
Heijermans' boekenkast even doorbladerd heeft, om 'n triest wijsheidje te luchten,
maar met oproerige echte en hevige menschelijkheid ons veel van makkersleven
en smart en jubel laat vòelen.
We hebben niets aan deze Eleazarsche Hamlet-uitgroeiing, kwallig en
duf-sentimenteel om beurten, die, zoodra de mensch in hem even wil gaan spreken,
zich den adem weggeknepen voelt door de
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hand ‘zijns makers.’ In hem leeft géen type-proletariër, en door hem komen we niet
in kontakt mèt groepen-proletariërs. Heijermans moet mij een mènsch scheppen,
die zooveel droomt als hij maar wil; zoo revolutionair, fel, vol haat, liefde en afschuw
leeft als hij maar wil, als ik maar van zijn innerlijke wezen de realiteit voel en onderga.
En naast dezen mènsch had ik verlangd, juist nù Diamantstad op 't plan van groote
epische kunst wil komen te staan, den geweldigen epischen menschenwemel en
de beelding van het gànsche vak, de groote industrieele tafreelen als een
somber-gloeiend fresko uitgerold voor mijn oogen; had ik verlangd de weerklanking
van het roode opstandsgerucht, als een onweer bòven hun strijd; ook beelding van
't leven der mannen, die de laatste jaren in hun vakorganisatie en bond een
prachtigen kamp uitworstelden. Dat massaleven, uit 't duister van zijn gezwoeg,
gebeul, zijn gehijg, geheven in den gloed van zijn ontzaglijken bevrijdingsstrijd.
Daarnaast het onbewuste, ontaarde en ontredderde deel der industrie, de herauten
der vreeselijkste zelfzucht. Hij had hun gestalten, karakters en
menschelijke-uit-en-vergroeiing voor 't grijpen.
Want wat kunnen mij ten slotte al de bijbrokken, de prachtige tafreeltjes schelen
als ik overal zie dat de schepper voor het werkelijk groote leven machteloos neerzinkt
bij z'n materie, bij 't willen spannen van de groote konstruktielijnen. Wat kan 't mij
ten slotte schelen nu ik de groote mensch- en massa-tragedie in dit boek niet nader,
nergens ontmoet, en bovendien overal door gapende verhaal-citaten tuimel! Niets
kunnen mij die mooie tafreeltjes schelen als ik ze beschouw in verband met 't geheel,
nu ik nergens de groote, de machtige ademhaling van het episch romangedicht op
me voel aangloeien.
O! had ik in hem kunnen zien de heroïeke, de daverend-prachtige, de hel-verlichte
heerschergestalte van den grooten levenshouwer, den mènsch-beeldhouwer die
zijn gloeienden epos-adem brandt op het naakte vleesch zijner schepselen; die
eindelijk ons eens verloste van al het klein-geziene, klein-gevoelde en klein-gebeelde
leventje, die eindelijk eens bòven Balzac en Zola uit, onze Hollandsche kunst, mèt
gebreken en deugden, op het plan van rhytmisch-groote wereld-epiek zette, voor
goed, voor eeuwig.
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Joodsch leven.
XIV.
Een vraag:
Kent Heijermans werkelijk het joodsche leven?
Ik heb onder de sterksten van zijn eigen geloofs- en partijgenooten meeningen
gehoord die heel ongunstig waren omtrent zijn kennis, partijgenooten wier visie
diametraal tegenover de realistische wreed-felle plastiek staat van Heijermans.
Ik heb hooren beweren door begaafde en niet-begaafde wèl- en
niet-socialisten-joden, dat hij van dat joodsche leven niets kent, dat hij hun natuur
en zeden niet begrijpt, niet doordringt, wijl deze zéér bizondere psychische kontakten
eischt, dat hij alle piëteit mist tegenover hun innerlijk bestaan; dat hij niets brengt in
de sfeer van hun vroeger glorieleven, maar dat hij als verlichte, ontnuchterde jood,
alleen z'n haat lucht, z'n fellen uitgefolterden, zwaren en zwarten haat, z'n wanhoop
wreekt, z'n spot breekt, z'n ironie en sarkasme smakt op hun koppen, ze nù bekampt
met z'n fulminantste socialistische sentimenten, en al z'n afschuw uitstort over een
gefingeerde Ghetto-maatschappij die er niet meer is.
Ik ben 't daarmee niet eens, d.w.z. met 't feit dat hij de joden niet kent. Dat hij hen
altijd van zijn levenskijk uit tentoonstelt, is onloochenbaar. Lees deze pagina eens:
beschouwing van Eleazar, schoon alleen Heijermans aan 't woord is, en werkelijk
in iederen ademhaal zijn haat en verachting lucht.
Begint met een meditatie van Eleazar: ‘Z'n theorietjes van nóóit 'n jodin te trouwen
had-ie hier tegen den grond geschopt. 'n Jodin - was z'n stokpaardje - zou 'm 't
gevoel van bloedschande geven.’ Plots laat Heijermans Eleazar's gevoel los, en
begint zoo maar zijn eigen gedachten te zeggen.
‘Zooveel eeuwen en eeuwen (gaat hij onmiddellijk voort) had het ras zich door
oorzaken en geloof afzonderlijk gehouden, zooveel eeuwen had 't de simpelste
natuurwetten geschonden, zooveel eeuwen was de voortplanting in aangetaste,
altijd gesloten kringen geschied, zooveel eeuwen hadden ze d'r bezittinkjes in eigen
familie vermeerderd, dat 'n volgroeid jodenlichaam in joden centra uitzondering was.’
Zoo gaat 't eenige pagina's door en eindelijk op 327:
‘Ja, hij was een heerlijk-gezonde anti-semiet (ik cursiveer Q.),
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omdat-ie ghetto-leven verachtte, bij zijn ziening van eene menschheid geen
semietisme kon verstaan. Haatte je niet als je betere dingen liefhad? Hadden de
Mozaïsche wetten niet genoeg gekankerd, moesten de oogen langer gesloten
blijven, liep de maatschaplijke werking van vandaag niet storm op de maatschaplijke
van voor eeuwen?’
Hierin wrokt, schopt, vloekt Heijermans. Hij ziet de joden als een ‘zenuw ontaard
ras’ geteekend door vreeselijke ‘geslachtsdrift.’
Men ziet dat Heijermans zich in Eleazar zelf een ‘heerlijkgezonde antisemiet’
noemt. Hij noemt hun leven een bloed- en natuurschending. In 't vorige citaat met
't ‘zooveel eeuwen’-klimaxje geeft hij zijn kritiek, zoo persoonlijk mogelijk. Arme
Eleazar! Maar laten we voor nu de gedrochtelijke mislukking van dit schepsel links
liggen, en alleen de aandacht vragen voor de ontboezeming zelve, want die geeft
ons een kijk op de gemoedssfeer waarin Heijermans z'n joodsch leven voelt en
beeldt.
In elken regel groeit zijn haat, vlamt z'n verachting, vlijmt zijn meedoogenloos
kerven. Is 't nu waar dat Heijermans van het intensieve, in breeder kringen zich
bewegend joodsch leven niets begrijpt?
Mijn meening is dat Heijermans als socialist voor 't grootste gedeelte in zijn verzet
zeer zuiver redeneert en volkomen het recht heeft zijn afschuw voor het
saamhokkende jodenkasten-stelsel met fellen haat te bestormen. Maar de objektieve
ziener in hem moest niet heel zijn werkleven doormergen met dien haat en
schijn-schimp. Want in zijn verachting ziet hij prachtige kultuur-groeiingen over 't
hoofd.
Men kan evenals Heijermans overtuigd socialist zijn, geboren jood, 't verzet tegen
Ghetto-benauwing en opsluiting van jong leven in duffe konventie en moordend
ritueel diep meevoelen, en toch de psychologie en ontaarding van 't ras van hooger,
waardiger kultuur-plan bezien.
Zeker, 't kastenleven onder de ritueele joden is sterk, is afschuwelijk, maar dat
kastenleven onder ritueele katholieken b.v. is èven fel, zoo niet feller, onmenschelijker
en wreeder. Heijermans in zijn afschuw verblind, zet dikwijls apart, wat juist
algemeen-menschelijk blijkt. Daarbij overzwoelt Heijermans met de dampen van
een vergane romantiek vaak Ghetto-drama's die geen Ghetto-drama's meer zijn.
Wèl drama's van innerlijk leven, als in iederen geloofskring.
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Heijermans schudden tegen de Ghetto-muren is dikwijls belachelijk van burgerlijk
denkleven, wijl hij 't precies zoo afzonderlijk had kunnen doen tegen katholieke
opsluitingen van jongleven.
De socialisten strijden voor de menschheid, en 't misbaar over de vergroeiing van
één ras, is hol gerucht, wijl onze kamp tegen de ontaarding van de gansche
maatschappij en àlle rassen gaat.
Bovendien bestaat 't Ghetto-leven niet meer. 't Wèrkelijke, verschikkelijke, 't
bang-weggedokene, 't ontaardend broeiende parasiteerende Ghetto-leven is fiktie.
Wèl zijn er jodenbuurten, jodenklieken, jodenkasten.
Wat gebeurt er in Heijermans, nu hij toch zóó strijdt en zoo 't degeneratieproces
uitbeeldt?
Te zeggen dat Heijermans niets van 't joodsche leven kent is te onzinnig om los
te loopen. Maar wel mag luid bekend dat hij zeer eenzijdig ziet dóor zijn levensvisie,
dóor zijn verachting en door zijn ‘heerlijk gezond’ antisemitisme. Hij is gezond, heftig,
sterk. Hij heeft zich losgerukt uit vroeger bedwelmend mooi droomleven en nu
schampert hij in felle verbittering maar door, braakt hij uit tegen dat jodendom dat
hem zooveel smart, zooveel droefenis, zooveel ellende heeft gegeven.
Ik heb in Zegepraal pas over jodendom geschreven, gezegd wat ik zelf er van
onderging en hoe ik 't doorleefde. Toch heb ik in Heijermans, ondanks
temperamentstegenstelling, verwantschap gevoeld in zijn weemoed. Want in zijn
afschuw schreit zoo dikwijls nog de weedom, voor wie maar goed dien weedomtoon
hooren kàn.

XV.
Heijermans is zwak psycholoog. Er zijn veel meer tante Reggies, veel meer
soortgelijke mànlijke typen ook. Bekrompen, klein levende, maar prachtig-eenzelvige,
prachtig-devote joden. O! als hij maar zien kòn, zou hij dwars tusschen al die
bekrompenheid heel teedre, heel zachtmoedige en heel vrome zielen ontmoeten.
Er zijn er nog wèl van een bijbelsche breedheid en diepe voornaamheid, met
zuivere en onbesmette visie op het bovenaardsche. Er zijn er die nog loopen met
de goudglanzingen van Rembrandts koloriet op d'aangezichten; gewone joodjes;
dood doòd gewoon schijnbaar, maar vrome peinzers, stil en eenzelvig.
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Heijermans geeft het jodenleven versomberd en verduisterd door de verbittering
van zijn hart, en 't gegrom van zijn hoogere menschliefde. Heijermans tafreelt het
alléén van zijn vreeselijken, ontaarden, helsch-leelijken, helsch-somberen en meest
vervoosden kant; van zijn jammer, geschrei, verdoeming, en in geslachts-ellenden
doorkankerden kant. Maar er is ook ander leven, niet zóó vuil, zoo bemorst, met
veel fijne innigheid en huiselijke teederheid, waarin, - hoe duf en bekrompen van
socialistisch standpunt uit, - toch veel zeer algemeen-menschelijke distinktie en
liefde rondgaat. Zeker, laat er fel gehuichel onder zijn, bedrog en ontaarding. Er zijn
ook groepen die in eigen sfeer gaan, met een pracht van religieuzen levensglans
om zich heen, zoo mooi als de oud-amsterdamsche huisjes, zoo mooi als de
kleurstervende huisrompen en bruggetjes. En toch géén schijnvorm van schoonheid,
in gloed gezet door uiterlijk wonder van lichtspel.
Ga je nu staan aan den hoek van Casino, met een ziel vol van opstand en vol
van diepen mijmer, en je ziet de vreeselijke gedrochtskoppen der klub- en
schagger-joden in hun dierlijkheid en viriliteit bijeengedrukt vóór de glansschoone
ruiten, verschaggeren, verschaggeren hun ziel en hun zaligheid; zie je hun tronies
bestriemd van hartstocht en gehavend van hebzucht; hóór je ze krijschen en zie je
ze wroeten, woelen-bijéén, - en leef je op datzelfde moment in 't milieu, dat oude,
heel oude, bruin-oude beslagene en kleurstervende brok Amsterdamsche stad; zie
je die sloppen in smartelijke donkering, en je gedenkt de joden als een uitverkoren
volk, de bijbelmenschen vol fierheid en toorn en godsontzag.... o, dan voel je dat
volk vanzelf afzichtelijk, dan gaat er een huiver van schrik en ontzetting over je heen,
om zooveel verzwakking, en je weent met snikken en je schreit met angsten. - O!
je voelt hoe 'n heilige zaak 't zal zijn als dat volk zich heelemaal zal oplossen in de
gemeenschap, wil 't niet de oude droefheid herzingen van Jeremia, wil 't niet over
de trieste muren en oude wijken der jodenbuurt klagelijk in weenen uitbarsten.
Dat sentiment kan verkeeren in bemoddering, in schijn-schimp, en je kunt blijven
voelen weèmoed.
In Heijermans is wel nu en dan die weedom te voelen, maar op de sterkste
momenten van z'n zeggen domineeren afschuw voor bloedschandige ontaarding
en vooze verslapping. Hij vloekt op
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fanatieke rabbijnen op de ‘minderwaardige teeltkeus,’ noemt de joden schenners
der simpele natuurwetten.
Ieder die nog den lyrischen nagalm van Rafaël uit Ghetto in d'ooren heeft, kent
zijn murf-gebeukte frases, reukt nòg na den geur van z'n romantische
kerkhofbloempjes, proeft nog op de tong z'n sentimentalerigheid en z'n zoetelijke,
verwelkte poëterige teederheidjes, listiglijk-dramatisch door de rauwe realiteit
heengewerkt.
Zoo staan ook al de joodsche tafreelen in Diamantstad in de sombere slagschaduw
van zijn haat; geen ‘jodenhaat’ in kleinen, maar sektehaat in ruimen zin.

Dialoog en Verhaal.
Dialoogschrijven is een groote kunst, wijl er voor noodig is een buitengewoon
plastisch gevoel en stijl-intuïtie van den hoogsten rang. Wèrkelijk dialoog-schrijven,
is dialoog-scheppen.
In het begin dezer studie haalde ik de uitspraak der Schartens aan, die de
dialoogkunst noemden de over-schrijfkunst, de kunst van het opvangen der
gesprekken en van ‘de woorden die hij zijn personen hoort zeggen,’ de
‘onvervalschte fonograaf’.
Er zijn beweringen, zoo bar, dat ze erger dan kastijdingen verdienen. We zullen
de slecht gestelde zinnen van dat heele betoogje nù niet ontleden en ons alleen
bepalen tot de bewering.
Nu staat 't zoo. Ieder wèrkelijk dialoog-schrijver weet dat hij van àl de gehoorde
gesprekken der personen, met wie hij leeft, als materiaal, bijna nooit iets gebruikt,
of in zich opneemt. Dialoogschrijven is daarom zoo groote kunst, wijl 't organieke
vermogen er toe, zeer sterke scheppende voorstellings- en verbeeldingsmacht
eischt. Dialoog-schrijven kan alleen een groot stijlvoeler, een voeler van de lèvende
waarde der woorden, der zinnen. Dialoogschrijven eischt het beeldende woord in
alle vormen, en haar wèzenlijke diepte leidt pas tot groote schoonheidsontroering.
In 't zelfde opstel noemen de Schartens nog eens de dialoogkunst kenschetsend:
‘een keuze doen uit de droog-reëele woorden of gedachten van eenvoudige lieden.’
Is dat niet allerprachtigste illustratie van eigen felle onbevoegdheid, zóó, zóó
dialoogkunst te voelen! Geeft 't niet 'n heerlijk kiekje op hun eigen stijl-bewustzijn?
Neem eens 'n potlood, of 'n pennetje inkt, noteer zoo snel mogelijk gesprekken
van personen om je heen, naar wie je luistert, en die niet weten dat ze stenografisch
gevolgd worden. Het ‘op-
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gevangene’ heb je dàn toch te pakken. Nu nog de ‘keus’ - ha ha ha! - uit de
‘droog-reële’ woorden - hihi! - en je krijgt dialoog?.... Mis!.... Praatjes! Praatjes als
van 'n interview, met 'n ietje mindere ongekunsteldheid wellicht.
Wat ontbreekt? De kunstenaarsziel die niet luistert naar gesprekken en ‘opvangt’,
maar zelf gesprekken schèpt, en zijn persoon dingen laat zeggen waarover hij ze
nooit 'n syllabe hoorde zeggen. Daarbij de kunstenaarsziel die met eigen
aandoeningen het gesprek individualiseert, de hoogste gevoeligheid voor stem,
gebaar, intonatie, aktie van, atmosfeer en licht om de sprekende menschen als één
geheel voelt en weergeeft. Dat juist is 't organieke kontakt van dialoog met àl de
andere stijl-elementen.
Om dialoog dus levend te schrijven in een kunstwerk kunnen we met
‘over-schrijfkunst’ en die goddelijk-stupide ‘keus’ uit de ‘droog-reëele’ woorden der
eenvoudige lieden, niets aanvangen. Een onding van meet af! We kunnen dus
helaas geen ‘onvervalschte fonograaf’ zijn. O! ‘eenvoudige’ lieden, hoe droef, hoe
droef, nu de Schartens 't toch plechtiglijk beweerden.
Waar we alleen mee werken kunnen, dat is met 't scheppende stijlvermogen, om
de zelf-geschapen personen, ook geheel in eigen sfeer te laten spreken. De
Gids-kritici val ik toch weer bij. Want de dialoog-schrijver maakt wèl gebruik van
enkele heel kleurige ‘opgevangen’ woorden en uitdrukkingen die soms op zich zelf
al heel teekenend zijn. Maar ook dat is geen ‘keus’, geen fonograaf-arbeid, want hij
schept er zelf honderd naast en legt ze zijn personen in den mond. Als je scheppend
dialoog-schrijver bent, ten minste.
Van het overgrootste gedeelte der dialogen, lezers, heeft de romanschrijver nooit
iets gehoord, nooit 'n syllabe opgevangen, en nooit fonografisch gereproduceerd.
Ieder sterveling met wàt hersens begrijpt toch dat de door den auteur gebeelde
scènes telkens spreek-aanpassing der personen verlangen, en daaruit alleen al af
te leiden valt dat hij voor en in 't karakter zijner personen de gesprekken schept,
nooit ‘opvangen’ kon, wijl ze nooit in 't werkelijke leven ‘uitgesproken’ waren. Van
de honderd tafreelen beeldt hij er vijf en negentig alleen uit zijn verbeelding en
voorstellingsmacht. Is het duidelijk dat de daarin uitgesproken samenspraken nooit
vóór hem ‘in woorden bestonden’, maar dat hij ze geheel scheppend moet voelen,
en geweldig voelen,
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telkens anders en weer, wil hij het beeldende leven er in brengen.
Waarom zijn er zoo weinig dialoog-schrijvers? Wijl de kunstuiting zoo groote
beeldende gaven eischt.
Nu zal ik ter toelichting nog eenige voorbeelden uit eigen ervaring geven, wijl
deze voor mij 't sterkst spreken.
In mijn roman Levensgang komt een hoofdstuk voor: Bresser, de juwelier en een
sabbathbezoek in zijn huis.
Ik heb in de geheele kritiek over dit deel éénstemmige bewondering gelezen. In
dit hoofdstuk voer ik op, Sak Bresser, neef van den juwelier. Deze figuur is volkomen,
en Bresser voor 't grootste deel, produkt van de scheppende verbeelding. Ik heb
nooit in deze omgeving geleefd, en nooit zoo'n bezoek gezien. Men heeft mij ééns
tien zinnen gezegd òver 'n juwelier-parvenu. Ik heb hem door de verbeelding
gekreëerd. Precies zoo Sàk Bresser. Nu is dit hoofdstuk bijna geheel dialoog. Al
wat Sàk zègt, en dat is veel, is in scheppend verbeelden door mij gezegd voor hem.
Al z'n dialoogreeksen zijn diep-ingeleefde, schoon nooit bestaan-hebbende
gedachtenbeeldingen. Zoo is 't geval met al de antwoorden en gesprekken der
gansche familie, die ik in werkelijkheid niet gekend heb, wijl ze nooit bestaan heeft.
Hoe vaak heb ik hier als ‘onvervalschte fonograaf’ ‘opgevangen’ wat niet gezegd,
en afgeluisterd wat nooit verteld werd?
Met al de dialogen en scenische bewerkingen in dit zelfde boek gegeven in de
fabriek-hoofdstukken is 't precies zóó gesteld. Ik heb m'n heele leven wellicht bij
elkaar geen dag op 'n fabriek doorgebracht, schoon wel 'n poos geleefd tusschen
diamantbewerkers, maar nooit tusschen fabriekswerkers. En toch dachten alle
diamantbewerkers, juist slijpers, dat ik jaren en jaren op de fabrieken gewerkt moest
hebben. En nu tart ik fabrieksarbeiders te zeggen, of ze mij ooit in hun midden
gezien hebben.
Wat bewijst dit allerfelst. Dat dialoog-schrijven een zeer bizondere en scheppende
arbeid is, vèr van alle over-schrijfkunst, en ‘keus’ der ‘droog-reëele’-en-zoo-voort.
Men voelt nu hoop ik duidelijk dat bij den opbouw der dramatische tafreelen,
waarover je in vluchtigheid enkele dorre gegevens verschaft zijn, en wier realiteit in
haar gebeuren ver vóór je tijd plaats had, dat telkens, tèlkens je dialoog scheppend
meegeboren moet worden met al 't ander beeldende leven, dat je óók nooit voor je
wèrkelijke oogen aanschouwde. Heb je kunnen ‘opvangen’
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gesprekken die plaats hadden toen je nauwelijks geboren was? Ook al ben je nog
zoo'n kunstenaar van natuur, dat lap je 'm niet, geachte Gids-konfraters. Heb je ze
kunnen weergeven ‘onvervalscht’ als ‘fonograaf’?
Snap toch menschen dat zoo'n gansche dialoog meegroeit met de innerlijke
psychologie en 't scheppend-dramatisch gebeuren. Dat even als in de
beschrijvingskunst alles hier alleen getast kan worden door de scheppende
verbeelding, door de schrijversziel, dat hier, evenmin als bij natuurdeskriptie, ‘het
volstrekt in geen woorden bestaande’ moet opgroeien uit het diepste binnenste van
de kunstenaars-voeling.
Een àndere dan scheppende dialoog is praatjeswerk, maakwerk, inferieur.
Shakespeare schept ook zijn dialogen. Precies zoo schèppend is ook de dialoog
van een groot romanwerker, als hij 't leven er in wil stuwen. We hebben niet te
hooren, te luisteren, op te vangen, te fonografeeren. We hebben van heel diep uit
de ziel, de beeldende stijlelementen te zoeken, die dialoog tot hoogste
stemmingskunst juist maakt. 'n Dialoog van Shakespeare blijft scheppende arbeid
van de verbeelding, organisch vast aan dramatische situatie, wendingen van leven,
van milieu. Dezelfde scheppende verbeeldingseischen stelt het groote moderne
roman-epos van den dialoogschrijver.
Hoe zou je ook, bij iedere wending van je tafreelen, in je boek 't ‘gehoorde’, 't
opgevangene, zelfs met je ‘keus’ er bij uit de ‘droog-reëele’ woorden, kùnnen te pas
brengen, als je telkens tafreelen beschrijft en dramatisch gebeuren, die je nooit in
werkelijkheid gezien, doorleefd heb?
Nog een voorbeeld, geheel afdoend, weer uit eigen ervaring.
In Menschenwee heb ik Kees de Strooper geschapen. In gansch Beverwijk, of
waar ook, loopt geen Kees de Strooper rond, wijl hij niet bestaat. Kees is als Bresser
en Sak, een door de scheppende verbeelding geboren ménsch. Ik heb eenmaal in
de verte een eenzame strooper gezien. Ik hoorde enkele kleinigheidjes. Ik bouwde
er een menschdrama op. Wel bestudeerde ik met genot en fel 't stroopersbedrijf,
om mijn scheppende verbeelding héél diep te laten inwortelen in realiteit en milieu.
Eens zàg ik 'n eenzaam strooper. Deze had kind noch kraai.
Ik gaf Kees een gezin. Dat wilde mijn dramatische verbeelding en mijn
schoonheidsverlangen.
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Begrijp nu goed. Al de dialogen tusschen Kees, vrouw, moeder en vader Rams en
al de kinderen, tot Wimpie toe, zijn door mij geschapen, door de zelfde verbeelding
in mij en 't zelfde innerlijke levensgevoel die ook de dramatische en epischen sceniek
bouwden, de plastische tafreelen schiepen. Van al die gesprekken heb ik nooit iets
gehoord, nooit iets ‘opgevangen’ en nooit een ‘keus’ gedaan uit de ‘droog-reëele’
woorden der personen. Zoo het gansche werk door bij ‘Gerrit en gezin’, enz. Zelfs
de speech van den tandentrekker is voor 't grootste gedeelte zelf-geschapen monoen dialoog.
Voelt ge lezer, de schendende, diep-vervalschende bewering dat de
gesprekken-kunst, de dialoog, slechts een overschrijven zou zijn? Een ‘onvervalschte
fonograaf’?

XVI.
Heijermans' dialoog is dikwijls uitmuntend, maar waar ze blijkbaar gehéél scheppend
lijkt, vaak zeer slecht. Elke dialoog heeft natuurlijk fonetische elementen die door 't
afgeluisterde accent zuiverheid krijgt. Men weet b.v. dat de joden in de laagste
klassen veel vloeken. Nu meent men dat Heijermans, waar zijn joden vloeken, maar
aan 't overschrijven gegaan is. 't Lijkt er niet op. De uitval van Suikerpeer in zijn
kelder, om zijn stinkende kolen, met de tegenweer van Essie, is stellig een geheel
scheppende dialoog, met uitnemende inleving van den wanhoop. Dat is te voelen
aan de dramatische diepte en de groepeering der woorden. Heijermans leeft in dien
jood, gansch objektief, laat hem zeggen wat de dramatiek van 't gebeuren eischt
dàt deze wanhoopjood zeggen moèt. De komplikaties van zoo'n dialoog voelt
Heijermans dikwijls prachtig en met veel meesterschap. Toch verwaarloost hij veel
fonetische faktoren.
't Klankidioom is valsch in: ‘Wat ken jij d'ran doen.’ Zóó'n vrouw zègt: Wa ka jij
enz. Ze zeggen ‘in gosnaam.’ Dat zegt genoeg. Dan màg je die zelfde lui niet laten
zeggen: Was verstandig geweest. Ze zeggen: gewees. Ook niet ‘wat heit ik daar
mee.’ Ze zeggen ook niet pest-sjabbes. Fout is ook: Laat ze.... moet zijn: laat zullie
of haarlie of hullie. Fel fout ook ‘voor’, ‘laatst’, ‘vuillik.’
(Hier is voor de Schartens gelegenheid te zeggen: ‘Zie je nu wel dat dialoog
overschrijfkunst is’! Zeker, fonetische zuiverheid is een bestanddeel van dialoog,
maar raakt alleen 't uiterlijktechnische, geachte konfraters.)
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Fel fout is als Poddy, de poolsche jood, spreekt van ‘ware zij’; moet zijn ‘wazze hullie
of zullie.’ Fel-fout ‘as bezetene vloge we.’ Moet zijn: zijne weullie gevloge. Op 245
valt Heijermans er heelemaal uit:
‘Is 'r geen onderscheid tusschen 'n gesjochte goi en 'n gesjochte jid?’ Wat er volgt
is precies de Heijermans-manier om zoo iets te vragen. Sterke dialoog-vervalsching
door scheppende onmacht op die momenten.
Buitengewoon slecht: ‘'n lucifer ka-je (hier wordt van zelf kaje) altijd machtig
worde.’
Maar ik ga in dit genre van fouten niet verder. Ik heb er stapels van bijéén.
Gebrekkige psychologische dialoog is er heel veel.
Hoor Rafaël-Eleazar-Heijermans hier in:
‘Joden as ik (ik cursiveer Q.) weten dat eindlijk de Messias is opgestaan’ en ‘De
Messias - de Messias, (tusschenin) as we die niet voelde, as-die in onze krotten
geen dinge gezegd had, waarvoor jij geen ooren heb, - waarvoor we Christus
gekruisigd hebbe geen oore hadde - dan zag je nou niks as moord en vlamme, dan stond geen steen overend. Daar magge jullie voor danke.’
Zoo spreekt Eleazar tegen Druif en in tegenwoordigheid van zijn tante.
Voelt ge dit Heijermansche produkt mislukken, en hoe woordmoeilijk scheppende
dialoog is; over welke geweldige beeldende gave je moet beschikken, wil je niet
telkens vàlsch leven, valsche psychologie geven? Voelt ge uit een zoo'n
mirakel-ellendige frase dat de heèle dramatiek de stijl en de echt-hevige ontroeringen
er van af hangen?
Deze pathos herhaalt zich telkens afzichtelijker in Eleazar. Zie 366. Eleazar
tegenover tante Reggie met: ‘Wat zou ze 'r van begrijpen als ie 'r zei, dat 'n jóód die
socialist werd, àlles brak, dad-ie alles moèst breken van 'n door de eeuwen
vergruizeld wettenverband.’ Of dit. - Eleazar spreekt tot de simpele deemoedige
tante Reggie: ‘Uitverkoren! lachte hij, de heele jodenbuurt met 'r ellende voor zich
ziend, “Uitverkoren!” al voor eeuwen heit Spinoza zoo helder as glas (ik kursiveer
overal Q.) gezeid dat negers en kaffers zoo goed zijn uitverkoren as wij.’
Met zulk soort Heijermansch-materiaal gaat Eleazar de innige tante Reggie te lijf.
Alle mooie dramatiek wordt hier vernietigd
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door de fel valsche dialoog, de menschvisie en de maak-psychologie. Stel je zulke
frazen ‘afgeluisterd’ en ‘opgevangen’ voor!
Ik heb er nog monstertjes van in overvloed. Bepaal me echter tot dit.
Op bladz. 355 komt nog 'n verschrikkelijke staal los van Heijermans' stijl- en
zeg-manier. Eén hoofdzin, waarin ongeveer twintig kleinere en tusschenzinnen
telkens herhalen: die man.’ B.v.: ‘die in z'n star dogma,’ die man, die man, en nog
eens die man. O.m. dit stijl-dinkske: ‘die man wiens hersenen niet brandden, wiens
adem niet snoof in wilden opstand, als ie menschen zag krielen, die man die
òpschokte’ enz. Tot je aan 't slot hijgt, na vijfentwintig regels zóó gestyleerd te
hebben uitgestooten met de ‘die man die’ -klimax, gelijkelijk ineenzakt en als 'n
schellinkjes-vuurwerk de zinnen hoort nàknapperen naar allen kant, vol
pifpaf-rhetoriek.
Luister nu ook eens naar het dialoog-accent en de gedachtennuancen, als tante
Reggie Eleazar toespreekt. ‘Nee-jonge, jij hei die avond je geloof in de gracht
gesmete.... 't geloof van je vader, je groot-vader, je òver-òvergrootvader.’
Duldeloos slecht van dialoog-psychologie is Heijermans hier weer. Er zijn
ongelooflijke staaltjes van bombast en volslagen stijlloosheid, stijl-slechtheid in dit
boek, verborgen achter dekadent taalgedoe, maar niet dadelijk te voelen; dat
Heijermans, zelfs in 't accent van tante Reggie's zegging, zich geheel verliest in
eigen gedachten, hoe ook gemaskeerd, lijkt mij een onmogelijkheid.
De toonhoogte, de klank-dreun is precies die van 't rebbetje in Ghetto: ‘nee-jonge,
je hei die avond je geloof in de gracht gesmete.’ Groote God! hoort Heijermans dat
zelf niet, hoort hij niet dat zoo iets nooit kan komen uit de ziel van zóó'n blinde
vrouw? Hoort hij niet dat die zegging Heijermans is, dezen keer van den objektieven
beelder? Ook zeer valsch van dialoog-voelen en beeldend zeggen is dikwijls 't
gesprekkenleven op de fabriek, daar juist waar 't ‘opgevangene’ eenige typeerende
waarde krijgt soms. Ook het gedachte-beelden van Druif op 360 is zeer onzuiver
van psychologie, en de dialoog op 358, met dezen tusschenzin van Eleazar: ‘ze
hoore niet op de deurposte van menschen die verrekke. Getrapt en getrapt, uitgezogen, armoei, ellende, - en de geboden op je deurpost, - da's om te giere, te
gille van 't lache’: van een verschrikkelijke levensvervalsching. Men ziet daaruit dat
Rafaël nog fel leeft in Heijermans.
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Zoo is er nog een schep te ontleden. Maar 't is voor nu genoeg, meen ik.
Over 't verhaal kan ik kort zijn, wijl er zoo goed als geen gekomponeerd dramatisch
gebeuren is.
Eleazar is 't zachtmoedig, droomerig, naar verlossing smachtend joodje. Heel
sympathiek ‘voorwaar’! Hij is socialist en diamantbewerker. Uit Amerika komt hij,
nog ziekelijk terug, valt met z'n neus bijna in 'n werkstaking. Hij wekt op tot strijden,
maar ziet de droefnis van zijn vroeger milieu weer, de misère en ontaarding der
joden en jodenbuurten. Eleazar spreekt op 'n meeting. Bovendien wordt hij op
Rebecca, een mooi wulpsch jodinnetje verliefd. Heel aan 't eind vooral. Van
diamantwerkerslèven zie je bijna niets. Plots blijkt Eleazar dat Rebecca in
bloedschennige verhouding leeft met haar broer.... Eleazar radeloos, wanhopend.
We voelen van die radeloosheid geen zier, wijl we 't dik-opgelegde maakwerk
van dit gevalletje zoo walgelijk proefden. Rebecca met familie verbrandt.... levend.
't Noodlot roert:.... z'n staart.... of toont z'n bloedige hand.... En Eleazar.... krijgt
bloedspuwing met doodelijken afloop.... sterft!
Heel dat slot is van zoo'n allerdolste melodramatische valschheid en ellende, dat
eigenlijk niemand cynischer dan Heijermans er mee sollen moest. De
kolportage-romannetjes van dienstmeisjes staan niet veel lager in dramatische
‘ontknooping.’ Als er weer Bloeimaand gespeeld wordt, moet een der meisjes het
Diamantstad-slot voorlezen als proeve van zielschokkende keukenlektuur.
In geen der menschen van het verhaal kom je verder in. Zelfs tante Reggie is als
plankenfiguur gekreëerd. Van de massa merk je geen zier. De staking, de botsing
is zeer slecht beschreven. 't Is detail op detail zonder één saamspannende lijn. Uit
dit hoofdstuk alléén al is de felle onmacht van Heijermans als episch werker te
bewijzen.
Het bloedschande-tafreel, of liever, de ontdekking daarvan, heeft 'n zeer
onzuiveren achtergrond van troebele feiten. De psychologie van hun samenzijn, op
't moment dat de argelooze bekentenis komt van Rebecca tegen Eleazar, is zeer
zwak en slap. Maar erger is, dat 't als kenschetsing van het joodsch milieu en
ontaardingsleven heelemaal niets zegt. Wel heeft Heijermans op meer dan één
plaats Rebecca, het wulpsch-mooie zwarte meisje, uiterlijk geteekend, maar van
haar innerlijk hooren we niets, niets.
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In de ziel van Rebecca heeft hij, zooals ze ons nù uiterlijk gebeeld wordt, zelfs de
meest elementaire vrouwelijke schaamte door wat zegseltjes gedood. Geen
vrouwelijk schepsel, al wordt ze door den grootsten wellust vergloeid zou zóó tot 'n
jongen man spreken, als ze niet 'n zeer bizonder hysterisch uitzonderlingsleven
blijkt. Die tragiek is trukig, van afschuwelijk maakwerk, en kenschetst in niets het
werkelijke joodsche sexueele ontaardingsleven.
Komt het bovendien niet fel in strijd met Heijermans' eerste voorstelling van de
sexueele verhoudingen onder de joden, als hij in dienzelfden roman wat vroeger,
juist als bizonder joodsch kenmerk laat uitkomen dat àlles gedaan wordt, behalve
die eene daad,.... uit angst voor ‘kinderen.’ Zou in deze bloedschennige verhouding
dan juist dat essentieele van hun zeer typischen konventioneelen angst, plòts
opgeheven zijn? Mag deze schroom, die diepe angst psychologisch plots verdwijnen
alleen maar om een gewild tragisch motief van ontaarding door te voeren, waarvan
't feit in geen enkel opzicht voor de geringste generalisatie dienen kon?
Want niet alleen met 't kinderlijk-onbewuste is de moreele ontaarding van Rebecca
te vangen. Integendeel zij is de puberteits-periode ingetreden. Deze soort meisjes
zijn al heel vroeg rijp, weten alles over 't geslachtsleven, doen niets meer uit
onbewustheid. Des te vreeselijker is de psychologie van 't gesprek, door Heijermans
bedacht, tusschen Rebecca en Eleazar, met betrekking tot die feiten.
Hoeveel zuiverder en menschelijker is 't bloedschande-feit van Palmyre in La
Terre verwerkt, met hoeveel meer gevoel van 't bizondere er van, 't
vreeselijk-afwijkende. Dáár geen perversie maar huiverwekkend meelij; hier in schijn
uiting van ellendige woningtoestanden, in den grond alleen te voelen als ziekelijke
wellust van een geslachtelijk doorhit kind.
Neen, met epische kunst heeft Diamantstad niets uittestaan.
Dat Heyermans een groot talent is hoeft niet meer gezegd. Maar zijn grootheid
leeft 't gaafst in kleine kunst. Voor epischen arbeid van machtigen, hevigen adem,
voor menschschepping en groot-menschelijke tragedie, voor diep-innerlijk
levensbeelden mist hij nù nog de wèrklijke gaven.
Augustus 1904.
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Tooneel
Door Frans Coenen.
‘Mea Culpa’, tooneelspel in 5 bedrijven door Jhr. A.W.G. VAN RIEMSDIJK.
‘Ontoerekenbaar’, tooneelspel in 3 bedrijven door FRANS VAN ERLEVOORDT.
Alles heeft zijn eigen tijd. Gelijk in den zomer de nieuwe, oorspronkelijke groenten,
zoo bloeien in den winter de nieuwe oorspronkelijke drama's van het jaar, als het
tooneel in volle werking is en den uitgaanden burger in één seizoen meer
voorstellingen worden geboden, dan hij in zijn gansche leven zou kunnen verwerken,
ook al ging hij iederen avond uit.
Van die jeugdige drama's, in het voorjaar en den zomer vlijtig uitgebroeid door
de tallooze dramatische auteurs, die ons gelukkig vaderland immer rijk was en is,
overleven - en dat hebben zij met menige zuigeling gemeen - maar weinigen het
jaar, waarin zij het levens-voetlicht zagen, terwijl menig stuk reeds na enkele
opvoeringen het schrale leven laat. Want dat velen geroepen, doch maar weinigen
uitverkoren zijn, schijnt bijzonder voor de onafzienbare menigte der Hollandsche
dramaturgen geschreven.... Zij zijn velen, maar hun stukken meest ver-velend, en
dat is nog erger.
Intusschen, voor wie deze zaken weet te waardeeren, bezit ook zelfs het
ondragelijkste nieuwe tooneelwerk nog zekere belangrijkheid: den maker. Van achter
de schijnbare objectiviteit des schrijvers subjectiviteit, zijn geest en karakter langzaam
aan te zien verschijnen, de tooneelmenschen allengs te leeren zien als de neigingen
en eigenschappen van hun scheppers persoonlijkheid, uit allerlei verspreide
aanwijzingen en trekjes, zijn meeningen, levensbeschou-
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wing, levensbegrippen op te maken, dat alles heeft een aantrekkelijkheid die de
slependste handeling, de onnoozelste dialoog en karakterteekening vaak willig doet
verdragen, terwille van zulk een psychologisch festijn.
Evenwel, niet alle tooneelstukken leenen zich tot zulk een prikkelende vivisectie
en om de waarheid te zeggen: de beste het allerminst. Tot de weinig- en
nietswaardige moet men gaan, om zulke lusten bot te vieren, doch waar, als boven
gezegd, juist in ons menigerwerf gezegend vaderland de laatste overvloedig worden
voortgebracht, behoeft het niemand, op zulke analyse verzot, ooit aan proefdieren
te ontbreken.
De beide tooneelgewrochten, wier titels boven dit opstel prijken en behoorende tot
den nieuwen theateroogst van het jaar, zijn hiertoe al bij uitstek geschikt. Hun
betrekkelijke tooneelwaarde voorloopig en beleefdheidshalve nog daarlatend, zijn
zij beide voor den opmerkzamen beschouwer zóo doorzichtig, geven zij, waarlijk
ongezocht, de innerlijke roerselen hunner scheppers zóo open en naakt, dat.... het
inderdaad bijna gênant wordt. Wie voor de tentoonstelling van zoo blootgestelde
zielen dàn nog blind blijft, is niet waard dat hij mag toekijken en voor één geld tegelijk
zijn zinnen en zijn psychologischen weetlust voldoen. Het geschiedt in deze donkere
tijden van ziel-ondoorzichtig naturalisme zelden genoeg, dat het schrijversgemoed
in zijn naieve blootheid voor ons komt te staan, dat men er, als 't gebeurt, wel eens
een kijkje aan geven, een woordje van zeggen mag.
Zeggen wij dus dat woordje met gerust geweten.
Het verwijt dusdoende te personeel te worden, kunnen wij ten minste bij deze
tooneelwerken immers gemakkelijk ontgaan door er op te wijzen dat de ‘onderhavige’
gevallen verder gaan dan de individueele schrijverspersoonlijkheden, wijl hier,
curieuserwijze, tevens twee levensrichtingen en inzichten te kijk komen: een zeer
moderne en een vreemd ouderwetsche.
Overigens wil ik hier billijkheidshalve dadelijk bijvoegen dat beider literaire en
tooneelverdienste zeer verscheiden is....
De, niet zware, inhoud van jonkheer A.W.G. van Riemsdijks treurspel laat ik hier nu
volgen, ter inlichting van den enkele die dit ernstige werk verzuimde te gaan zien.
Die inhoud, ik zeide het
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reeds, is de ietwat schamele kleedij, waarin een edelmoedige, van jeugdigen
geestdrift en overtuiging tintelende ziel goedvindt zich te vertoonen, gelijk ook wel
eens een machtig monarch in een vaal demietje, met overschoenen en een groenen
paraplu zich temidden zijner onderdanen begaf, om incognito wel te doen....
Een brave tuinman heeft een brave dochter, die op hare beurt weer een braven
minnaar heeft, met wien zij zich eerlang in den echt hoopt te begeven. Des braven
tuinmans brave meester, een edel edelman (‘baron’ genaamd) bezit echter een
slechten zoon (‘jonker’ genaamd), een dier ‘moderne jongelui’, die de dochters van
brave tuinlieden maar al te zeer als hun wettige en gemakkelijke prooi beschouwen,
prooi, waarop zij gezegd worden hunne vuige lusten bot te vieren, indien ten minste
niet de deugd der betreffende jonge meisjes hen bot laat vangen. Doch hoe zelden
gebeurt dat! Hoe weinigen dier eenvoudige, doch beeldschoone schepseltjes kunnen
aan de vleitaal en aan de geschenken van kleinodiën en sieradiën (het goud en
zilver is zoo goedkoop tegenwoordig!) wederstaan en hun oprechte liefde weigeren
aan den knappen heer met een plooi in zijn pantalon en blanke handen! Helaas! zij
‘vallen’ allen, en 't is bepaald hoogst onaangenaam.
Ook dit onschuldig, schoon ijdel, kind weerstaat den ‘modernen’ jonkman niet,
maar valt. En om dien val is 't nu te doen in 't stuk, op dien val is het eigenlijk, hoe
on-eigenlijk zulks klinke, gebaseerd. De familie van het wicht is er naar over, de
minnaar naarder, maar het meisje zelve, en dat schijnt ook billijk, allernaarst, temeer
waar zij reeds onder het hart een kindeken vreest te dragen: de zoogenaamde
‘vrucht harer schande’!
Ach, met Gretchen ging het niet anders en net als Gretchen voelt zij reeds in het
tweede bedrijf den waanzin haar verstand ‘omnachten’.
De schuldige en moderne jonkman intusschen ligt ook niet op rozen gebed,
waarachtig niet! Behalve dat hij meerdere inderdaad pijnlijke ‘scènes’ van het
‘Verleide Meissie’ heeft af te slaan, breekt het angstzweet hem uit bij de gedachte
dat zijn aanstaand huwelijk met een dame-van-stand wellicht onmogelijk wordt door
het ongeval en is hij, ongelukkig modern jonkman, blijkbaar temidden eener bende
schandelijk onmoderne jonkmannen verzeild geraakt, die zich zijn vrienden noemen
(Ah Bah!) en, nog wel op zijn afscheidsfuif, zich als om strijd beijveren hem het land
op

Groot Nederland. Jaargang 3

359
te jagen met de griezeligste histories van verleidingen, waarbij zij zich van kant
maakte en hij zijn carrière en leven gebroken zag. (Ah Bah! Ah Bah! Ah Bah!) En
als de jonkman en -heer ettelijke dezer anecdoten heeft gehoord, moet hij wèer een
scène van het meisje doorstaan en later nog eens een dito van haar
vrijer-in-'t-fatsoenlijke. Geen wonder dat ook hij een weinig aan 't malen raakt en in
't volgend bedrijf krijtwit voor den dag komt.
Maar dan treedt zijn Edele Vader op. Deze heeft eindelijk 't onheil vernomen, dat
wij al drie bedrijven lang wisten en gaat nu tegen den krijtwitten jonkheer te keer
van wat-ben-je-me. Subiet onterft hij den zoon, na smadelijk eenige bankbiljetten
voor diens verleidersvoeten te hebben geworpen, en het komt niet in den jonkheer
op te zeggen: pa, dat kunt u zoomaar niet doen. Hetgeen toch wel bewijst dat dezelve
jonkman nog niet geheel verdorven is en in zijn adellijken boezem nog een
gehoorzaam-kinderlijk harte klopt.
Wat meer zegt: hij, een kerel als een boom, laat zich als een lam voeren naar de
plaats waar het Verleide Meisje, die intusschen een onhandige poging tot zelfmoord
deed, bezig is op pathetische wijze den geest te geven, niet echter zonder woorden
van vergiffenis gestameld te hebben....
En wat het allermeest zegt: de moderne jonkman heeft ten slotte tòch nog berouw.
Wel laat en nutloos, maar toch berouw, als hij de schrikwekkende verwoesting ziet
die zijn vuige lusten hebben aangericht en, schoon hij bij 's meisjes lijk met
verklaarbaar cynisme had kunnen zeggen: het is beter zoo, roept hij uit - niet eens
in 't Latijn! - mijn schuld! mijn schuld! en valt ongeveer op de tafel in zwijm.
Ziedaar de inhoud van ‘Mea Culpa’, tooneelspel in 5 bedrijven. Wat het eerst en
meest treft, is nog niet zoozeer het schrale van dien inhoud, listiglijk economisch
e

e

over 5 lange bedrijven verdeeld (1 bedr. De tuinmansfamilie weet en weent, 2
e

bedr. De baronsfamilie vermoedt en vreest, 3 bedr. De jonkheer wordt gekweld
e

e

door vrinden, meissie, vrijer en geweten, 4 bedr. De baronsfamilie weet nu ook, 5
bedr. Sterfbed en apotheose), als wel het ouderwetsch-conventioneele. En dat is
dan, bij gebrek aan veel anders, ook het meest opmerkelijke. Hoe komt iemand er
toe in
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het jaar 1904 nog zulk een oude draak saam te stellen! is onze eerste verbazing.
En onze tweede is: hoe komt een z.g. beschaafd publiek er toe het, niet eens en
bij ongeluk, maar vele malen en met innig welgevallen, toe te klappen?
Maar de eerste verbazing is toch het grootst. Want deze auteur is niet een
argeloos, piepjong man uit een provinciestadje, waar de tijd nog zestig jaar ten
achter is, doch een redacteur, zelfs hoofdredacteur, van een groot dagblad. Een
man, op wiens schrijftafel dagelijks, ja uurlijks, de laatste berichten van 's werelds
jongste denken en voelen, de nauwgeboren daden van het menschdom op alle
gebied in verbijsterende haast zich opstapelen, in wiens bureau de tijdgang zijn
opperste spanning bereikt en gedruischvol hoorbaar is. En deze luisteraar naar den
laatsten polsslag der maatschappij, deze speurder op een der hoogste bergtoppen
naar het nieuwste gebeurtenis, de uiterste gevoelskramptrekking van dat groote
lichaam, onze samenleving, houdt het er voor (en hij meent 't zoowaar ernstig!) dat
er een noodlottige misstand bestaat, een betreurenswaardig-algemeen
maatschappelijk verschijnsel, dat onze maatschappij bedreigt en niet genoeg
bestreden kan worden....
Juist, zeggen wij, wat u bedoelt is het alcoholisme, of de toenemende weelde, of
het socialisme, of het clericalisme, nationalisme, imperialisme....
Neen, deze maatschappij-deskundige meent dat 't wat anders is, en wel, schrik
niet! de lichtzinnigheid en zinnenlust der aanzienlijke jongelieden, waaraan jaarlijks
tallooze meisjes uit de volksklasse ten offer zouden vallen....
O, zeggen we verlicht, is 't dàt maar en erger niet? Dan zal 't wel losloopen. Dat
gebeurt waarlijk zoo veel niet meer dan vroeger en vroeger was 't waarschijnlijk
lang zoo erg niet als er wel over geroepen werd.
Neen, 't is héél erg, roept echter onze auteur, 't gebeurt altijd en overal, 't is een
maatschappelijk kwaad en er moet op 't tooneel tegen getoornd worden, tegen al
die moderne cynische jongelui, die altijd maar aan 't meisjes verleiden zijn!
Gut, zeggen eenige onnoozelen, is 't waarachies dan zóó erg, dat wist ik niet....
ja, dan.... en zij schudden 't hoofd bedenkelijk en een eenvoudig man, wien men 't
ook verteld had, kwam
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zelfs 't HandeIsblad met een ingezonden stuk om statistisch te bewijzen, dat de
schrijver zich vergiste en 't kwaad heusch zoo groot niet was. Zooveel arme meisjes
werden er niet meer verleid door aanzienlijke jonkmannen, waarlijk niet.... enz. enz.
Wij nu, en ieder, zou men meenen, die niet op een oude-wijvenhofje woont, waren
reeds eer die goedige statistiek verscheen aan 't twijfelen geraakt, of de heer R. de
waarheid wel bij 't rechte eind had en eigenlijk al tot het volgende dilemma gekomen.
Of deze schrijver had gelijk en al wat couranten, tijdschriften, boeken, redenaars,
volksleiders en volksvertegenwoordigers, professoren, advocaten, publicisten
beweerden was misstand of logen.
Of.... de schrijver in zijn bevoorrechte positie miste volkomen den zin voor de
werkelijkheid. Wat ten slotte wel het eenvoudigst en aannemelijkst scheen....
En dat is nu precies het merkwaardige, dat men leven kan in dezen tijd en echter
een ziel bezitten van ongeveer 't jaar '40, dat men rond kan wandelen, uiterlijk een
modern mensch en innerlijk een anachronisme, en verder een levend bewijs voor
de pijnlijke waarheid, dat de wereld voor elk onzer is, gelijk hij haar ziet.
Men kan uit het stuk zelf gemakkelijk bewijzen dat dit inderdaad de ware inpretatie
is van het geval (of on-geval). Er is daar geen personage, of zelfs maar een deel
daarvan, die met zijn voeten op den grond der realiteit staat. Geen is als levend
mensch gevoeld of gebeeld, maar allen zijn de conventioneele figuren uit honderd
boeken en melodrama's van den vroegeren tijd. De oude tuinman is het tooneeltype
van den braven, verkleefden dienaar, zijn oudste dochter de ruwe maar brave
boerevrouw, de ongeslepen diamant, zijn jongste het schoone maar lichtzinnige
Landmeisje. De Baron geeft den welbekenden Père noble, zijn gemalin, de
hardvochtige Adellijke Dame en al te toegevende Moeder, hun zoon den
traditioneelen Lichtmis enz. enz.
Niets en niemand is uit het omringend leven zelf betrokken, het zijn al bekende
figuren uit de romantieke literatuur, gelijk onze vaderen ze gaarne zagen.
En met het algemeen gevoel en den geest in dit tooneelgewrocht, dat men geneigd
is een tooneelgedrocht te noemen, staat het niet anders. Gelijk die jongelui op de
studentenkamer van den jonker
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spreken, hun aardigheden, hun moraal, 't kon zoo uit ‘La Dame aux Camélias’ zijn
overgenomen en de grappigheid van den tuinmanszoon is om van te huilen. Maar
het sterkst treft als een antikiteit die opzichtig-rechtzinnige, sentimenteele moraal
in den mond van den baron-vader en als onderstrooming van het geheele stuk,
waaraan het zelfs zijn bestaan ontleent.
Dit huilerig medelijden met het Gevallen Meissie, deze edele verontwaardiging
en toorn tegenover den Verleider, diens duivelsch cynisme en opzettelijke
slechtigheid, ja zelfs zijn wroeging en berouw, vindt men, op een haar gelijk, terug
in de romans van Sue en Victor Hugo en hun volgers. Maar dezen - tenminste de
groote schrijvers der periode - deden dat alles monumentaler en grandioser. Hun
figuren, ruw behouwen, uitten zich in welsprekendklaterende, heroïeke volzinnen
en 't had zijn eigen bekoring.
Terwijl deze romanticus malgré lui, die echter moderne werkelijkheid meent te
geven, de.... slachtoffers zijner verbeelding, slechts de meest kleurlooze zinnetjes
in den mond weet te leggen, die schier een voortdurende parodie bevatten op de
hevigheid der situaties. Want zij zijn noch de taal van het dagelijksch leven, - dit ziet
hij niet, zelfs niet in den kring, waartoe hij toch geacht wordt van huis uit te behooren,
- noch de welsprekende, meeslepende, bloemrijke taal der romantische helden,
maar iets daar tusschen in, dat zijn grootste kracht van uitdrukking ontleent aan een
overvloedig gebruik van.... ‘Ah Bah!’
Ieder zegt Ah Bah! in dit stuk, van den baron af tot de boeremeid toe, en zelden
werd grooter armoê van uitingsvermogen van het tooneel af openlijk erkend.
Evenwel, niet om de wonderlijke gebrekkigheid van dit tooneelwerk bloot te leggen
was het zoo zeer te doen. Er wordt zooveel gebrekkigs geschreven, nietwaar! Maar
om te wijzen op het merkwaardig verschijnsel van zulk een ouderwetschen geest,
uit een bepaalde dosis sentimentaliteit, romaneske verbeelding en ijdelheid juist
zoo saamgesteld als dit vroeger gebruikelijk was. Zoo het al jammer is, dat zulk een
verschijning niet bewaard kan blijven ter leering van het nageslacht, moge men zich
echter ermee troosten haar weerspiegeling te bezitten in dit waarlijk phenomenale
tooneelwerk. En verwachten - om historisch-psychologische redenen - dat deze
auteur het bij dit eene werk niet laten zal....
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Met het tooneelspel van Frans van Erlevoordt, ‘Ontoerekenbaar’, komen wij,
tenminste literair, weer op vaster terrein. Hier is een begin van karakterteekening,
een dikwijls goede dialoog, een eenvoudig-natuurlijk verloop der tafereelen, die
aanvang, hoogtepunt en einde geven zonder gewrongenheid of overhaasting. En
dit is al veel, al is 't niet alles.
De zeer gewone geschiedenis, - die ook nog het aantrekkelijke heeft, scherp het
onderscheid van land en ras en temperament te karakteriseeren met de zoo
menigvuldige Fransche uitbeeldingen van een dergelijk geval - behelst niet anders
dan de ‘droeve min’ van een jonge getrouwde vrouw en een huzarenluitenant. Het
tragische, dat wat hen aan den echtgenoot ontijdig zich openbaren doet, is hun
eigen zwaarmoedig-bespiegelend karakter en ‘grübelende’ aard. Zij voorzeker
behooren nìet tot degenen, die zulk een zaak luchtig opvatten en de aangename
eigenschap der oppervlakkigheid bezitten naar willekeur pijnlijke gedachten van
zich af te kunnen zetten. De vrouw heeft, onder martelend tegenstreven, allengs
die verboden neiging haar gemoed overmeesteren gevoeld, de man gaat diep gebukt
onder het verraad aan zijn vriend gepleegd. Want al is er ook nog niets feitelijks
geschied, het paar maakt zich geen illusies: er is reeds verraad gepleegd in de
gedachten.
In deze gemoedstemming vindt men die beide menschen in het eerste bedrijf.
Het is de verjaardag van Karel (de man der jonge vrouw) en een drukkend heete
dag. Marie, zoo heet zij-zelve, voelt zich beklemd en onrustig. Er wordt aan tafel
veel over noodlot en verantwoordelijkheid gesproken, vooral door ds. Willem ter
Horze, een broer van den huzarenluitenant, en die gesprekken dragen er juist niet
toe bij de jonge vrouw rustiger te stemmen. Na het eten, alleen met den geliefde,
smeekt zij hem weg te gaan omdat die tweestrijd van haar neiging en plicht te zwaar
wordt om te dragen. Natuurlijk wil hij dat niet en zij, in haar overspannen stemming
uitzinnig en wanhopig, loopt het huis uit om zich te verdrinken.... Een weinig later
vinden de anderen haar aan den vijverkant: zij heeft op 't beslissend oogenblik niet
gedurfd. Nog altijd begrijpt of vermoedt de goedmeenende, eenvoudige echtgenoot
hoegenaamd niets, terwijl èn Marie's moeder èn ds. Ter Horze al lang begrepen
hebben. Maar dit lijkt gansch niet onnatuurlijk: de bekende mollenblindheid der
mannen, hun vrouwen tegenover,
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en hun niet minder bekende ijdelheid maken het integendeel zeer waarschijnlijk,
dat altijd de meest belanghebbende het laatst achterdocht krijgt. Minder waarschijnlijk
echter lijkt wat in het volgend bedrijf gebeurt. Marie wil per se niet naar bed en wil
per se beneden alleen blijven. Dan komt, als Karel te slapen is gestuurd, de
huzarenluitenant weer binnen en lijkt 't alles bedenkelijk veel op een afspraak en
een, voor zoo scrupuleuze lieden, moeilijk te verdedigen toestand. Marie, wat doèn
we, wat doèn we! mag de luitenant wel terecht zeggen, en als daarop de man Karel,
die toch eenige onrust voelde of gedruisch heeft gehoord, naar beneden komt, de
kamerdeur gesloten, Marie zeer verward en een tuindeur open vindt, kan men het
hem niet euvel duiden, als hij heel erge gedachten gaat koesteren en gaarne den
naam weten wil van wie daar blijkbaar zoo juist heenging. Daar hij een welmeenend
man is, van een simpelen en wat groven aard, maar gauw driftig en brutaal, wordt
de scène tusschen hem en Marie zoo hevig, dat de luitenant weer te voorschijn
springt te harer verdediging. Jij was 't dus! roept de echtgenoot in verbaasde woede
uit. Ja, hij was 't en hij neemt zelfs alle schuld op zich, verdedigt Marie, zegt haar
strijd en beweert en bezweert haar onschuld. Hij zelf moge eerloos zijn, op haar
drukt geen schuld. Karel echter wil daar van zijn eenvoudig standpunt niet van
weten, acht al deze betuigingen mal gefraseer en oordeelt als een ordinaire
echtgenoot dat hij beleedigd en bedrogen is. Wanneer de luitenant hem een pistool
aanbiedt, opdat hij eenigszins melodramatisch over den ‘eerbelager’ recht zal doen,
weigert hij koeltjes, verzoekt den man liever dat werk zelf ter hand te nemen, hetgeen
e

de ander op zich neemt. Zoo eindigt het 2 bedrijf.
In het derde speelt de dominee in letterlijken zin een groote rol. Hij tracht eerst
de wereldsch-denkende moeder haàr aandeel in der dochter ongeval te doen inzien.
Immers, zij heeft het karakter van haar kind niet gepeild en dit huwelijk met den veel
ouderen, onpassenden man doorgezet.... En vervolgens bewerkt hij een onderhoud
tusschen de echtgenooten, opdat zij thans in wat kalmer stemming zich nog eens
mogen uitspreken.
Maar deze dominee, die een wereldsche moeder verwijt haar dochter nooit gekend
te hebben, is zelf van een zonderling optimisme ten opzichte der respectieve
karakters van Karel en Marie. Vooral den eersten moest hij, de huisvriend, toch
beter kennen
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in zijn eenvoudige, maar bekrompen recht-uit-heid. Hoe was het ooit te denken, dat
deze conventioneele man zich zou laten overtuigen door de modern-fatalistische,
twijfelzieke redeneeringen zijner nerveus-gevoelige vrouw, die onderscheidingen
maakt, onzekerheden vindt, waar voor hem immers de dingen twijfelloos vast staan....
Hij is goedig van natuur, maar onverzettelijk waar eenmaal zijn overtuiging is
gevestigd. En zoo gelooft hij niet aan haar eerbaarheid, waar zij immers zelve erkent
den jongen officier lief te hebben. Voor hem is die eerlijke bekentenis van 't een en
ontkentenis van 't ander zelfs monsterachtig van cynisme. Alleen berouwvolle
erkenning van schuld zou haar in zijn oogen nog meelijdenswaard maken. Deze
hoogheid bij de blijkbare logen is hem onduldbaar....
Zoo scheiden zij dan onverzoend, meer verbitterd dan ooit.... en de menschkundige
dominee heeft 't niet voorzien.
En wat dan?.... Een eenvoudig mensch zou meenen: het verstandigste ware dat
de twee dan maar samen weggingen, daar er toch geen kinderen zijn en Karel de
scheiding wil. Maar tot zoo een prozaïschen uitweg komt men niet in de geëxalteerde
gedachtensfeer, waarin die menschen hier leven. Sterven wil de jonge vrouw,....
omdat haar man haar niet gelooft en dus haar eer bevlekt is.... Maar als hij haar wel
geloofde, wat stelt zij zich dan eigenlijk voor, dat er had moeten gebeuren? Zou zij
gewild hebben dat Karel, met een zoen, had gezegd: ‘nu kind, als je dan daarin
zonder schuld bent, ga je gang dan maar en hebt elkander lief. Ik zal 't met
welbehagen blijven aanzien’.... Dat ware toch zeker te veel gevergd geweest en
een scheiding, zij het dan in der minne, wel het minst dat te verwachten was. En
indien het daartoe gekomen ware, wie van de buitenwereld had haar dan, gelijk
Karel, in dit materieele onschuldig geacht? En mocht men dàn haar eer niet evenzoo
verloren rekenen? Aangenomen nl. dat eer vooral de hoogachting van anderen van
ons gedrag beteekent en niet de eigen ‘vrede des gemoeds’. Welk een zonderlinge
eer was dan de hare, die de achting van familie en vrienden niet rekende, maar om
de verachting van haar man den dood meende te moeten ingaan!
Hoe het zij, de eer van Marie laat haar nu geen andere keus dan den dood en
omdat zulks poëtischer is (en ook gezelliger) noodigt zij haren vriend om mee te
komen sterven. Deze, die
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toevalligerwijs nog in leven is, snelt toe en is op pathetische wijze bereid samen
met haar door de donkere poort te gaan. Zij kussen elkander voor het laatst, stamelen
hartbrekende woorden, terwijl de revolver al klaar ligt.... Maar dan komt, tot ons
soulaas, dominee weer binnen en doet het tafreel veranderen van dieptragisch in
vrij-wel joyeus, zoo al niet comisch. Want zie, datgene waarop de eenvoudige
mensch bovengenoemd dadelijk bedacht ware geweest, gebeurt ten slotte toch, en
al die uitgaven aan verfijnd gevoel en spitsvindige redeneering waren onnut gedaan.
Tot nog toe had dominee gemeend, dat de eer het hoogste was op aarde, maar
sedert kort (waarom weet men niet juist) wijzigde zich zijn theorie, die zich nu
resumeeren laat in de kernig-korte spreuk: dat een levende hond beter is dan een
doode leeuw...
En het practische gevolg is dat hij, de zieleherder der beide minnenden, hun thans
raadt er maar haastig ‘van tusschen’ te gaan. Wellicht, na jaren komt Karel er dan
nog eens toe hun te vergeven, als ze onderwijl braaf hebben geleefd en getoond
het geluk waard te zijn.
Zoo besluit deze philosoof, die nog in het vorig bedrijf verklaarde het begrip zonde
en schuld, en dus ook vergeving van schuld, onaannemelijk te achten, met een
ontkenning zijner eigen theorie, aldus het stuk als met een vraag- en uitroepteeken
beeindigend....
Evenwel, wij vragen en roepen van verwondering niet zoo heel lang, indien wij ons
geestesoog maar willen richten op de zoo duidelijk zichtbare genese van dit
tooneelwerk. Dan ontdekken wij den maker zelf, en wel zijn onrustige ziel, l'âme
moderne, - in tegenstelling van die vooromscheven âme d'autrefois - wreed gekweld
en geslingerd door twijfeling en onzekerheid.
Bedriegen niet alle teekenen, dan behoort ook Frans van Erlevoordt (hoe geraakt
men toch aan zulk een prachtig pseudoniem!) tot de talrijke klasse van menschen
die, wijsgeerig aangelegd, nog meer levens-duider, levensoverpeinzer, dan
kunstenaar zijn. Dat wil zeggen: de wording hunner kunst is niet zóo dat vooral het
concrete leven, in de verscheidene individuen, dier zeggen en handelen, hun
aandacht boeit. Zij schrijven meestal niet direct van het leven af, van kringen waarin
zij verkeerd, van menschen die zij lang en innig bijgewoond hebben. Doch het
abstracte trekt hen.
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Zij hebben begrippen, inzichten van het leven, gelijk hun de ervaring leerde en ter
dezer verbeelding zoeken zij de geschikte menschenfiguren.
Dat vormt een groot onderscheid en in elk afzonderlijk werk is het duidelijk te zien
of de auteur eenvoudig naar modellen schreef, dan wel van binnen uit zijn wijsgeerig
inzicht in eenige levensverhouding omkleedde met personages ad hoc. In het eerste
geval, - altijd verondersteld dat men waarlijk met een kunstenaar te doen heeft staan de figuren scherp omtrokken overeind en is het of het leven zich zelf beeldend
geeft. In het laatste ‘merkt man die Absicht’.... hoe weinig ook en hoezeer verholen.
Men ziet de hand van den schrijver en.... krijgt die neiging om dan ook naar zijn ziel
te gaan zoeken, waarvan ik in den aanvang sprak.
Zoo, meen ik, staat het geschapen met Frans van Erlevoordt, schrijver van
‘Ontoerekenbaar’. In zijn diepsten grond is dit stuk eigenlijk een soort
wijsgeerig-moraliseerende dialoog, een dissertatie over zielsproblemen, hetgeen
tegelijk de vele fouten verklaart die aan de personen, hun taal, hun doen enz. eigen
zijn èn het meegevoel, dat het in ons opwekt. Hoezeer het dezen verbeeldingen
ook aan waarlijk-levends moge ontbreken, hun (d.w.z.: des schrijvers,) twijfelingen,
gevoelt men, zijn echter de onze, en zijn klacht om het ontbreken van elke vastheid
in het leven is dezelfde, die in menig moeielijk oogenblik ook over onze lippen kwam.
Het blijft alleen de vraag of daarvoor de omvangrijke toestel van een tooneelspel
de meest gepaste vorm zij. En deze vraag is eigenlijk niet een der pijnlijkste en
onoplosbaarste onder de levensvragen....
Want wel heeft men tamelijk algemeen, naar ik hoor, de dialoog en
karakterteekening van dit werk geprezen, doch dit schijnt eerder van een bedenkelijke
welwillendheid te getuigen, waarmee men den auteur zelf geen dienst bewijst. Men
ziet toch in dit stuk geen menschen, die karakteristiek hun levens uitleven, met
toestanden en tafreelen, waarvan men beseft dat zij onvermijdelijk geboren worden
uit de eigenschappen, deugden en gebreken der personen zelf, doch men woont
allereerst een toestand bij, die in zijn algemeen-mogelijkheid niets karakteristieks
heeft en de personen ganschelijk beheerscht. Maar zou men zeggen, in elk geval
zullen in die situatie, hoe weinig bijzonder ook, de personen zich bijzonder gedragen,
elk naar zijn eigen verschillenden aard. En dat doen
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zij ook.... maar zij doen het niet goed. Hun ontbreekt niet enkel het
overtuigend-menschelijke, maar soms zijn zij zelfs hoogdravend-rhetorisch of ze
boeken waren. Zoo Marie in haar monologen tot den luitenant en later met Karel en
weer met den luitenant.... maar het is waar, dat het stervensuur dan ook bijzondere
pathetische eischen stelt....
Bovendien en juist uit hoofde van die zwaarwichtige en banale katastrophe,
hebben al deze personages geen gelegenheid behoorlijk ‘uit te komen.’ Zij praten
nooit anders dan in gemoedsbeweging en nooit anders dan over den echtbreuk en
wat daaraan vast en vooral los is. Zij staan daarmee op en gaan er mee naar bed,
om zoo te zeggen, zij zijn de figuren in dit echtbreukspel en van een bestaan
daarbuiten wordt men eigenlijk weinig gewaar. Zoodat.... ook al waren ze volkomen
mensch-natuurlijk in dit hun eenig doen, men toch nog niet met volkomen gewisheid
hen menschen zou kunnen noemen. Dat is onplezierig, maar alleen hun schepper
is schuld er aan, die zulk een situatie en opzet koos, hun aldus de gelegenheid
benemend zich menschelijker te betoonen.
Blijft het dus in 't algemeen nog zeer onzeker, in hoever Van Erlevoordts
scheppingen eigenlijk menschen mogen heeten, van één hunner tenminste is het
volkomen klaar, dat hij geen mensch mag heeten en wel van Ds. Willem ter Horze.
Deze zonderlinge figuur, een rechtschapen man, een rustlooze zoeker naar waarheid
en recht, een verscheurd en geslingerd hart met zichzelven in onvrede, volgens
den schrijver, doet zich aan den argloozen toeschouwer dadelijk voor als een
frasenmaker en een cynischen huichelaar, die Zondags der goê gemeente gansch
wat anders vertelt dan hij eigenlijk gelooft en zich niet schaamt daar vervolgens
grapjes mee te maken. O! o! als men zoo eens een katholieken priester durfde
teekenen, hoe zouden dan de geloovigen volijverig te hoop loopen, kabaal maken,
heftige stukken schrijven en roepen dat de autoriteiten zulk een schandelijken hoon,
den stand der geestelijken aangedaan, behoorde te wreken.... Maar de protestanten
loopen wijselijk niet te hoop, roepen niet om verbod van opvoering en het is goed
dat wij ons dit geval herinneren, als er weer eens een stuk als ‘Ces Messieurs’ staat
vertoond te worden. Gelijke monniken, gelijke kappen, heet het nog altijd en wat
voor den eenen niet verboden wordt, behoort ook tegenover den anderen toegelaten
te zijn, nog zooveel te
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meer, waar zoo te doen van pure wijsheid zou getuigen. Immers een geheele
categorie van personen kan zoomin geblameerd worden door wat een enkele hunner
doet, als door de voorstelling van zoo een ‘onechten broeder’ op het tooneel, van
wien het immers altijd mogelijk is dat hij naar de natuur geteekend werd....
De teekening echter van Ds. Ter Horze maakt dien indruk geenszins, maar wel
dien anderen, dat hij eigenlijk een ‘bloszes Hirngespinst’ van den schrijver is, geboren
uit diens eigen bitteren zielenood. En wie weet of niet de deputatie van predikanten,
- mogelijk reeds op weg om de visu verslag uit te brengen of er al dan niet ernstig
geprotesteerd moest worden - na kennisneming van Ter Horze's
weinig-menschlijkheid, daarvan heeft afgezien en naar huis ging, eerder met
mededoogen dan met toorn vervuld jegens den schepper van zulk een uit het lood
gezakt figuur.... Wie weet! Nederlandsche predikanten waren immer ijverige
kunstbemoeiers en fijne kunstkenners....
Maar wordt ons artistiek gevoel al pijnlijk aangedaan door zoo een waarlijk
buiten-issig wezen, ons menschelijk en meegevoelend hart raakt diep bewogen,
als wij in die vreemde verschijning de eigenlijke lijfelijk-geworden ziel van den auteur
herkennen. Marie en haar luitenant mogen zijn hartstocht vertegenwoordigen, gelijk
de ‘man’ Karel zijn antipathie voor wereldsche gewone menschen, de dominee....
dat is toch nog het meest zijn eigen ik, zijn zwaarmoedig peinzend verstand, zijn
behoefte aan wijsgeerig levensinzicht, die niet tot zekerheid en bevrediging kon
geraken.
En van stonde aan dat wij dit helder in den pseudo-dominee zien, verdwijnt ook
al onze wrok en geïrriteerde verbazing over zooveel huichelarij, pedant geposeer
en vermeende superioriteit. Wij hebben allen te diep in dat zelfde moeras gestoken,
wij steken er ten deele nog te zeer in, om niet meewarig mede te voelen met een
auteur, die niet minder dan de creatie van een heelen dominee behoefde om zijn
zielenood te uiten. De onvastheid der huidige levensbeschouwing is zijn peinzing
des daags en de zorg zijner nachten. Wat hebben wetenschap en philosophie en
het verlies van elk kinderlijk-vast geloof van ons, armen, gemaakt. Wij waren eerst
zoo blij met onze vrijheid en zie, hoe zijn wij nu! Wat doen wij met ons vrijgevochten
individualisme, nu los van elken band op de koude hoogten van wetenschappelijk
mate-
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rialisme? Wij kunnen thans naar willekeur ons zelf bestieren, maar waar is het
compas, dat ons de veilige richting geeft, en hadden we een compas, wat geeft dit
voor menschen, die zelfs niet meer aan eigen richting gelooven, waar immers het
fatum van karakter, geboorte, opvoeding enz. enz., ons henendrijft naar een
onbekend doel? Zoo wij dit aannemen - en hoe zouden wij anders kunnen? - waar
blijven dan de begrippen: zonde, schuld, deugd, goedheid en haar tegenvoeter, die
de oude, onverdraaglijke moraal, die wij verfoeiden, ons inprentte, maar die achteraf
beschouwd het leven zoo veilig zeker stelden op vasten grondslag?
Het is alles ondergegaan, weggedreven en verzwolgen in die zee van geestelijke
vrijheid, die tot twijfel werd en waar wij nu hulpeloos op ronddrijven, wanhopend
ooit weer op zekeren bodem te belanden....
Zijn het niet deze en dergelijke schrijnende levensvragen, die in ‘Ontoerekenbaar’
tot uiting komen in de verbeelding van een typeerend geval? Marie is het Hollandsche
jonge meisje, dat trouwt met den ouderen man, die haar oprecht lief heeft. Zij zelve
echter brengt hem geen sterk persoonlijk gevoel tegen. Hij is haar sympathiek, zij
waardeert zijn karakter, zij gevoelt een weinig trots op zijn liefde en haar meewarig
hart zou hem geen verdriet willen doen. Waarom zou zij dan niet trouwen, nu een
goede partij zich voordoet en haar moeder aandringt? Zoo trouwen zij dan en de
meeste huwelijken hier te lande zijn niet anders of beter gegrondvest. Integendeel.
En het zou dan ook een rustig, weerszijds goedgezind huwelijk kunnen zijn, al voelt
zich de jonge vrouw ook wat eenzaam en herneemt de man wel héél gauw zijn
vroegere celibatairsgewoonten. Na een paar jaar zouden kinderen die leemte wel
aanvullen en voor goed de verhouding bevestigen. Doch - ongelukkig toeval - een
jonge man komt als huisvriend de woning binnen en argeloos wordt een omgang
begonnen, die door den man hartelijk wordt aangemoedigd.
Als zij na eenige maanden bemerken elkaar lief te hebben, is het al te laat. Die
liefde, eerst enkel in de afzonderlijke gedachten, later aan elkander bekend, is al
de zonde, de schuld, het verraad gepleegd aan huwelijkstrouw en vriendschap, zoo
men de oude moraal laat gelden. Maar moet men dit doen? Kan men op eenige
wijze schuldig zijn aan een gevoel dat onmerkbaar en vervolgens onweerstaanbaar
van ons bezit neemt? Zij weten
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het geen van beiden en zijn er ongelukkig om, te ongelukkiger wijl in dit duister van
twijfel elke zekerheid van handelen in de toekomst verwijnt.
Moeten zij toegeven aan hun liefde, die sterke neiging, natuurlijk geworden en
waarbuiten zij zich ongelukkig gevoelen? Hebben zij recht zich uit te leven in de
richting, die hun het toeval openbaarde, of behoort de maatschappelijke conventie
te zegevieren en is het plicht een neiging te onderdrukken, wijl zij tegen de gewone
en eenmaal vrijwillig aanvaarde levensverhoudingen ingaat? Zij weten het weer niet
en het maakt hen rampzalig. En de raadsman, de dominee, weet het eigenlijk
evenmin, al heeft hij van zijn twijfel meer bewuste theoriën gemaakt en tracht hij
logisch te redeneeren. Waar geen vrijheid van willen bestaat, is ook geen
verantwoordelijkheid en dus geen schuld, zoo leert hem zijn verstand. Maar toch
houdt hij vast aan het begrip van eer en trouw, dat willekeurige zelfbeperking
veronderstelt.... Geen wonder dan ook, dat zijn oplossing van het probleem geen
principieele maar enkel een practische is, opgedrongen door den onwil der andere
partij tot verzoening. Zij mogen dan samen maar weggaan en.... trachten gelukkig
te zijn. Dit lijkt zeker het eenvoudigste, maar een uitweg is het geenszins. Men
vreest, - in den geest hun lot vervolgend - voor die beide gevoeligen de komende
jaren, als de liefde verflauwen zal en de zelfachting niet toenemen, in het steeds
drukkender bewustzijn, schuw voor elkaar verzwegen, dat zij, om het bankroet
hunner sociale verplichtingen, maar half achtenswaardig zijn.
Het kan hun stemming en allengs hun verhouding verbitteren tot zij diep-rampzalig
zijn. Wat een stil-weemoedige herdenking ware geweest voor hun later leven, als
zij zich, niet zonder droeve trots, hun zelfverloochening en ontbering, hun lijden en
resignatie van lang-geleden herinnerden, krijgt nu in de heugenis een bitteren smaak
van berouw, van karakterloos toegeven aan een oogenblikkelijke neiging, die toch
geen duurzame bevrediging heeft gebracht.
Zoo kan het die beiden vergaan en dominee is er de schuld van, zij het ook niet
de geheele schuld.
Wij menschen zijn zoo, dat het vaak niet duidelijk is of wij tot ons geluk moeten
verkrijgen wat wij wenschen of ontberen.... en dominee had dat behooren te
bedenken.
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Maar het is waar dat hem de tijd en gelegenheid niet gegund werden de katastrophe
te voorkomen.... Wat hij echter had behooren te doen, was, bij dat bitter einde,
eindelijk krachtig en beslist partij te kiezen tusschen de oude moraal en de nieuwe
en vooral aan het slot der laatste acte niet van vergeving te spreken, die vergeving,
die de man eens zou komen brengen.... na jaren misschien.
Doch gelijk bij den dominee, was het bij den auteur alles onzekerheid en twijfel,
tenminste toen hij dit werk schrijvend zijn gemoed lucht gaf, en wij die dit zien, zullen
hem - meer dan zijn stuk - er vriendelijk om aankijken, omdat wij van vrijwel gelijke
geestesfamilie zijn als hij.
Maar hij moge in het toekomende toch iets minder lyrisch-subjectieve en iets meer
‘geziene’ stukken schrijven....
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Literatuur.
Is. QUÉRIDO, Zegepraal.
Haarlem, E r v e n F. B o h n .
Dat het woord o b j e c t i e f in kunst maar een zeer relatieve beteekenis heeft, is
duidelijk. Alle kunst is uitteraard subjectief. Maar uit het eene werk voelen we dat
subjectieve directer, onmiddellijker tot ons komen dan uit het andere. En dat alleen
heeft ons de onderscheiding doen maken.
Een drama van Shakspere vergelijkend met een boek als Zegepraal, zullen we
het eerste objectief noemen. Omdat daarin de meest verschillende menschelijke
gevoelens en hartstochten zóo elk voor zich tot hun recht komen, dat er van een
voorkeur van den schrijver zoo goed als niets blijkt. Een Richard III, een Hamlet,
een Timon, een Brutus, een Lear: allen geven ons een kijk in hun ziel, en we kunnen
ze beoordeelen zonder dat hun schepper ons z i j n oordeel opdringt. Toch is het
zeker dat Shakspere zelve heeft meegeleden in alle lijden, meegetrild in alle
huiveringen, mee getwijfeld, gejuicht, gevraagd en gespot. Want àl het zielebeweeg
dat ons treft, ontroert of verblijdt is geweest: bewegen van z i j n ziel. In haar omsloot
hij het leed en de vreugde van een wereld.
En juist omdat hij zoo reusachtig groot van ziel was, kon hij, in de weergeving
van zooveel verschillende conflicten, de grootste onpartijdigheid betrachten. Waren
't niet állen zijn schepselen die daar hun kleine of grootere menschelijkheid
openbaarden? Hun hartstochten - in hèm leefden ze àlle en hij had zijn creaturen
er mee bedeeld. Voor wie zou hij dan partij kiezen?
Is dat wel de uiterste grens die de subjectiviteit bereiken kan in zelf-objectiveering;
aan de andere uiterste staat een werk als Zegepraal van Quérido.
Niet dat ook deze niet objectiveeren kàn. We weten beter uit Menschenwee, al
blijkt ook daaruit nog niet een alle partijdigheid overwinnende objectiviteit. Maar hier
is hij met volle bewustheid, met duidelijke intentie zoo subjectief mogelijk, en haast
zou de
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aanmerking gemotiveerd zijn: waarom de hoofdpersoon nog David Koorengel
genoemd, als het ‘ik’ en het ‘mijn’ zoo duidelijk slaan op Quérido zelven?
Doch dat bezwaar is gering. Wie bij een eerste lezing een oogenblik zich hieraan
stoot, doet het bij de herlezing al niet meer. De schrijver is aldoor zelf aan het woord.
Hij geeft ons in dit boek een brok autobiografie en tevens zijn bekentenissen.
Tusschen de bladzijden levensgeschiedenis zijn er gevuld met ontboezemingen,
rakende zijn innigste zieleleven en zielsbegeeren, zijn willen en verlangen van
mensch en kunstenaar.
Zulk een boek kan kunstwaarde bezitten als 't een zuiver persoonlijke uiting is,
als taal en stijl duiden op talent van uitbeelding, gedragen zijn door een machtig
gevoel. Maar al heeft zulk werk geen kunstwaarde, dan nog naderen we het met
eenige achtzaamheid. Een menschenziel die het haar heiligste ontsluiert, rekent op
onzen eerbied.
Quérido's boek is dat van een kunstenaar. We hoeven er niet lang in te lezen om
daarvan overtuigd te worden. Toch is het goed dat hij het niet in 't licht zond, - wellicht
niet schreef - vóór we Menschenwee kenden. Want er is sprake van een zóó gróót
willen, van een zoo sterk zelfbesef, dat we allicht, niets kennend dan deze
ontboezemingen, aan zelfoverschatting gedacht zouden hebben.
Nu kan men er hoogstens een niet gewone overtuigdheid, een verhoogd gevoel
van eigenaarde, een oprecht zich uitenden hoogmoed in zien.
En die ben ik de laatste den schrijver ten kwade te duiden.
Onomwonden heb ik hier mijn bewondering voor Menschenwee geuit. Daarin ben
ik volgens sommigen te ver gegaan. Welnu - ik heb er geen oogenblik spijt van.
Want - we moeten elkaar nu eens heel goed begrijpen.
Er is in onze letteren van de laatste jaren heel wat te waardeeren. Na de kentering
van ± '80 is er door velen hard en met veel grooteren eerbied voor het literaire
gewerkt. Na de voormannen van toen is er een heele schare jonge prozateurs
gekomen.
Maar.... en hier kom ik waar ik wezen moet - de groote meerderheid van hun
productie was en is - egaal werk. Dat kan ook moeilijk anders. 't Bizondere dat
algemeen wordt verliest zijn.... bizonderhëid! Egaal realisme grootendeels, dat de
stof behandelt gelijk groote voorgangers, met luttele individueele verschillen.
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Bij het lezen van dat alles werd maar zelden in me gewekt de hevige ontroering,
die ons overweldigt door 't werk van den grooten, sterk individueelen
uitzonderings-kunstenaar.
Die kwam over me bij 't lezen van Levensgang, in nog sterker mate van
Menschenwee.
Daar hadden we weer eens een nieuw, een oorspronkelijk, een ras-artiest!
Welk een conceptie, een breedheid van bouw, een kracht van uitbeelding, een
diep trillende emotie en jubelende lyriek. Men heeft sedert vlijtig détail-critiek op het
laatste werk toegepast en natuurlijk niet zonder rezultaat. Want wie zoo overvloedig
geeft als deze kunstenaar, wie zóó schrijft als hij in een scheppingsroes, zal allicht
in de détails tegen enkele regels zondigen, waartegen het kleineren streng verboden
is zich te misdragen - op poene van totale mislukking!....
Quérido is te overdadig, te overbruisend, kent geen maat, schrijft soms incorrecte
taal, enz. enz.... wie zal het ontkennen. Maar... de gevolgtrekking! Al die critisch
aantastbare détails doen weinig af van den overweldigenden indruk van 't gehéél.
En dáár komt het ten slotte dan toch op aan!
Laat ons toch goed blijven onderscheiden en niet verzeilen in het star-doctrinaire.
Wanneer we erkennen moeten ('t lijkt werkelijk eer een ‘moèten’ dan een vreugde
voor sommigen!) dat onze literatuur een ècht kunstenaar in Quérido is rijker
geworden, dan hebben we dat alléén kunnen ervaren door de lezing van zijn werken.
En waar blijft dan onze artistieke logica, als we, dit erkennende, niets overhebben
dan betweterige veroordeeling van de w i j z e w a a r o p hij zijn werken tot stand
bracht?
Intusschen - dat die critiek ook voor den schrijver eenige waarde kan hebben hij zelf zal het niet betwisten. Alleen vergete men niet dat zijn werkwijze noodzakelijk
anders moèt zijn dan die van anderen. Een gewoon auteur van eenig talent, wien
't lukt een studie, een schets, een novelle te schrijven, moet na vaststelling van zijn
plan zorgvuldig zinnetje voor zinnetje opbouwen, met een tastend kiezen van èlk
woord.
Maar waar zou het heen als de kunstenaars met grootere concepties op dezelfde
voorzichtige wijze moesten arbeiden? Ik beweer niet dat er geen geweest zijn die
't deden, maar tegenover een Dante staat een Shakspere. De e i s c h is hun niet
te stellen. Indien Quérido
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zijn Menschenwee had moeten schrijven zooals sommige novellisten hun korte
verhalen, dagen aaneen bezig op een paar bladzijden, en die bladzijden later nòg
weer eens omwerkend, hoeveel jaren had hij dan wel noodig gehad om het te
voltooien, daargelaten nog of hij, zóó werkend, iets ervan terecht had gebracht!....
Ieder artiest dient met zijn eigen maat gemeten en ik vond het zeer verblijdend
dat Van Deyssel, die détail-critiek niet versmaadt, gelijk we weten, zijn aankondiging
van Menschenwee begon met deze gulle bekentenis, waarin - zijn gunstige meening
over de hedendaagsche letteren in aanmerking nemend - een globale bewondering
van veel beteekenis zich uitspreekt: ‘Wie ten onzent heeft zich in staat getoond zulk
een kolossalen aaneengesloten arbeid, als deze twee deelen bevatten, te verrichten?’
Verder heeft Van Deyssel gesproken over een kunstkoorts, waarin Quérido schrijft.
Op mij maakt het den indruk of deze zich in hoofdzaak om de groote afmetingen
bekommert, of het hem minder om het woord, den zin, de periode te doen is, dan
wel om wat hij met periode op periode kan saamstellen. Hij ziet zijn structuur altijd
in het groot en hij moet daarvoor wel eens het détail verwaarloozen, grijpt maar wat
het dichtst nabij ligt ter aanvulling, mogelijk met het voornemen straks dat kleine
werk nog eens nauwlettend na te zien, het vulsel te vervangen door beter en stijlvoller
materiaal.
Toch - als het werk op deze wijze voltooid is, voelt hij in zich alweer de conceptie
van iets nieuws en het afgewerkte komt onder de menschen, en die schudden dan
wel eens bedenkelijk het hoofd. Want we hebben twintig jaar lang geleefd in den
eerbied voor het woord - het wóord bovenal - den bouwsteen der literaire structuur.
Met liefde en toewijding moest dat uitgezocht, gekeurd en ingemetseld worden. Ja
- het woord werd in plaats van middel tot kunstbouwing, bijna in zich zelf het dòel.
En zie nu eens - als deze het rechte steentje niet voor de hand vindt, neemt hij wel
eens een ander.
Meent men dat ik daar blind voor ben?... Eenige jaren geleden werd mij eens een
handschrift toevertrouwd ter uitgave. De gestorven auteur had eenigszins op dezelfde
manier gewerkt als Quérido, zich niet opgehouden bij elk woord, en telkens als hij
niet direct het rechte vond, zich beholpen met het epitheton ‘enorm.’ Wat me die
‘enorm’s een zorg gegeven hebben! Want 'k meende
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zeker dat de schrijver ze zou vervangen hebben door 't daar passende woord, indien
hem de tijd gegund geweest ware.
Ditzelfde vind ik bij Quérido ook in Zegepraal. En ik vind het inderdaad wel jammer
dat hij zich bij de correctie niet de moeite gegeven heeft 't zij te schrappen, 't zij te
wijzigen. Neem bijv. eens blz. 206-208. Daar doen de woorden ‘pracht’ en ‘prachtig’
den zelfden dienst van 't bovenvermelde ‘enorm.’
Ik lees in dat korte bestek: ‘prachtkrachtige kuiten’.... ‘ze is prachtig’....
‘uitwazemende pracht’.... ‘'t is 'n pracht’.... ‘lijnen zich prachtig’.... ‘prachtsmaakvol’....
‘prachtwezen’ ....‘wat prachtig’.... ‘prachtige pluimhoed’.... ‘tintprachtig’ ....‘de pracht
van haar lijf’.... ‘de fijne pracht van haar ondergoed’.... ‘prachtig trotsch’ en op blz.
209 nog ‘pracht-poëzie.’
Het is duidelijk dat hier in de woorden ‘pracht’ en ‘prachtig’ meer dan eens maar
een benadering te vinden is van wat de auteur gevoeld of gezien heeft. En ons
gevoel voor zulke woorden stompt af als er niets meer mee o n d e r s c h e i d e n
wordt.
Bij het terugdenken aan Zegepraal zie ik er in hoofdzaak drie motieven in, die of
elkaar afwisselen, of op verschillende wijzen met elkaar vervlochten zijn.
Een is de geschiedenis van zijn ziekte. Een ander de verheerlijking van Florence.
Een derde zijn kunstenaars-willen.
Alle drie de motieven zijn met dezelfde liefde en uitvoerigheid behandeld.
Het verhaal van de ziekte is tegelijk een lijdensgeschiedenis en een biecht. Het
is tevens het laatste omdat hij het aan Florence doet, aan wie hij àlles zegt van zich
zelve. Het is evengoed een verhaal van droef-innerlijk als van droef-uiterlijk gebeuren.
En het is aangrijpend door het leed dat er in geopenbaard wordt, evenzeer als door
de wijze waarop het zich openbaart.
Een duisteren tijd heeft deze krachtige willer achter zich.
Als we ons dien tijd indenken, toen hij bedreigd werd met ondergang, toen hij
door het werken, werken met zijn gansche ziel in dagen en nachten van zoo goed
als nooit eindigenden arbeid - arbeid van een dorster naar wéten, van een die wilde
voelen met de grootsten van alle eeuwen, die het leven wilde zien met hun oogen,
die als deel wilde nemen aan alles wat er groots en machtigs is geschied in alle
tijden, - toen hij in zich opnam wat
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honderden boeken bevatten, niet om zijn hersenen te maken tot een magazijn van
kennis, maar om uit dat alles te zamen zich een grootmachtige alles-omvattende
levensvizie te scheppen, ten einde later, verband voelend en houdend met het
schoonste, impozantste, en hevigste van vervlogen tijden, ook het heden, het
bestaande, de menschenwereld van thans te omvademen met de voeling en ziening
van den kunstenaar... ik zeg: als we ons dien tijd indenken toen hij haast àl zijn werk
nog te doen had en plotseling neergesmakt werd op het ziekbed, machteloos en
verlamd - dan kunnen we in dit boek Zegepraal, tusschen de sombere bladzijden
van lijdensherinneringen, in de gloeiende verheerlijkingen van zijn Florence, in de
geestdriftige ontboezemingen over kunst, in de bruisende uitingen van verlangen
om groot, gróót werk te doen, voortdurend luide, hel-óp klinkende zegekreten hooren
van het leven, het goede veelbelovende in lucht en licht weer hoog opademende
leven, dat den dood, den duisteren, met vernietiging dreigenden dood overwon!....
Tien jaar had hij gewerkt - toen werd hij ziek.
Hij woonde buiten bij zuster en zwager met hun eenig kind.
(Nu heb ik het over den gefingeerden Koorengel, maar wat doet dat er toe?)
Hij kon daarbuiten niet blijven - en ‘Zus’ bracht het offer van mee te gaan naar
Amsterdam, waar hij beter verpleegd kon worden.
Er is zooveel schrijning in dat verhaal van ziekte en armoede. En daarbij jood-zijn!.... Want wij, christenen, we zijn zoo godsdienstig onmenschelijk. Ons
christendom is zoo bedroefd weinig humaan.
Toch moet me hier iets van 't hart. Er waren blijkens blz. 158 een paar lui, die
hem steunden in dien tijd.
‘Mijn dokter en mijn uitgever hadden gezorgd dat ik vrees voor gasthuisvervoer
kón wègsmijten.’ Blijkbaar hadden zij financieëlen steun daarvoor van anderen
gekregen. Doch hoe vertelt Quérido dit nu?
‘'n Paar beschermelingen van kunst-menschelijke zoogdieren hadden
gemeenschappelijk besloten me niet door 't gasthuis te laten opslokken.’
Duidelijk is 't niet maar wel duidelijk is: dat hij geen woord van dankbaarheid over
heeft voor die vreemd-betitelde wezens. En
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hier had, tegenover de felle vrees voor gasthuizen, die hem lang als in
koortsvizioenen vervolgd heeft, een woord van erkentelijkheid zoo natuurlijk
geklonken.
Vooral omdat er in deze man zoo'n groote innigheid van gevoel leeft. Men leze
de bladzijden waarin sprake is van zijn ‘zus’ en van zijn neefje ‘Aay’. Het teerste en
fijnste van onze ziel raakt hij aan met zijn zachte liefdewoorden voor dit tweetal.
Ik kan niet langer hierbij verwijlen, moet over Florence iets zeggen.
Wie is zij? Is zij werkelijk de studente in de filozofie van wie hij spreekt. O zeker
- dat is ze - maar hoeveel meer nog? Ze is het Eeuwig-Vrouwelijke, dat óók in die
gedaante zich vertoonen kan. Maar dat hij in antieke en moderne wereld bewondert
als hoogste en reinste incarnatie van de Schoonheid. Hij verheerlijkt haar met
Oostersche bezieling. Naar haar gaat zijn immens verlangen uit, voor haar is zijn
aanbidding, tot haar richt hij zijn biecht van mensch en kunstenaar. Bij haar behoeft
hij niet bevreesd te zijn voor misverstand: zij kent hem. Zij zal hem niet beschuldigen
van zelf-overschatting, zij weet dat zijn begeeren groot is en dat hij al zijn kunnen,
zijn gansche levenswerk, waartoe hij latente krachten in zich voelt, waardoor zijn
individualiteit als vertienvoudigd wordt, toch zal wijden tot een offer aan Haar.
Zóó heb ik na lezing en herlezing deze zelf bespiegelingen gevoeld. Wie ze
vlakweg volgens hun inhoud wil lezen zonder de hooge bedoeling, hij kan
grootspraak, verwaandheid, ijdeltuiterij zelfs vinden waar niets is dan een grenzeloos
verlangen om met het beste, grootste, krachtigste van zijn ziel te werken aan een
heerlijke, heilige levenstaak. Weinige kunstenaars hebben zich zóó geuit, maar
hoevelen hebben niet datzelfde gevoeld? ‘Hoogmoed is de moed om hoog te staan’
heeft Multatuli gezegd, en in deze woordspeling is waarheid. Moet niet een
kunstenaar een groot geloof hebben in zichzelf, als in den geroepene om iets
heerlijks, iets heiligs te volbrengen? En wanneer we dan de overtuiging hebben dat
hier een blijkens zijn werken gansch bizonder bevoorrechte spreekt, moeten we
dan zijn woorden gaan wegen met onze gewichtjes van alledaagsche
bescheidenheid, die zoo hoogst zelden het ijkteeken van oprechtheid dragen....?
Quérido voelt zich kunstenaar en tevens geroepen om het gróóte te doen. Zijn
Menschenwee heeft bewezen met welk recht.
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Nu zou hij het epos willen schrijven der groote steden, Parijs, Londen.... het
àl-omvattende epos dat nog niet geschreven is. En hij zal het allereerst doen van
Amsterdam. Welnu - we wachten met de grootste belangstelling.
'k Ben me bewust mijn taak maar voor 't kleinste deel volbracht te hebben. Want
ook Zegepraal is een boek waarover men schrijven kan en blijven schrijven. De
compozitie is niet zoo harmonisch, niet zoo àf, als die van Menschenwee en dat
hangt samen met den aard. Het zijn bekentenissen en die kunnen vervolgd of in
een vroeger tijdperk begonnen worden.
Maar er zijn telkens en telkens weer brokstukken in van ongemeene lyrische of
schilderende kracht, bladzijden doorhuiverd van 't gevoel voor het diepst-tragische.
Ik noem het gansche ziekteverhaal, een relaas van ondragelijk moreel en fyziek
lijden - telkens weer opgevat in dezelfde stemming van herinnerings-emotie.
Dan daar tusschen in zoo zuiver gevoelde uitbeeldingen van dingen uit het
dagelijksch leventje; verheerlijkingen van bestaande personen, hem lief: de zorgende,
zich opofferende zus, en het innig poëtische kereltje, de kleine Aay, dichtertje in
den dop - met plotseling de zich verbreedende verheerlijking van zijn ideaal, van
Florence....
Dan de vizioenen van groot wereldwee - van het tragisch gebeuren in de bekenden onbekendheden van een wereldstad. Lees de bladzijden gewijd aan het werk
van Steinlen, waar de eene artiest doordringt tot de diepe kern van de kunst des
anderen.
't Zij genoeg om aan te toonen dat Quérido ook in Zegepraal een meer dan gewoon
2)
werk gaf.
En van den kunstenaar die zoo grootsche idealen heeft als deze werker en die
tevens al zoo doorslaande blijken gaf van buitengewone gaven, mogen we nog veel
verwachten!

1)
2)

Wat vreemd doet het meervoud e p o d e n op blz. 131!
In voor hem gevaarlijken vorm. Want dat aldoor toespreken van een gefingeerde Florence is
soms op 't kantje af van ontstemmend. Als ik in een analyze van Steinlen's kunst als op blz.
370-371 plotseling lees: ‘Natuurlijk lieve, moet hij ééns tot objektiveering komen,’ hoe hindert
mij dat l i e v e dan daar!
W.G.v.N.
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Bibliografie.
J. Steynen, Maagdelijkheid. Amsterdam, D. Buys, Dzn.
Op zijn novellenbundel Proletariërs, getuigend van een nieuw literair talent in wording,
heeft J. Steynen thans een lijvigen roman laten volgen. Is het wat gauw geschied?
We krijgen niet den indruk van een in alle opzichten beheerschte compozitie. Het
hoofdthema: 't bezwijken van een jongen pastoor voor de vleeschelijke bekoring
van zijn dienstbode, lijkt in de voorbereiding wat opzettelijk en is daardoor niet
overtuigend van noodzakelijkheid. Er zou dieper inleving in den hoofdpersoon noodig
zijn om ons het verloop als tragisch onontkombaar te doen gevoelen.
Er is niettemin veel ook in dit boek, wat van talent getuigt. Talent van observatie
en weergeving. Maar in die weergeving missen we toch te dikwijls het dóórvoelde,
dat vanzelf de schildering of beschrijving van het vlak-reëele tot méér maakt. Juist
dat we voortdurend, zij het ook met waardeering, kunnen blijven letten op de juiste
observatie - op de detailleering van uiterlijkheden - bewijst dat de schrijver niet
verder gekomen is dan het vaardig gebruik maken van zijn documenten.
Zoo missen we in een Roomschekerk-dienst juist datgene wat daar de hoofdzaak
moet zijn: de gewijde stemming, en komen niet verder dan tot de erkenning dat de
auteur precies weet, nauwkeurig heeft afgekeken hoe het bij zoo'n dienst toegaat.
Stemming, atmosfeer, datgene waardoor onze ziel in beslag genomen wordt, we
missen het nog te zeer in de gansche behandeling van het milieu.
Maar er zijn verschillende brokken, die evenals in Proletariërs den auteur als
genre-kunstenaar doen kennen. Zoo bijv. het bezoek van de kleinsteedsche
notabelen bij den pastoor op zijn verjaardag.
Er is één motief in dit boek dat de schrijver terloops behandeld heeft en dat een
heel dankbaar onderwerp had kunnen zijn voor een psychologische studie. Dat is
de evolutie in het zieltje van kleinen Frits, die bij heeroom in huis komt om opgeleid
te worden voor het seminarie en die langzamerhand den lust verliest om geestelijke
te worden. Jammer, dat wat zoo hoogst interessant had kunnen zijn, door den
schrijver wat onzeker en oppervlakkig behandeld werd.
Doch ook uit dit boek blijkt ten volle dat J. Steynen een auteur is, die wat kàn. Hij
zal stellig dra zelf het beste voelen waarin hij met dezen roman tekort geschoten is.
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P. van der Meer, Van Licht en Duisternis. Amsterdam, D. Buys, Dzn.
Na Jong-Leven, waarover verleden jaar hier gesproken werd, is deze roman geen
vooruitgang. Er was in het eerste lijvige werk veel wat bedenkingen wekte, maar...
het bleef sympathiek door iets eigens, iets sterk persoonlijks, iets doorleefds. We
voelden veel z i e l in dat boek.
Van Licht en Duisternis bedoelt objectiever werk te zijn, werk van observatie en
realistische weergeving, terwijl het revolutionaire, dezen auteur eigen, uiting vond
in de socialistische neigingen van een jongen handwerksman. Deze komt door zijn
socialisme in botsing met de dorpsautoriteiten waarvan Van der Meer er ons
verschillende voorstelt en die den indruk maken van goed gezien te zijn. Het wordt
den jongen man met onderling overleg weldra onmogelijk gemaakt op het dorp zijn
kost te verdienen: hij trekt naar de naburige stad.
Het gegeven is eenvoudig - de uitwerking logisch
Maar... de behandeling van de stof laat ons koud. Er is te weinig ècht léven in dat
alles. En alsof de auteur zelf beducht werd voor het verflauwen van de aandacht,
heeft hij er een moordgeschiedenis, nog wel een vader-moord bij bedacht. Hierbij
dwaalt de schrijver geheel van zijn onderwerp af, verbreekt bij de eenheid van
handeling. We hooren een vader ruw tegen zijn zoons uitvaren en we moeten
aannemen dat in een der zoons een ingekankerde haat tegen hem leeft. Zijn
moordlust wordt ons dan gesuggereerd met zinnen als deze:
‘Z'n haat was een zwarte wolk die voortjoeg luideloos, derflijkluideloos (?!)
voortjoeg en naderde, naderde onhoorbaar als 't noodlot, onherroepelijk. Die man
ging eenzaam en was 'n kracht van destructie en van haat (ik cursiveer), hij ging
verrichten de vernielingsdaad van dood, zonder aarzeling, zonder even huiverende
terugwijking voor't vreeslijke, fataal onherroepelijk’.
Zijn dat niet poovere, gansch onmachtige middeltjes om ons te overtuigen. 't Kon
iets ontzettends zijn als de schrijver de afgronddiepte van dien moordlust gepeild
had, als hij daarna over ons gebracht had waarlijk de obsessie van 't onontkombare.
Maar nu?
Wat bij Van der Meer evenals bij Steynen onaangenaam aandoet, is het
smakelooze van een niets ontziend realisme. Dat wordt een tic bij veel jongere
schrijvers. Achten ze het een waarmerk voor het oorspronkelijke? Dan hebben ze
het heel erg mis. En we krijgen met dat al veel noodeloos vulgair, onsmakelijk en
smakeloos proza te lezen.

Johan Schmidt, Verschoppeling. Amsterdam, D. Buys, Dzn.
Alles kan gezegd worden, als 't doel maar hoog genoeg is en de schrijver genoeg
talent bezit om dat doel te bereiken.
There 's the rub!....
We zouden den heer Schmidt zijn onduldbaar platte dialogen gaarne vergeven,
als hij ons ten slotte maar had doen doorléven het lijden van zijn ‘Hannes’, den
verschoppeling, den dubbelganger van Boefje naar uiterlijke omstandigheden. Maar
wat den heer Brusse in zoo hooge mate eigen bleek in het vertellen van Boefje's
jong leven, de gave om de ziel der realiteit voor ons bloot te leggen, - juist dat
overtuigende mist de heer Schmidt.
In de dooreenmenging van conventioneel valsch-gevoelerig of dwaasromantisch
of slecht gestijld proza, met ruw-vlakken, aan scheldwoorden en vloeken rijken
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dialoog, toont hij zijn literair onvermogen. En we leggen dit boek dan ook ganschelijk
onvoldaan uit de handen.
Er is oneindig veel leed in deze
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maatschappij, helaas ook veel leed van verschoppelingen, van te kwader ure geboren
kinderen, maar... om ons te doen ontroeren door het relaas van hun leven zóó dat
die ontroering tevens kunst-emotie wordt, is een talent noodig dat den heer Schmidt
vooralsnog onthouden bleef.

Pol de Mont, Verzen van Noorden Zuidneder landsche dichters
(1875-1904), Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink.
Onder dezen titel komt de 2e druk van Sedert Potgieters dood tot ons. Waarom die
titel gewijzigd is? Ik vermoed om het opnemen van Gezelle's gezichten, die door
velen noode in deze bloemlezing gemist werden, en die vroeger ontbraken omdat
de dichter ‘tot rijpheid gedijd (was) vóór het tijdvak, dat dit boek juist wilde
vertegenwoordigen’. Gelukkig dat De Mont over zijn bezwaar is heengestapt Het
wàs een leemte - vooral omdat Gezelle nog weer in het laatste decennium der 19e
eeuw zoo gul ging getuigen. Nù staat hij voorop met 22 bladzijden.
Voor hem moesten anderen plaats maken. We missen in dezen 2den druk
verschillende namen uit den eerste. Eugeen van Oye, Soera Rana, L.v. Nagel, Jan
Adriaensen, G.W. Lovendaal, W.C. Capel, Alfred de Smet, Arnold Sauwen, F.
Lapidoth, Marie Jungius, Eduard Brom, Pol Anri, G.H Priem en Henri Borel ontbreken
thans.
Men zal het wel nooit op alle punten met een verzamelaar geheel eens kunnen
zijn, noch in de keuze van auteurs, noch in die der verzen. Toch moet ik mijn
verwondering even uitspreken dat in den tweeden druk iemand als Marie Boddaert
behouden bleef en een in zijn soberheid veel echter poëet als Soera Rana uitviel.
Behalve van Gezelle werd hierin voor 't eerst werk geplaatst van Schepers, Van
't Hoog, Edmond van Offel, Carel Scharten, René de Clercq en Karel van de
Woestijne.

Het Leven, Maandschrift voor Literatuur, Wetenschap en Kunst.
Redactie: P. van der Meer en J. Steynen. Amsterdam, D. Buys Dzn. 1e
Aflevering.
Een nieuw maandschrift, als uiting der jongste generatie. Het komt zonder
veelbelovend prospectus of wijdloopig programma. Het wil door zijn d o e n toonen
wat het i s . Me dunkt alleen reeds door deze kordaten eenvoud van optreden verdient
het belangstelling.
De redacteurs zijn jongeren met talent. Zij worden in deze afl. gesteund door den
ons welbekenden dichter Nico van Suchtelen, door Lode Baekelmans en L.H.A.
Drabbe, met literair werk.
De rubrieken Literatuur, Schilderkunst en Muziek zijn bewerkt door J. Tersteeg,
Alb Plasschaert en Karel van der Borren.
Gelijk men ziet - Noord en Zuid vereenigd.
Ook het uiterlijk is welverzorgd.

De Goedendag, Studenten-tijd-schrift, 12e jaargang, afl. 1.
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De redactie zendt ons dit om er wat van te zeggen. Gaarne wordt aan dat verzoek
voldaan. De Goedendag bedoelt, als ik 't goed begrijp, van een hoofdzakelijk
Vlaamsch maandschrift der heel jongen er een te worden voor Noord en Zuid. Al
wat den band hechter kan maken, al wat verwantschapsgevoel kweekt, al wat liefde
doet blijken voor een en dezelfde, ònze goede moedertaal, heeft recht op onze
aandacht en sympathie. Voor Noord-Nederland is hoofdredacteur: de heer H. van
Malsen te Utrecht.

George Gissing. Eve's losprijs. Vertaling van joh. Buijtendijk. Met
inleiding van W.G. van Nouhuys. Haarlem, Erven F. Bohn.
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't Heeft lang geduurd vóor deze schrijver naar verdienste de aandacht trok. Wellicht
dat op deze eerste vertaling die zijner andere werken volgt. Daaronder zijn er,
belangrijker dan dit, maar ook in Eve's losprijs openbaart zich de eigenaardige kijk
op menschen en dingen ten volle. Gissing is geen idealist en het slot van ook deze
historie heeft iets schrijnends. Hij boeit ons met zijn psychologie, en evenals vaak
in het leven is de oplossing van het raadselachtige wat ontnuchterend door eenvoud.
De vertaling, die meer stijl kon hebben, en eerst, vooral in de dialogen, wat stroef
is, wordt beter naarmate we verder lezen.

Vicente Blanco Ibanez, Waar oranjeboomen bloeien. Vertaling van Dr.
A.A. Fokker. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf.
Een Spaansche jongeling verlieft op een beroemde zangeres, verovert haar na heel
veel gezeur en getob, maakt uit lafheid een eind aan hun liaison, en wordt later, als
hij 't nog eens met haar probeeren wil, met ‘ijskouden’ trots afgewezen.
Op blz. 209 zijn Rafael en Leonora handgemeen. Een brokje geciteerd als staaltje
van stijl, taal en romantiek.
‘'t Was een dierlijke onedele worsteling, die eenige oogenblikken aanhield. De
walkure herleefde in de overwonnen vrouw. Haar krachtig lichaam schokte van een
geweldige inspanning van al haar spieren, ze richtte zich op en drukte met haar
heele gewicht Rafael naar beneden. Eindelijk stond Leonora weer op haar beenen,
zette brutaal en meedoogenloos een voet op de borst van den jongeman, en deed
dit met zooveel kracht, dat het was alsof ze de beenderen in zijn borst wilde doen
kraken. Ze was vreeselijk om aan te zien. Ze leek krankzinnig, met haar loshangend
blond haar dat met aarde bevuild was. Haar groene oogen fonkelden met
metaalglanzen als scherpe dolken, en haar mond, kleurloos van ontroering, vertrok
zich en stootte, door gewoonte-aan-drift, door het instinkt der inspanning, haar
oorlogskreet uit: een hohotoho! ontzettend woest en wild... zoodat (de hoenders)
ontsteld langs de paden liepen.’
Van een dergelijke Walkure klinkt het een bladzij vroeger wat vreemd: ‘Ze was al
een o u d v a a r t u i g , dat het gewicht eener nieuwe passie niet meer l a d e n kon.’
Maar de ‘boeiende roman’ lievende lezer weet nu wat hij hier vinden kan. 't Valt
niet bepaald onder de rubriek: lectuur voor de huiskamer.
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Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan....
Door Louis Couperus.
Tweede Deel.
I.
Het was een koude wind en de sneeuwvlokken warrelden en tante Stefanie De
Laders had eerst gemeend niet uit te gaan; zij hoestte, en zij voelde zich den laatsten
tijd heelemaal niet zoo als het behoorde; zij vreesde, dat deze winter haar laatste
winter zoû zijn. Niet iedereen werd zoo oud als mama of als meneer Takma, en zij,
tante Stefanie, ze was toch al tot zeven-en-zeventig gekomen: was dat niet een
mooie leeftijd? En ze wilde nog niet dood, want ze was altijd heel bang voor den
dood geweest, met een akelig vizioen van de Hel voor zich: je wist toch maar niet
wat je wachtte, hoe vroom je ook was geweest, en God gediend had, zoo als het
behoorde. Nu had zij zich, Gode zij dank, niets te verwijten: haar lange leven was
in kalmte van dagen voortgegaan, zonder man, zonder kinderen, zonder aardsche
verplichtingen, maar ook zonder groot verdriet: tweemaal had ze een kater verloren,
van wien ze veel hield; treurig vond ze het als de vogeltjes in de kooi oud werden
en ontpluimden en met lange nagels zich somber vastklampten aan hun stokjes,
jaren lang, tot dat zij op een goeden morgen hun stijve lijkjes vond. Treurig vond ze
het, dat de familie geen godsdienst had - de De Ladersen hadden altijd godsdienst
gehad -, en heel treurig was ze geweest, toen Thérèse in Parijs Roomsch werd,
want het papisme was toch maar afgoderij; dat wist ze zeker, en zéker wist ze ook,
dat Calvijn het aan het rechte
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eind had gehad. Geld had zij altijd kunnen besparen, en ze wist niet goed, wat er
meê te doen: veel testamenten had ze al gemaakt, legaten vermaakt en weêr
ingetrokken; veel zoû ze geven aan gestichten van liefdadigheid. De gezondheid
was hèel lang goed geweest; - klein, bewegelijk en uitgedroogd was ze bedrijvig
geweest, had zij lang als een kievit over straat geloopen, leek zij op een van haar
kleine vogeltjes: bruin rimpelig en tanig werd haar heksegezichtje, klein
verschrompeld, en in niets leek haar borst-ingevallen figuurtje op den nog
majestueuzen ouderdom van oude, oude mama; het dorre veld van haar leven was
emotieloos, liefdeloos, hartstochtloos rondom haar kneuterend egoïsme barder en
barder geworden, zonder weemoed of gemis bij haar te hebben opgewekt:
integendeel had zij zich goèd gevoeld God te kunnen vreezen, tijd te hebben over
gehad om haar eigen ziel te verzorgen, en de zonde van het lichaam niet luid te
hebben hooren spreken tusschen de halfluide lectuur van haar stichtelijke boeken
en het heel luide getwetter door van haar sijsjes. Gelukkig: hysteriesch als die
Derckszen, was zij nooit geweest, bedacht zij met voldoening - in iets van kinderlijken
eerbied die hysterie liever schuivende op de rekening van de Derckszen, dan op
die van haar oude moeder, hoewel ze toch het hoofd schudde over mama, omdat
zij, op haar leeftijd, zoo weinig dacht aan Hemel en Hel, en altijd maar ouden Takma
bleef zien, zeker in herinnering aan vroegere zonde. Anton was een oude vuilik en
bijna had hij, een maand geleden, oud als hij was, een heel beroerde zaak gehad:
handtastelijkheden, die hij zich nog had vergund op het kleine meisje van zijn
waschvrouw, en tante, die veel met Ina sprak, wist, dat het door invloed en toedoen
was van d'Herbourg - de eenige van de familie, die relaties had - dat aan de zaak
geen gevolg was gegeven, dat het zoo een beetje was afgekocht, maar tante Stefanie
vond het zóo zondig en hysteriesch van Anton, vond Anton zoo reddeloos aan Satan
verkocht, dat zij liefst nooit meer iets met Anton had willen te maken hebben - zoo
hij niet wat geld had gehad, en zij gevreesd had, dat hij dit geld aan zondige dingen
en menschen zoû laten - terwijl Ina het zoo goed gebruiken kon. En zij dacht nu,
trots het weêr, een rijtuig te bestellen en uit te gaan: dan kon ze eerst Anton, zoo
als ze had afgesproken, meênemen naar de Van Wely's, Lili en Frits, om de
petekinderen te zien: Stefje en Antoinetje: ze hadden er nu twee,
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kindertjes, en zoo wel zij als Anton had nu zijn petekind. Een verteedering vloeide
door haar egoïste oude-jufferhart, bij de gedachten aan die kinderen, die haar zoo
een beetje toe behoorden, - want over Antons petekind baasde zij ook - en aan wie
zij - zij dacht er aan met voldoening - niet het minste zondige deel had. Want de
dingen des vleesches, zelfs onder de sanctie van het huwelijk, vond zij toch altijd
wel eenigszins zondig, en haar katers had zij ook altijd laten opereeren: katten, die
zoo dol en hysteriesch doen, tweemaal in het jaar, in de goten der daken, had ze
nooit bij zich geduld en met verkneuterende voldoening had zij eens opgelet in haar
kooitje, dat twee mannetjes-sijsjes zich vergisten, en niet begrepen, waarom zij niet
paren konden, tot dat zij, na vergeefsche liefde en weemoedig gepiep, heel stilletjes
naast elkaâr op hun stokje waren gaan zitten en zoo hun kooivogeltjesleven gesleten
hadden, met treurige oogjes, trots klontjes suiker en blaadjes sla. Net goed, had
tante gedacht, en toch hield ze wel van haar vogeltjes.
Het rijtuig kwam voor, en tante Stefanie, in een heel ouden bonten mantel,
bewegelijkjes, heesch zich in, klom over de trede naar binnen, en voelde zich lang
niet wel. Zoû het eenmaal naderen, zoû zij ziek worden en dood gaan? O, als ze
maar zeker kon zijn van in den hemel te komen! Zoo lang ze daar niet zeker van
was, zoû ze maar liever willen blijven leven, oud worden als moeder en Takma,
meer dan honderd jaren worden. Nu hield de koetsier stil voor het benedenhuis,
waar Anton woonde, en zij dacht, zoû ze wachten tot hij in het rijtuig kwam of zoû
zij er maar even uitgaan? Zij besloot tot het laatste, klauterde, toen de deur door
een juffrouw geopend werd, bij wie Anton twee kamers bewoonde, de treê van het
rijtuig weêr af, niet willende, dat de koetsier haar hielp en met enkele sneeuwvlokken
op haar oude-dames-kapotje en ouden bonten mantel trad zij binnen bij haar broêr,
die zat bij een vulkachel, met zijn pijp, te lezen. Een dikke walm van rook vulde de
kamer, dreef zwaar met trage, horizontale wolklijnen.
- Nu Anton, je wacht me toch wel? Het zoû anders niet zijn als het behoorde!
verweet tante Stefanie; trippelend en bazig trad zij nader, schelletjes van stem, en
bibberend schudde haar heksegezichtje uit den gesleten bonten mantelkraag, omdat
zij het koud had gekregen.
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- Jawel.... jawel, zei Anton Dercksz, maar hij stond niet op. Je gaat toch eerst zitten,
Stefanie?
- Maar het rijtuig wacht, Anton; dat is maar betalen voor niets....
- Nou, dat zal jou niet armer maken.... Is het nu wel noodzakelijk, dat we naar die
mormels gaan kijken...?
- Je moet toch je petekind zien. Dat is toch niet anders dan het behoort. En dan
gaan we daarna met Ina en Lili naar Daan en Floor, in het hôtel.
- Zoo.... ja, die zijn gisteren aangekomen. Zie je.... waarom je mij nu niet kalm
hier laat, begrijp ik niet, Stefanie. Je wilt toch altijd de baas spelen. Ik zit hier goed,
te lezen....
De warmte van de kachel deed oude Stefanie De Laders overstelpend zalig aan;
hare verkleumde voeten - Anton had geen stoof - hield zij wellustigjes tegen den
gloed, maar de rook van de pijp deed haar kuchen.
- Ja, ja, jij zit maar te lezen; ik lees ook, maar beter boeken dan jij.... Laat me
eens kijken wat je leest, Anton.... Wat is dat, Latijn...?
- Ja, dat is Latijn.
- Ik wist niet, dat je Latijn las.
- Je weet nog niet alles van me af.
- Neen, God-dànk niet! riep Stefanie verontwaardigd. En wat is dat Latijnsche
boek? vroeg ze nieuwsgierig, inquizitoriaal.
- Zondig, zei Anton plagerig.
- Dat dacht ik wel.... Wàt is het?
- Het is Suetonius; de levens van Romeinsche keizers.
- Zoo, ben je verdiept in de levens van die beesten, die de eerste Christenen
martelden!
Hij grinnikte, met een breeden grijns. Groot en zwaar zat hij, en de plooien en
kwabben van zijne volle, geelroode wangen drilden van pleizier om haar uitval; de
grauwgele snorren stonden steil op van vroolijkheid en zijn galdoorschoten oogen
peinsden op zijn zuster, die des vleesches nooit was geweest. Wat had ze gemist!
dacht Anton, haar lacherig minachtende, voorovergebogen; de handen, grof
knuisterig, klompten op zijn dikke knieën en de kaplaarzen bulderden onder de
broek; zijn vest was open en ook twee knoopen van zijn broek waren open en even
zag Stefanie zijn bretels.
- Je weet nog meer van historie af, dan ik dacht, grinnikte hij.
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Zij vond hem afstootend en zag nerveus de kamer rond. Er stonden open
boekenkasten, de gordijnen weggetrokken.
- Heb je àl die boeken uitgelezen? vroeg Stefanie.
- En overgelezen. Ik doe niets anders.
Stefanie De Laders kuchte meer en meer. Hare voeten waren warm geworden.
Zij kon tegen veel, maar zij dacht flauw te vallen in dien walm.
- Zouden we nu niet gaàn, Anton?
Hij had niets geen lust te gaan, Suetonius interesseerde hem zeer op dit oogenblik
en had hem gestoord in fantazie, die was in hem intens. Maar zij kon zoo dringen
en drijven en eigenlijk was hij een zwak mensch.
- Ik moet even mijn handen wasschen.
- Ja, doe dat, want je stinkt naar je pijp.
Hij grinnikte, stond op, ging, zonder zich te haasten de slaapkamer in. Niemand
wist zijn eenzame fantazieën, die intenser werden naarmate hij ouder werd en
onmachtiger in zinnelijkheid, en niemand wist zijn cerebraal onanisme, en dat hij,
terwijl hij Suetonius las, zich verbeeldde Tiberius te zijn geweest, in vroegere eeuw,
en op Capri, in sombere eenzaamheden, te hebben gegeven de brandendste orgieën,
moord te hebben gepleegd in wellust, slachtoffers van zijn sensueelen honger te
hebben doen neêrstorten in zee van rotsen, zich te hebben omringd met een schaar
van liefdegoodjes-mooie kinderen.... De verborgen krachten van zijn intellect en
fantazie, altijd stil in zich genoten, met een schuwheid voor de buitenwereld, hadden
hem in jongere jaren veel doen studeeren, veel doen lezen: en hij wist meer dan
wie met hem sprak ooit zoû hebben vermoed. Achter romans en staatsbladen
verborg hij in zijn kast werken over de Kabbala, het Satanisme, in zijne hysterie
vooral aangetrokken door vreemde arkanen der Oudheid en middeleeuwen, en
sterk de gave in hem zich terug te denken in vroegere tijden, in vroeger leven, in
historische zielen, aan wie hij zich voelde verwant, die hij meende te zijn geweest.
Niemand, die het vermoedde: men wist alleen, dat hij een middelmatig ambtenaar
was geweest, dat hij las, dat hij rookte, en dat hij wel eens vuile dingen gedaan had.
Verder was hij zijn eigen geheim, en dat hij raadde dikwijls naar eens anders geheim,
noch zijn moeder, noch Takma, noch wie ook, zouden het ooit in hem hebben
vermoed....
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Zoodra hij in zijn slaapkamer was gegaan, stond tante Stefanie op, trippelde zij naar
de boekenkasten en liet haar blik snel glijden langs de titels. Wat een boel boeken
had Anton! Kijk, die heele plank Latijnsche boeken; was Anton nog zoo geleerd! En
daar achter, wat verborg hij daar achter die Latijnsche boeken....? Groote albums
en portefeuilles.... wat waren dat? Zoû ze even tijd hebben om te kijken? Zij haalde
er een van achter de Latijnsche boeken te voorschijn en met vogelblik op blik naar
de slaapkamer opende zij het album, waarop ‘Pompeï’ stond.... Wat waren dat voor
zondige platen en fotografieën? Naar beelden en heelemaal naakt.... Naar muuren plafondschilderingen, en wat rare voorstellingen, vond tante Stefanie. Wat waren
dat, wat waren die dingen en menschen en anatomieën en houdingen? Waren het
misschien alleen maar grapjes, die zij niet begreep....? Zij werd er toch bleek van
en haar gerimpeld heksegezichtje trok in ontzetting langer en langer met openen
mond. Zij sloeg sneller en sneller de albumbladen om, om toch alles te zien, kwam
weêr terug op ènkele, die haar zeer troffen.... De haar onbekende wereld van antieke
perversie gleed voor haren gehebeteerden blik voorbij in nooit geweten zonde,
voorgesteld door mensch en dier en menschdier in verwrongenheden, die nooit
hare zinnelijk-arme verbeelding had kunnen vermoeden. Een duivelsche Sabbath,
van af die bladen, hypnotizeerde haar, en het boek, zwaar wegende in hare bevende
oude vingers, brandde, maar zij kòn het niet weg laten glippen naar zijn verborgen
schuilhoek. Omdat zij nooit had geweten, en omdat zij heel nieuwsgierig was....
Omdat zij de bovenmatige zonde nooit had vermoed.... Dat was het voorportaal van
de Hel; de menschen, die zoo deden en hadden gedacht, zouden eeuwig branden
in de Hel; gelukkig, gelukkig ZIJ niet!
- Wat doe je daar?
De stem van Anton schrikte haar op; zij gaf een gilletje; het boek gleed uit hare
handen.
- Moet je weêr snuffelen! zei Anton ruw.
- Nu, ik mag toch wel eens kijken.... stotterde tante Stefanie. Ik doe toch niets,
dat niet behoort! verdedigde zij zich.
Hij had het album opgeraapt en smeet het met een ruk achter de Latijnsche
boeken. Maar toen, onverschilliger, grinnikte hij nu, de oogen in hare oogen:
- En wàt heb je gezien?
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- Niets, niets, stotterde Stefanie. Je kwam net aan.... en je liet me zoo schrikken. Ik
heb niets.... ik heb niets gezien.... Ben je klaar, willen we dan gaan....
Toegeknoopt in zijn overjas volgde hij haar trippelende pasjes; minachtend
grinnikte hij om haar - wat had ze veel gemist! - en àls ze wat gezien had, wat zoû
ze dan zijn geschrokken.
- Hij is de duivel, dacht zij bang. Hij is de duivel! Als het niet was om dat tòch zoo
zondige geld, dat tòch zoo jammer is, als hij het niet liet aan Ina.... dan liet ik hem
in den steek, dan zoû ik hem nooit weêr willen zien. Want hij is heelemaal niet zoo
als het behoort....

II.
Ina d'Herbourg wachtte hen in het kleine huisje van hare kinderen, Frits en Lili Van
Wely; Frits een piepjong officiertje, Lili een lachend blond moedertje, dappertjes al
weêr òp na hare bevalling; de twee kindertjes, Stefje een jaar en Antoinetje een
paar weken; de baker dik en gewichtig; de meid-alleen druk met den kleinen jongen;
de twaalf-uurtafel nog niet afgenomen; een drukte van jeugd en jong leven: het eene
kind kraaide, het andere gilde, de baker suste, en vulde het huisje met haar
gewichtigen buik; de meid-alleen liet de melk aanbranden, luchtte, het tochtte, en
mama Ina riep:
- Jansje, wat laat je toch tochten! Maak toch dicht, maak toch dicht: daar komen
al oom en tante....
En Jansje, die wist dat oom Anton en tante Stefanie peetoom en peettante waren,
rende naar de deur, liet de melk heelemaal in den steek, vergat het raam te sluiten,
zoo dat de oude menschen in een kouden stroom werden ontvangen, die tante
Stefanie, al gekitteld door Antons rook, nog meer deed kuchen en mompelen:
- Het is toch niet zoo als het behoort, zoo een tocht, zoo een tocht....
In den kleinen salon was het vuur, dat Jansje had aangemaakt, weêr uitgegaan
en Lili en Frits, het de oude menschen vooral heel prettig willende maken, brachten
hen nu maar weêr naar de eetkamer, waar Jansje vlug de tafel wilde afnemen en
een bord liet vallen, dat brak, waarom uitroep van Jansje en verwijting van Lili en
wanhopige blikken van mama Ina naar schoonzoon Frits.
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Ja, dat rommelige had Lili niet van haar, want ZIJ aardde naar de IJsselmonde's, en
diè waren correct; dat rommelige had Lili van de Derckszen. Maar nu begreep Frits
toch, dat hij heel lief moest zijn tegen oom Anton, dien hij verfoeide, terwijl Lili, die
oom altijd heel lang zoende, vies van hem was, want Lili toch ook maakte oom Anton
het hof, omdat mama haar dat zoo had aanbevolen. Zonder geld met haar Frits
getrouwd, hadden de jongelui toch heel gauw gemerkt, dat geld niet was te
versmaden, en de eenigen, van wien het nog een beetje was te verwachten, waren
tante Stefanie en oom Anton. De oude man, tegen zijn wil meê door zijn zuster
getroond, was om den langen zoen aan Lili in goed humeur gekomen en zat, zich
versneukerend, zijn vuisten geklompt op de knieën, bewonderigjes te knikken, toen
baker hem het mormel, dat gilde, voorhield, en al was hij jaloersch van jonge en
frissche menschen, hij vond die jaloezie een emotie, en de jong-frissche menschen
prettig te zien en hij dacht, dat dat pittige Fritsje, dat piepjonge stramme officiertje
wel een aardig kereltje zoû zijn voor zijn vrouw. Hij knikte naar Lili en toen naar Frits,
als of hij ze wel begreep, en Lili en Frits glimlachten onnoozel terug. Zij begrepen
hem niet, maar dat deed er niet toe: hij raadde ze èrg verliefd nog, ook al hadden
ze twee mormels, en hij raadde ze ook tuk op zijn beetje geld; nu, daar hadden ze
gelijk in van hun kant; alleen kon hij Ina niet uitstaan, omdat zij, sedert d'Herbourg
een beetje geholpen had in die zaak met het kleine waschmeisje, hem welwillend
minzaam bejegende, als de invloedrijke nicht, die den onvoorzichtigen oom uit de
soesah gered had. Hij grinnikte, al dat gesmoes wel doorziende en bij zichzelven
zich verkneuterend, dat het alles voor niets was, omdat hij hun toch zijn beetje geld
niet zoû nalaten. Maar dàt zoû hij zich wel wachten aan Stefanie of wie ook ooit te
laten merken; integendeel, hij deed zich behagelijkjes voor in al het liefs, dat hem
werd gezegd, met den borrel, die Frits hem attentievol voorzette, na hem zijn jas hij had het nu niet meer koud, niet waar? - te hebben helpen uitdoen; hij vond de
heele komedie vermakelijk en lachte prettig en goedig, met een air van braven,
goeden oom, die wel van de kinderen hield, terwijl hij bij zich dacht:
- Ze krijgen geen enkelen cent....
En hij verkneuterde zich zoo gezelligjes aan die gedachte, dat hij met pleizier de
dikke baker een rijksdaalder gaf. Zij vergisten
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zich allen, tante Stefanie, Ina en het jonge paartje, toen zij oom zoo goedig zagen
en zoo royaal: zij dachten hem al ingepalmd en hij liet ze in den waan, dien hij fijntjes
doorzag. Wat donder, wat konden hem die jonge-lui schelen, dacht hij in een
opsomberende drift; hadden ze al niet genoeg aan hun jeugd en aan hun twee
frissche lichamen, om nog op zijn paar duizende guldens te moeten azen? En wat
kon hem dat mormel schelen, dat ze Antoinette naar hem hadden genoemd? Hij
had een afkeer van pas geboren kinderen, hoewel hij kinderen, als ze een paar jaar
waren, wel eens héél lief had gevonden.... Het troebelde hem voor de oogen, maar
hij beheerschte zich in zijn sombere drift en in de modder van zijne gedachten en
hij deed goedig-gezellig als de peet- en erfoom, die al zijn geld aan het mormel zoû
laten.
- En oom Daan en tante Floor zijn gisteren aangekomen, zei Ina d'Herbourg, met
een zucht, dien zij bedwong; zij vond de familie uit Indië ontoonbaar. We zouden
vandaag samen er heen gaan, niet waar, tante Stefanie?
- Dat spaart haar een rijtuig uit, dacht Anton Dercksz.
- Ja, zei Lili; we kunnen wel langzamerhand gaan, vindt u ook niet, oom?
- Zeker, kind.
- Frits komt straks, niet waar, na de kazerne. Ik ga me dan even aankleeden.
Oom Anton, ik vind u toch zóó lief, dat u eens is komen kijken naar ons kindje. Ik
wanhoopte al of u komen zoû, want u had het me al lang beloofd....
- Je ziet, oom houdt altijd zijn belofte, kind....
Hij zei het, schijnbaar verteederd, en zijn hand trok haar in het voorbijgaan tot
zich en, als ware het in de verteedering van het bezoek, gaf hij haar weêr een langen,
langen zoen. Zij rilde en haastte zich weg. In de gang ontmoette zij haar man, hij
gespte zijn sabel om.
- Laat je toch niet zoo zoenen door dien ouden vuilik, siste Frits, razend.
- Kan ik het helpen? Ik walg van den vent....
Hij ging uit, smeet met de deur, vond, dat zijn jong geluk al bezoedelde, omdat
er geen genoeg geld was en zij laagheden moesten doen. In de eetkamer bleven
Ina, oom en tante wachten tot Lili zich had gekleed.
- Oom Daan zal er wel warmpjes in zitten nu, zei Ina met glinsterende oogen.
Papa, die het toch weten kan, wil nooit van
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geld spreken en woû niet zeggen op hoeveel hij oom Daans vermogen schatte....
- En op hoeveel zoû je wel denken? zei tante Stefanie.
- O tante, zei Ina, met een voornamen blik van haar moede oogen; ik denk en
spreek nóoit over geld en ik weet heusch niet hoe rijk oom Daan is.... maar ik geloof
toch wel, dat hij zeven ton waard is. Hoe komen ze zoo in eens naar Holland, in den
winter? Om zaken, zei papa, en die kan het natuurlijk weten. Maar u weet zelf, papa
spreekt nooit veel, en nooit over zaken, en nooit over geld. Maar IK heb al bij mezelf
gedacht: zoû oom Daan niet geruïneerd zijn? En let op mijn woorden: DAN krijgt
papa hem op zijn dak.
Want oom Daan en tante Floor - ontoonbaar Indiesch - en die kinderen hadden
en dus geen erfoom waren en - tante, haatte Ina met een grondigen haat en,
jaloersch op hun rijkdom, sprak ze kwaad van hen, zoo veel ze dorst.
- Zoû je dat denken? zei tante Stefanie.
- Ze hebben altijd samen zaken gedaan, zei Ina; ALS oom Daan dus geruïneerd
is, dan krijgt papa hem op zijn dak.
- Maar als hij zeven ton waard is....? vroeg Anton Dercksz.
- Ja, dan.... zei Ina begeerig. Maar misschien heeft hij geen zéven ton. Ik weet
het niet: ik spreek nooit over geld, en hoeveel een ander heeft, is voor mij le moindre
de mes soucis.
Lili kwam, snoezig blond vrouwtje, in haar bonten boa, en met hun vieren gingen
zij naar het rijtuig toe, terwijl Jansje tocht maakte met de te wijd opene deuren.
En Ina wilde volstrekt, dat oom Anton vóor zat, naast tante Stefanie, en zij met
Lili achterin, terwijl oom Anton haar quasi galant de eereplaats wilde afstaan, blij,
dat ze die niet nam. Die familie, die bond toch maar, zonder dat je iets aan haar
had. Daar had je nu die sijs van een Stefanie, die hem van zijn lectuur, zijn warme
kamer, zijn pijp, Suetonius en zijn gezellig gedroom meêtroonde, om eerst een
mormel te zien, aan wie hij toch geen cent naliet, en dan naar een broêr bracht in
een hôtel, die lust had gehad in December uit Indië naar Holland te komen. Allemaal
onnoodige dingen; wat deed je er niet duizenden in je leven.... Je kòn je soms niet
vrijhouden. Hij stelde zich schadeloos, door warmpjes tegen Lili zijn knieën te leunen
en haar frisch lichaam aan te voelen.... Zijne oogen troebelden.
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Het rijtuig stond stil voor het groote pension, waar oom Daan gewoon was af te
stappen, als hij uit Indië kwam. Zij werden dadelijk ontvangen door tante Floor, die
hen reeds door het raam had gezien: een baboe stond al aan de kamerdeur.
- Kom binnen! Kom maar binnen! riep tante Floor met basstem en rollende
medeklinkers. Dag Stefanie, dag Anton! En dag Ina.... en dag jij, kleine Lili; allah,
al twee kinderen, die kleine meid....
Tante Floor was niet opgestaan; zij lag op een divan en een tweede baboe
piedjiette haar de enorme, dikke beenen, de lenige handen gegleden onder den
peignoir van haar meesteres.
- Koù gevat!! zei tante Floor boos, verwijtend, als konden de anderen het helpen,
na begroetingen over en weêr, informaties hoe de reis was geweest. Koû gevat in
den trein van Parijs. Ik kan joù versekeren, ik ben stijf als een plank. Wat Ddaan
dan ook besielt, in desen tijd naar Gholland te komen, is mij onbehrijpelijk....
- Waarom is U niet in Indië gebleven, tante? vroeg Ina, voornaam, met moede
oogen.
- Ja, dàt kan je begrijpen.... Ik sal Ddaan alleen laten ghaan.... Neen kind, wij sijn
getrouwd en ik ha meê, wàar oom Ddaan haad.... Oude menschen, als wij,
beghooren bij elkaâr. Ddaan is nu met Garold samen, in de andere kamer; jou papa
is soo even gekomen, Ina. Saken natuurlijk hebben die twee. Ik vraag Ddaan:
Ddaan.... wàarom wil jij toch naar Gholland? Saken, segt Ddaan. Altijd saken, saken.
Ik behrijp niet, jij kan toch schrijfen over saken. Járen lang al die beroerde saken,
en niets gaat goed: wij sijn arm als de mierrren. Na, Saripa, soeda maar, al
genoegh.... ik blijf toch stijf als een plank.
De twee baboes trokken zich terug; de vulsalamander gloeide als een oven, rood
achter zijn mica-deurtjes. Tante Floor had met een diepen zucht zich opgericht, en
zat nu: haar dikke gele gezicht, met de Chineesche opgetrokken oogen, vollemaande
uit de altijd zwarte haren, die weggladden naar groote kondé, en zij had iets van
een mandarijn, zoo als zij nu zat, wijdbeens in flanellen peignoir, de dik zwellende
handjes op de ronde knieën, juist zoo als Anton Dercksz zich dikwijls plantte. Als
van een tepèkong hing de gezakte boezem in twee golven op de formidabele golf
van den buik, en die rond getrokken ommelijnen gaven haar een afgodische

Groot Nederland. Jaargang 3

396
statigheid, zoo als zij nu recht zat, met haar strak boos mandarijnengezicht; aan de
lange lellen der ooren twee kolossale brillanten, die haar hel bruskjes omschitterden
en niet schenen te behooren bij haar toilet - de ruime flanellen zak - maar meer bij
haar eigen wezen, zoo als een juweel, dat men in een idool heeft geïncrusteerd. Zij
was niet ouder dan zestig jaren; zij was zoo oud als Ottilie Steyn de Weert.
- En oude mama maakt het goed....? Toch lief, dat jullie gekomen zijn.... zei zij,
zich herinnerend, dat zij nog niets beminnelijks tegen de familie gezegd had, en
hare gelatine-achtige massa drilde gemoedelijker nu op den divan, terwijl om haar
heen zaten Stefanie met het heksegezichtje verrimpeld; Anton, die zich Floor
herinnerde van veertig jaren geleden, toen ze nog een frissche nonna geweest was,
een nonna, in wie Chineesch bloed vloeide, dat haar een exotische aantrekking had
gegeven voor de mannen; Ina d'Herbourg, zeer Hollandsch en correct, en voornaam
oogeknippend; en het blonde vrouwtje Lili.
- Waarom komt Ddaan dan toch niet! riep tante. Lili, ga jij toch eens kijken waar
jou grootpapa blijft met oom.
- IK zal wel even gaan, tante, zei Ina d'Herbourg; blijf maar zitten, kind; ze mag
nog niet veel rondloopen, tante....
En Ina, die nieuwsgierig was naar het appartement, dat oom Daan en tante Floor
bewoonden, stond op, ging door de slaapkamer van tante, met een snellen blik naar
de koffers. Een der baboes was bezig met kleêren in een kast.
- Waar zijn de heeren, baboe?
- In het kantoor, njonja....
De baboe wees Ina door de serre te gaan. Nu, het was een mooi en zeker duur
appartement - Ina wist, dat het pension duur was - en arm als de ‘mierrren’ zouden
oom Daan en tante Floor wel niet zijn. Oom had dus nog een slaapkamer en een
kantoor. Papa was op het oogenblik bij hem, en zij spraken zeker over zaken, want
zij hadden in Indië gemeenschappelijke belangen in verschillende ondernemingen.
Thuis sprak papa nooit over zaken, liet zich over niets uit, tot wanhoop van Ina....
Zij hoorde hun beider stemmen. En zij dacht stilletjes door de serre te naderen: wie
weet of zij niet een detail zoû hooren, dat haar op de hoogte zoû brengen van den
stand van het fortuin van oom Daan.... om loutere onschuldige nieuwsgierigheid.
Tot zij stil bleef staan
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met een schok. Want zij hoorde de stem van oom Daan - veranderd was die stem
niet, sedert zij in vijf jaar oom niet gezien had - uitroepen:
- Harold, wist jij dat dan al zóo lang!?
- Stt.... hoorde zij haar vaders stem, kalmeerend, en oom Daan herhaalde,
fluisterend:
- Wist jij dat dan al zóo lang?
- Spreek zacht.... zei fluistergedempt Harold Dercksz. Ik dacht, dat ik daar iemand
hoorde....
- Neen.... het is de baboe, die opruimt.... en ze verstaat geen Hollandsch....
- Spreek toch zachter, Daan.... zei Harold Dercksz. Ja.... ik wist dat al zoo lang.
- Zoo làng?
- Ja, zestig jaren lang....
- Ik heb het nooit.... ik heb het nooit geweten!
- Spreek zacht.... spreek zacht! En is ZIJ nu dood?
- Ja, ze is dood....
- Hoe heette ze ook weêr?
- Ma-Boeten.
- Ja, juist, Ma-Boeten.... Ik was een kind, van dertien jaar.... Ze was de lijfmeid
van mama en zij hielp mij ook.
- Het zijn haar kinderen, die me lastig vielen.... Ze heeft het aan haar zoon verteld,
die is mantri bij het kadaster....
- Ja....
- Dat is een beroerde kerel.... Ik heb hem geld gegeven.
- Dat is goed.... Maar zie je, Daan, het is al zoo lang geleden...
- Ja, het is wel heel lang geleden....
- Spreek er niet over met Floor.
- Neen, nooit.... nooit.... Daarom is het ook goed, dat ze meê is gekomen.... Als
ze op Tegal was gebleven, zoû die beroerde kerel misschien.... Ja, het is wel heel
lang geleden....
- En het gaat voorbij.... Het gaat voorbij.... Nog een heel korten tijd en dàn....
- Ja, dan is het heelemaal voorbij.... Maar dat jij, Harold, dat al zóo lang hebt
geweten!!
- Spreek zacht.... spreek zacht! Ik hoor in de serre....
Het was Ina's japon, die geruischt had. Zij had met een kloppend hart gehoord,
gemarteld van nieuwsgierigheid. En zij had
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niets begrepen, maar zij onthield den naam van de doode baboe.... Ma-Boeten.
Nu, méer ruischende de zij van haar rok, deed zij of zij door de serre aankwam.
- Oom Daan! Oom Daan!
De deuren der verwarmde serre open, verscheen zij op den drempel. Zij zag de
beide oude mannen zitten, haar vader en zijn broeder. Zij waren zeventig,
drie-en-zeventig. Zij hadden nog niet de strakke ontzetting van hunne oude gezichten,
die met verblinde oogen in het diepe verleden hadden geschouwd, kunnen
ontspannen tot het aanschijn van iederen dag. Zij schenen beiden Ina spectraal.
Wàarover hadden zij gesproken? Wàt verborgen zij? Wàt wist papa al zestig jaren?....
Wàt wist oom Daan eerst sedert zoo kort?.... En zij voelde een rilling langs haar
henen gaan, als van iets klams, dat slepend voorbij ging.
- Oom Daan! Ik kom u zoeken! riep zij, met een vertoon van hartelijkheid. Welkom
in Holland, welkom, oom! U treft het niet met de koû! Het is bar weêr! U zal het wel
koud hebben gehad in den trein! Arme tante Floor is stijf als een plank.... Oom Anton
is er ook, en tante Stefanie, en mijn Lili is meê gekomen. Ik kom u toch niet storen....
in de zaken?
Oom Daan kuste haar, sprak terug luidruchtig hartelijke woorden. Hij was klein,
mager, gebogen, tanig, ver-Indiescht in zijn kleêren; een dun grijs kuifje en de snit
van zijn profiel gaven hem iets van een papegaai, en in dit vogeltype leek hij op zijn
zuster Stefanie, had hij, als zij, de bruske, pittige oogjes, waar nu nog een ontzetting
in huiverde, om wat hij besproken had met zijn broêr Harold. Hij graaide wat papieren
bij een, schoof die in een portefeuille, doende of zij over zaken gesproken hadden,
en zeide, dat zij komen zouden; zij volgden Ina dadelijk naar de zitkamer en er was
begroeting tusschen oom Daan en die hem kwamen verwelkomen.
Tante Floor weet van niets.... dacht Ina, zich herinnerende hoe tante zoo even
gesproken had over haar komst in Holland.... Waarom waren zij gekomen...? Wàt
was er...? Wàt wist papa al zestig jaren lang en wàt wist oom Daan sedert zoo
kort...? Kwam hij dàarom in Holland....? Was het iets van geld: een erfenis, die hun
toekwam...? Ja, het was zeker een erfenis: wie weet, misschien zouden zij nog heel
rijk worden.... Wist tante Stefanie ervan....? Oom Anton? Tante Ottilie? Grootmama?
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Meneer Takma? Wàt was het.... en was het een erfenis: hòeveel?? Zij brandde van
nieuwsgierigheid, correct blijvende, nòg correcter dan zij al was van natuur, tegenover
het Indische sansgêne van oom Daan - op muilen - en de Chineesche tepèkong,
die tante Floor was, boezem golvende tot ronden buik toe.... Zij brandde van
nieuwsgierigheid, met den moeden blik van hare oogen, voornaam pogende te
verbergen haar acuut verlangen om te weten. En verhalen, die haar niet
interesseerden, gingen om: oom Daan, tante Floor vertelde van de kinderen: Marinus,
administrateur van een suikerfabriek, die bij Tegal woonde met een groote familie:
zijn kinderen al weêr getrouwd en verspreid over Java; Jeanne - Chaan, als tante
zeide - de vrouw van den rezident van Cheribon; Dolf, ongetrouwd, rechterlijk
ambtenaar.... Haar, Ina d'Herbourg, konden die neven en nichten niets schelen, ze
zag ze liever maar nooit: het was zoo een Indische troep, en zij deed, neêrbuigend,
toch niet àl te hoog, vriendelijk, belang veinzend in de verhalen, hoe Clara, de
dochter van Marinus, was getrouwd, en hoe Emile, de zoon van ‘Chaan’, niet wilde
oppassen.
- Ja, zei tante Floor, en daar zitten we nu weêr in Gholland in die beròerrde
pension.... Voor de saken, altijd de saken.... en ja, kassian, wij blijven àrrem als de
mierrren. Wat moet ik doen hier vijf maanden lang? Met die weêr ghoû ik niet uit.
Ghelukkig, ik heb Tien Deysselman en Door Perelkamp - (dat waren twee oude
Indiesche dames) - en die sullen mij gauw opsoeken, en die hebben mij geschreven
Chineesche kaarten meê te brengen, en ik heb twintig spel meêgebracht: zoo sal
ik die vijf maanden wel doorkomen....
En tante Floor, oud boos mandarijnengezicht, zag naar haar man, Ddaan.... Neen
- dacht Ina - tante Floor wist niets van.... de erfenis. Misschien was het toch geen
erfenis.... Maar wat was het dan...?
Zij gingen, Ina en Lili in het rijtuig, dat papa Harold kwam halen; Stefanie bracht
in het hare Anton thuis. Ina zocht dadelijk haar man op; zij moest iemand raadplegen,
en zij wist niemand beter. Zij vond hem in zijn kantoor.
- Leopold, zeide zij; kan ik je even spreken?
- Ik heb straks een consult, zeide hij gewichtig.
Zij wist, dat hij loog, dat hij niets te doen had. Zij zette zich rustig, mantel nog aan
en hoed op.
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- Leopold....
Hij schrikte van haar.
- Wat is er? vroeg hij.
- We mòeten weten waarom oom Daan en tante Floor naar Holland zijn gekomen.
- Groote goedheid! riep hij uit. Papa's zaken zijn toch niet in de war?
- Ik weet het niet - ik geloof dat niet - maar er is iets, waarom oom Daan is
gekomen.
- Iets? Wat?
- Ik weet het niet, maar er is iets. Iets, dat papa al zestig jaren weet. Dus van klein
kind af, van jongen van dertien jaar. Oom Daan weet dàt pas sedert kort, en komt
er klaarblijkelijk voor over naar Holland, om papa te raadplegen.
- Hoe weet je dat?
- Dat weet ik: neem nu aan, dat ik dàt zeker weet. Verder weet ik nog meer.
- Wat dan??
- Dat tante Floor nièt weet, en dat oom Daan er met haar niet over zal spreken.
Dat de oude baboe van grootmama Ma-Boeten heette en dood is. Dat haar zoon
is een mantri in Tegal, aan wien oom Daan geld heeft gegeven. Dat is àl wat ik weet.
Zij zagen elkaâr aan, beiden bleek.
- Wat is dat voor een onsamenhangend verhaal, zei Leopold d'Herbourg, advokaat
en procureur: hij haalde gewichtig de schouders op.
Ina, voornaam, sloeg de oogen moê op.
- Het is heel veel. Wat het is, weet ik niet, maar het is van gewicht, en ik wil weten
wàt het is.... Kan het niet iets zijn van een erfenis?
- Van een erfenis? vroeg d'Herbourg, niet ziende.
- Die ons toekomt? Zoû die mantri dingen weten, die, als oom Daan hem geld
gaf....
- Misschien.... zei d'Herbourg; is het wel om geld, dat papa en oom Daan schùldig
zijn....
Nu werd Ina heel bleek.
- Neen, dàt zoû.... riep zij uit.
- Je kan niet weten. Het beste is er niet over te praten. Trouwens, papa laat toch
niets los.
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Maar Ina was te nieuwsgierig; zij schudde het hoofd, voornaam, onder de witte
paradis van haar hoed.
- Ik mòet het weten, zeide zij.
- Hoe wil je er achter komen...?
- Jij moet eens met papa spreken, hem vragen wat hem drukt....
- Wat hem drukt?? Maar ik ken hem altijd gedrukt. Drie-en-twintig jaren lang, dat
ik je man ben. Papa spreekt nooit met mij, heeft in zijn zaken zelfs een anderen
advokaat, dat weet je toch.
- Dan zal IK het papa vragen.
- Dat zal je niets geven.
- Ik mòet het weten, zei Ina opstaande. Neen, ik zie er toch ook geen erfenis in.
God, God, wie weet wat het is.... Geld misschien, dat....
- Het is zéker geld.
- Dat papa en oom Daan....
- Zouden moeten teruggeven, als....
- Geloof je...?
- Ze hebben zoo heel veel zaken samen: dat geeft allerlei verwikkeling en.... het
is meer gezien, dat geldmannen, die veel zaken hadden....
- Ja, ik begrijp je....
- Het is misschien beter, Ina, er heelemaal niet in te grijpen.... Pas liever op. Je
weet niet in wat een wespennest je je steekt.
- Het is zestig jaar geleden gebeurd. Het dateert van zestig jaar geleden.... Wat
een tijd! zei Ina, gehypnotizeerd.
- Het is wel heel lang geleden. De heele boel is al verjaard! zei d'Herbourg,
onverschillig doende en innerlijk bang.
- Neen, zei Ina, de witte paradis schuddende; het is iets, dat nog niet voorbij is.
Dat kàn niet zijn. Maar papa hoopte, dat over een kòrten tijd....
- Wat?
- Het VOORBIJ zoû zijn gegaan....
Zij zagen beiden heel bleek.
- Ina, Ina, pas toch op, zei d'Herbourg. Je wéet niet, waarin je je steekt!
- Neen, zeide zij gehypnotizeerd.
Zij moest weten, zij wilde weten. Zij zoû dien avond met haar vader spreken.

III.
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Zij dwaalde het huis rond, geagiteerd en onzeker wat zij doen zoû. Zij hoorde in zijn
kamer, beneden aan straat, Pol, haar zoon, den student; hij zat daar te rooken met
vrienden en zij luisterde in het voorbijgaan naar de luidruchtige stemmen der jongelui.
Er werd gebeld, en het was haar jongste jongen, Gus, die van school kwam, haar
lieveling, en blij hem te hooren praten, vroolijk en jong, vergat zij een oogenblik de
felle nieuwsgierigheid, die in haar koortste.
Zij meende eerst nu haar vader in zijn werkkamer op te zoeken, maar het was te
kort voor den eten, vreesde zij, en papa hield er niet van als men hem stoorde op
dit uur. Zij had geen rust, kon niet tot zitten komen en dwaalde. Verbeeld je, als
papa geruïneerd was: wat zouden zij dan moeten doen? Tante Stefanie zoû
misschien aan Gus wel wat nalaten; zij hield meer van hèm dan van de anderen,
maar er waren zoo veel neven en nichten.... Als tante haar fortuintje maar niet
versnipperde in legaten.... Een om geld bezorgde moederlijkheid deed haar denken
aan de toekomst van haar drietal: nu, voor Lili deed zij wat zij kon, bewerkte zij tante
Stefanie èn oom Anton; Pol moest maar wèten hoe hij er kwam....: al had die een
millioen, hij zoû te kort komen.... Het uur van het diner naderde en in de eetkamer
wachtte zij met d'Herbourg en de twee jongens, tot papa beneden was. Toen Harold
Dercksz binnen kwam, meende zij, dat haar vaders lange, magere gestalte, die
krom boog, nog meer gebogen zich kromde: een galgele kleur koperde in zijn holle
wangen. Ina hield van een correcte, maar gezellige tafel; het eenvoudige diner was
met smaak opgedaan: zij had tenue in haar huis, was een voorbeeldige
meesteres-des-huizes. Zij had haar kinderen in vormen opgebracht en begreep
niet, dat Lili zoo uit den band sprong, dàdelijk na haar huwelijk: wat een rommel
was dat daar bij Frits en Lili! Er aan denkende was zij tevreden over haar jongens,
hun manieren aan tafel: gezellig, vroolijk praatte Pol niet àl te druk toch, om
grootpapa; Gus maakte nu en dan een grapje; dan lachte Ina daar om en streek
hem over zijn bol. Harold Dercksz sprak bijna niet: met een lach, die pijnlijkte om
zijn lippen, hoorde hij naar de jongens. d'Herbourg sneed het vleesch. Er was voor
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grootpapa meestal een aparte schotel: hij moest zich zeer menageeren om maag
en lever. Hij leed eigenlijk altijd pijn. Soms rimpelde zijn voorhoofd in fyzieke smart.
Hij sprak nooit over zijn lijden, deed wat de dokter hem zeide te doen, was altijd
zwijgzaam en zacht, kalm waardig, gebroken naar lichaam om ziekte, gedrukt naar
ziel, die weemoedigde uit den zachten blik van zijn oude, galdoorschoten oogen.
Ina zorgde voor haar vader, zag de aparte schotel eerst na; zij was oplettend en
hield er van dat alles in haar huis, aan haar tafel in orde was. Aan het dessert echter
stak de onbetoombare nieuwsgierigheid weêr in haar op. Vragen brandden op hare
lippen, maar zij zoû natuurlijk aan tafel niets zeggen....: en zij lachte weêr om haar
Gus, streelde zijn bol. In haar huisjapon vermoederde zij meer; samen met Gus,
blikten niet zoo heel voornaam hare oogen moê, als onder de wuiving van haar
witten paradis, tegenover dikke tante Floor, die zoo Indiesch was. Papa stond aan
het dessert op, en correct zeide hij:
- Je permitteert, Ina.... Ik heb een beetje pijn....
- Arme vader, zeide zij lief; de oude man ging de kamer uit; Pol was dadelijk
opgestaan om voor hem de deur te openen. Zij bleven nog aan tafel; de ouders, de
beide jongens. Ina vertelde van oom Daan, tante Floor; zij amuzeerden zich om de
twintig spellen Chineesche kaarten. Gus, die goed Indiesch kon doen, deed tante
Floor na - hij herinnerde haar zich van een paar jaar geleden - en Ina lachte vroolijk
om haar jongen. Aangemoedigd deed Gus toen tante Stefanie na, vervogelde zijn
gezicht met een oud gebibber van bewegelijken nek en d'Herbourg proestte van
pleizier, maar Pol, de student, riep uit:
- Pas op, Gus, het is je erftante. Laat ze het maar nooit weten, dat je haar nadoet!
- Niet aardig, dat zoo te zeggen, verweet Ina zachtmoedig. Neen, Pol, het is niet
aardig van je. Je weet, mama houdt niet van toespelingen maken op erven en
erfenissen. Neen, Pol, dat vind ik commun.... Ik begrijp niet hoe papa er om lachen
kan.
Maar de vroolijkheid bleef toch om Gus, en toen Gus oom Anton nadeed, de
vuisten geklampt op de knieën, liet Ina zich medesleepen, lachten zij allen drie, te
zamen vereend tegen de Derckszen als in een familie-bondgenootschap van
voornamere Jhr. d'Herbourgs tegen Indische ooms, tantes, oudooms, oudtantes.

Groot Nederland. Jaargang 3

404
- Ja, grootpapa is zeker de beste, zei Pol. Grootpapa is gedistingeerd.
- Nu, omama - zoo noemde de kinderen de oude vrouw - is ook, hoe oud ze is,
een heel gedistingeerde vrouw! zei Ina.
- Wat een oude menschen in de familie, zei Gus overmoedig.
Ina kalmeerde hem: geen aardigheden over de Oude Vrouw; trouwens, zij voelden
àllen ontzag voor haar, omdat zij zoo héel oud was en bleef zoo majestueus.
- Tante Ottilie, is die nu al zestig? vroeg Ina eensklaps, gehypnotizeerd door het
getal van zestig, dat haar fatidiek groot voor de oogen schemerde.
En de d'Herbourgs hadden het nu niet meer over geld, maar zij hadden het over
familie. Behalve grootmama en papa - omama en grootvader voor de twee jongens
- braken zij alle anderen af en Gus deed ze allen na: behalve oom Anton, tante
Stefanie, tante Floor, deed hij oom Daan na; den zoon, die was administrateur, en
‘Chaan’, de rezidente van Cheribon; hij had ze allemaal wel eens in Holland gezien:
ze kwamen voor een paar maanden, voor een jaar met verlof, en zij gaven altijd
stof tot bespreking en humor in den huize d'Herbourg. Maar Ina lachte niet meer,
zij stond op, en de nieuwsgierigheid brandde haar zoo, dat ze haar pijn deed.
Boven zat Harold Dercksz aan zijn groote schrijftafel; een groen gekapte lamp
deed hem nog geler schijnen en scherp groefden de vorens zich in het verwoeste
gezicht van den ouden man. Hij zat gezakt in zijn stoel, de hand beschaduwde zijn
oogen. Voor hem lagen groote bladen vol cijfers, die hij na moest zien, zooals Daan
hem gevraagd had te doen. Hij staarde voor zich uit. Zestig jaren geleden had hij
het Ding gezien. Het ging voorbij, maar, in het langzame voorbij-gaan, kwam het
zoo dicht, kwam het zoo dicht weêr terug.... Het gezicht er van had hem voor zijn
heele leven geschokt in zijn kinderhersenen en kinderzenuwen, en dat hij rustig oud
was geworden, heel oud, ouder dan noodig was, dat was om zijn zelfbedwang....
Spook was het ding van vroeger, het vreeslijke Ding, en het zag hem aan met oogen
terwijl het dichter kwam en zijn sluier van mist sleepte als over ritselende bladeren
heen, over een pad, dat zoû gebakend zijn met sombere boomen, van wie éeuwig
vielen de bladeren.... Spook was het Ding, en dichter, dichter kwam het nabij in zijn
voorbij-gaan, voor het
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zich gehéel weg zoû storten in verleden...; nooit echter was nog achter de boomen
éen te voorschijn getreden, en had de hand afwerende uitgestrekt om het
voorbij-slepend Spookding tegen te houden.... O, dat het toch voorbij ging, dat het
toch gehéel voorbij ging.... Talmde een schaduw achter de boomen, kwam éen
waarlijk te voorschijn, zag hij een hand tot stilstaan wijzen het Ding, het bladritselende
spookding...? O, dat het toch voorbij ging.... Hoe langzaam, langzaam ging het....
Zèstig jaren al lang, ging het, ging het voorbij.... En de Oude Man en de Oude Vrouw,
ieder in hun huis, of samen aan de ramen gezeten, wachtten tot het voorbij was
gegaan.... Maar het zóû niet voorbij zijn gegaan, zoo lange zij nog leefden....
Medelijden voelde Harold Dercksz voor den Ouden Man, voor de Oude Vrouw....
O, ging het toch maar voorbij.... Hoe lange duurden de jaren.... Hoe oud waren ZIJ
geworden.... Waarom hadden zij zoo oud moeten worden...? Was het hun straf
geweest...? Hun straf: hun beider straf: nù wist hij het deel zijner moeder in de
schuld, de vreeslijke schuld.... Daan had het hem verteld; Ma-Boeten had het haar
zoon gezegd; de mantri had het verteld aan Daan.. 1. Zoo velen, die het wisten...!!
En de oude menschen, zij dachten, dat niemand..., dat niemand het wist, dan....
dan de oude dokter, Roelofsz.... O, zoo velen, die het wisten, het begravene en
altijd òpspokende Ding; het geheim, dat in zijn klammen mist àltijd weêr oprees....
O, dat zij zoo oud moesten worden, zóo oud, dat nu al weêr Daan het wist! Zoo hij
maar zwijgen bleef tegenover Floor.... Zóû hij blijven zwijgen...? Zoû de mantri blijven
zwijgen....? Er moest geld gegeven worden....minstens tot de oude.... de arme oude
menschen doòd waren.... en het Ding voor hèn en met hèn voorbij was.
Een zachte klop, de deur opende; hij zag zijn dochter op den drempel.
- Vadertje.... zeide zij lief.
- Wat is er, kind...?
Ina trad nader.
- Vadertje, stoor ik je niet? Ik kom eens zìen hoe je het maakt.... Ik vond, dat je
er zoo slecht uitzag....
Zij zorgde voor hem als een goede dochter en hij waardeerde dat. Zijn hart was
gevoelig en week en hij waardeerde het samenwonen; de zorg van Ina, de jeugd
van de jongens deden hem wel
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warm en vriendelijk aan in zijn heel kille hart, en hij strekte de hand naar haar uit.
Zij zette zich naast zijn fauteuil, met een snellen blik over de papieren, geïnteresseerd
door al die getallen, die zeker den staat van het fortuin van papa en dat van oom
Daan weêrgaven.
- Ben je ziek, vadertje?
- Ja, zeide hij, en kreunde. Ik heb pijn.
Hare liefheid verteederde hem en hij zei:
- Ik moest het maar niet lang maken.
- Foei, wij zullen u nooit kunnen missen....
Hij glimlachte, met een gebaar.
- Je zoû een zorg minder hebben.
- Nu, u weet, het IS me geen zorg....
Het was waar, en zij zeide het met oprechtheid, en de oprechte klank klonk helder
door in de moederlijke stem van zijn kind.
- Maar u moest niet altijd zoo werken....
- Maar ik werk niet veel.
- Wat zijn nu weêr al die getallen...?
Zij gluurde. Hij wist haar nieuwsgierigheid, wist ze van haar kinderjaren af, toen
hij haar had vinden snuffelen in zijn schrijftafel: sedert sloot hij alles af.
- Zaken van Indië. Ik moet dat voor oom Daan nazien, maar het is niet heel veel
werk....
- Is oom Daan tevreden over de zaken?
- Ja. Oom Daan is tevreden. We zullen nog rijk worden, kind.
- Zoû u denken?!
Haar stem klonk gretig.
- Ja. Wees maar gerust. Ik laat je nog wel wat na.
Zijn stem klonk bitter.
- Hè, vader.... Daar denk ik heusch niet om. Ik tob wel eens over geld. Over Lili,
die op niets getrouwd is: wat hebben Frits en Lili...? Over mijn jongens.... Mijzelve
kan geld niet schelen.
Het was bijnà waar: het was, met de jaren, waar geworden. Sedert zij ouder werd,
gaf zij meer om het geld ter wille der kinderen, had in hare ziel moederlijkheid zich
ontwikkeld, al bleef die ziel materieel en klein.
- Jawel, zei Harold Dercksz. Dat weet ik....
- U is zoo gedrukt, vader.
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- Ik ben niet anders dan anders.
- Jawel. Oom Daan heeft u gedrukt gemaakt. Dat heb ik wel gezien.
Hij zweeg, op zijn hoede.
- U spreekt u nooit uit, vader. Kan ik niets voor u doen? Wàt drukt u?
- Niets, kind.
- Jawel, jawel. Zeg mij: wàt drukt u?
Hij schudde het hoofd.
- Wil u het niet zeggen?
- Het is niets.
- Jawel. Jawel. Het is iets. Het is misschien wel iets vreeslijks.
Hij zag haar aan, in de oogen.
- Vader.... is het een geheim?
- Neen, kind.
- Jawel, jawel, het is een geheim. Het is een geheim, een geheim, dat u drukt....
wie weet al hoè lang.
Hij werd koud in zijn ledematen en geheel zijn ziel wapende zich, als in een
pantser, en zoo bleef hij, op zijn hoede.
- Kind, je fantazeert.
- Ik fantazeer niet, maar u wil niet zeggen. Ik lijd er onder als ik u zoo treurig zie.
- Ik ben ziek.
- Maar u is gedrukt.... door dat vreeslijke ding.... dat geheim....
- Er is niets.
- Jawel, er is zeker iets. Is het geld?
- Neen.
- Is het geld, dat oom Daan....
Hij zag haar aan.
- Ina, zeide hij. Oom Daan heeft wel eens andere ideeën omtrent volstrèkte
eerlijkheid in zaken.... dan ik. Maar hij heeft zich altijd naar de mijne geschikt. Er
drukt mij geen geheim om geld.
- Waarom dan?
- Om.... niets, kind. Er is geen geheim. Je fantazeert.
- Ik fantazeer niet....Ik....ik....
- Je weet? vroeg hij schel, zijn oogen in hare oogen.
Zij schrikte.

Groot Nederland. Jaargang 3

408
- Neen.... stotterde zij. Ik.... ik weet niets.... maar.... ik voèl....
- Wat?
- Dat een geheim u drukt.
- Om wat?
- Om.... om iets, dat gebeurd is....
- Je weet, zeide hij.
- Neen....
- Er er niets gebeurd, Ina, zeide hij koel. Ik ben een oude, zieke man. Je vermoeit
me. Laat me met rust. Laat me met rust.
Hij was opgestaan, nerveus, geagiteerd. Zij trok de moede oogen voornaam, met
den blik van haar moeder, den blik van de IJsselmonde's, op wie zij zich liet
voorstaan.
- Ik wil u niet vermoeien, papa - haar stem klonk in correcte scherpte geaffecteerd.
- Ik wil u niet vermoeien. Ik zal u met rust laten. Ik ben bij u gekomen, ik heb met u
willen praten.... omdat ik dacht.... dat u verdriet.... zorg had. Ik had dat met u willen
deelen. Maar ik dring niet verder aan.
Zij ging, langzaam, hoog, statig, beleedigd, zoo als Harold Dercksz zich haar
moeder herinnerde na gesprekken de deur te zijn uitgegaan. Een verwijtende
teederheid kwam in hem, hij had haar bijna weêrhouden. Maar hij bedwong zijn
emotie, liet haar gaan. Zij was hem een goede dochter, maar hare kleine-vrouweziel
brandde weg in behoefte aan geld, in dwazen hoogmoedswaan op kleine en ijdele
dingen - omdat hare moeder was een freule IJsselmonde - en in een passie van
nieuwsgierigheid. Hij liet haar gaan, hij liet haar gaan; en de eenzaamheid bleef om
hem. Hij zakte terug in zijn stoel, beschaduwde met de hand de oogen, en het
lamplicht onder de groene kap groefde hem scherp de voren in het verwoeste
smartgezicht. Hij staarde voor zich uit. Wat wist zij...? Wat raadde zij...? Wat had
zij misschien overhoord.... in de serre, toen zij aankwam...? Hij poogde zich te
herinneren de laatste woorden, gewisseld met Daan. Hij herinnerde zich niet. Hij
besloot, dat Ina niets wist.... maar om zijn grootere gedruktheid raadde.... O, dat
het Ding toch voorbij ging.... o, dat stièrven de oude menschen....! O, dat geen meer
wisten!! Het was genoeg, het was genoeg.... Het zouden genoeg jaren van zelfverwijt
zijn en stille straf-in-zich, voor zulke oude, oude menschen....

Groot Nederland. Jaargang 3

409
En hij staarde, als zag hij het Ding in de oogen.
Hij staarde den avond lang; in zijn stoel, het gelaat van ziekte en van pijn
verwrongen, viel hij in slaap, de luchtig zwevende van oude menschen, en zag hij
zich terug, kind, dertien jaren, in den nacht in de pasangrahan, en hij hoorde de
stem van zijn moeder:
- O God.... o God.... neen, neen.... nièt in de rivier!
En hij zag hen drieën - maar jong - zijn moeder, Takma, Ma-Boeten, tusschen
hen het inerte lijk van zijn vader, in den stortregenenden noodlotnacht....

IV.
Zij sliep er niet van dien nacht. Ja, de nieuwsgierigheid was hare passie, van hare
kinderjaren geweest. Nu te weten, te wéten.... Haar man zoû haar in niets helpen,
bang voor complicatie, die zoû kunnen dreigen, als zij zich staken in dingen, die
hun niet aangingen. Zij, ze was nieuwsgierig, tot onvoorzichtigheid toe. Nù te spreken
met oom Daan, zij zoû hem zeker ontmoeten, den volgenden dag, ten huize van
grootmama....
Zij ging dien middag naar de Nassaulaan; de oude Anna deed haar open, blij, dat
de oude mevrouw niet vergeten werd.
- Dag mevrouw.... Er zijn boven meneer Takma, dokter Roelofsz en mevrouw
Floor.... Ja, straks kan u zéker naar boven... Dank u, de oude mevrouw is heel wel....
Ja, ja, ze overleeft ons nog allemaal.... Wil u dan maar een oogenblik wachten, hier
in de voorkamer...? We stoken er nou lekkertjes, met dat weêr, want al komt mevrouw
nooit naar beneden.... ja, u weet dat wel, er wacht àltijd wel eens iemand van de
familie....
Oude Anna deed Ina zitten; de meid richtte den voorkamersalon in als gezellige
wachtkamer. Zoo was er nooit te veel drukte voor de oude mevrouw. Dàt mocht ook
niet. De vulkachel brandde goed. De stoelen stonden in cirkel. En de oude meid,
uit beleefdheid, om Ina gezelschap te houden, stond een oogenblik bij haar te praten,
tot Ina zeide:
- Ga zitten, Anna....
De oude meid zette zich, eerbiedig, op een punt van een stoel. Dat was zoo de
gewoonte, die men met haar had aangenomen,
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omdat zij al zoo oud was. Zij vroeg beleefd naar de kleintjes van mevrouw Lili.
- Zoo dra het eens goed weêr is, komt mevrouw Van Wely de kindertjes eens
brengen, bij over-over-grootmama....
- Ja, dàt zal mevrouw aardig vinden, zeide de oude meid, maar zij wipte
tegelijkertijd op, en riep:
- Daar komt waarlijk juffrouw Stefanie ook! Nu, de oude mevrouw wordt niet
vergeten.
Zij liet tante Stefanie De Laders bij Ina, trok zich nu naar de keuken terug.
- Meneer Takma, de dokter en tante Floor zijn boven, zei Ina. We zullen even
wachten, tante.... Tante, weet u, waarom oom Daan eigenlijk naar Holland is
gekomen...?
- Om zaken? zei Stefanie vragend.
- Ik geloof het niet. Ik geloof, dat er iets is....
- Dat er iets is? zei Stefanie geïntrigeerd. Wat? Iets, dat niet zoo behoort?
- Wàt het is, weet ik juist niet. U weet, papa laat nooit iets los.
- Is oom Daan geruïneerd?
- Dat dacht ik ook, maar papa zegt gedecideerd, dat er geen mic-mac in geldzaken
is. Maar wàt er is....
- Maar wat zoû er zijn...?
- Er is ièts.
Zij zagen elkaâr in de oogen, beiden van nieuwsgierigheid brandend.
- Hoe weet je dat, Ina?
- Papa is heel gedrukt, sedert hij met oom Daan heeft gesproken.
- Maar hoè weet je dat...?
De behoefte te vertellen overwon Ina's voorzichtigheid.
- Tante.... fluisterde zij. Ik kon het heusch niet helpen.... maar gisteren, toen ik
oom Daan en papa in ooms kantoor ging zoeken, hóorde ik.... in de serre....
Tante Stefanie knikte bibberend met het bewegelijk vogelhoofdje, angstig te weten.
- .... hóorde ik.... papa en oom Daan een oogenblik spreken met elkaâr. Ik luisterde
natuurlijk niet, en zij zwegen toen ik aankwam. Maar ik hoorde toch, dat oom Daan
zei tegen papa: Maar wist jij dat àl zoo lang...? En toen antwoordde papa: Ja - al
sedert zèstig jaren....
- Sedert zèstig jaren.... zei tante Stefanie, in spanning. Dat
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is zoo lang als Ottilie oud is.... Misschien was het over Ottilie.... Je weet, Ina, tante
Ottilie is....
- Het kind van Takma...?
Tante Stefanie knikte van ja.
- Er is vroeger veel over gesproken.... Nu zijn de menschen dat vergeten. Het is
alles zoo lang geleden. Mama heeft niet gedaan, zoo als het behoorde. Ja, ze is
héel zondig geweest....
- Zoû het dan dàt zijn, waarover ze spraken...?
- Ik denk het niet.... Oom Daan wist toch ook wel... En papa zoû niet hebben
gezegd: dat wist ik al zestig jaren....
- Neen, zei Ina, in combinatie verloren, en hare anders moede oogen stonden
helder, om toch te doorgronden de vaagheid van het Ding, dat zij zag....
- Neen, zei Stefanie; dat kan het niet zijn.
- Wat dan?
- Iets.... van mama.
- Iets van grootmama.
- Ja.... zeker iets van grootmama... Zestig jaren geleden....
- Wat een tijd, zei Ina.
- Ik was toen een meisje van.... zeventien, zei tante Stefanie. Ja.... wat een tijd
geleden.
- U was zeventien.
- Ja.... Toen stierf papa Dercksz....
- Grootpapa....
- Ja.... je weet, hij verdronk....
- Ja.... Het dateert uit dien tijd....
- Ja.... Wat kàn het zijn....
- Herinnert u zich de baboe van grootmama...?
- Jawel.... Die heette.... Ma-Boeten....
- Die is nu dood....
- Hoe weet jij dat?
- Dat hoorde ik....
- In de serre?
- Ja. Dat hoorde ik in de serre.
- Wat hoorde je nog meer?
- De zoon van Ma-Boeten is mantri bij het kadaster, te Tegal.
- En....?
- Oom Daan geeft hem geld.
- Geld...?
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- Om te spreken.... of om zijn mond te houden. Ik denk om zijn mond te houden.
- Zoû er dan iets gebeurd zijn...?
- Zestig jaren geleden? Tante, kàn u zich niets herinneren?
- Maar kind, ik was jong, ik lette niet op. Ik was een meisje van zeventien. Ja, ja,
tante is ook jong geweest. Zeventien was ik.... Ik was met de andere kinderen
gebleven in de stad, een zuster van grootmama was met ons kinderen daar. Papa
was voor gezondheid in de bergen. Hij logeerde met mama in een pasangrahan,
en.... dàt herinner ik me nu.... ze hadden Harold meêgenomen.... Ja, ik herinner
me, Harold was niet met ons. Ze hadden Harold meêgenomen; Harold was papa's
lieveling.... Daàr is het, dat papa is verdronken. 's Nachts, in de kali.... Hij kon niet
slapen, is het bosch ingewandeld, en misgeloopen in de rivier.... Dat alles herinner
ik me.
- Was papa daar meê naar de pasangrahan?
- Ja, je vader was meê. Hij was een ventje van dertien jaren toen.
- En hij weèt, sedert dien tijd?
- Dat zegt hij....?
- Dan weet hij iets.... van de bergen, van de pasangrahan....
- Ina.... wat zoû het zijn...?
- Ik kàn het niet vermoeden, tante, maar het is zeker iets.... van grootmama....
- Ja, zei tante Stefanie, plotseling voorzichtig. Maar wàt het ook is, kind.... het is
al zoo lang geleden. Als het iets is.... is het vermoedelijk iets.... dat niet zoo heeft
behoord te zijn. Laat ons er maar niet naar zoeken. Het is al zoo heel lang geleden,
zèstig jaren.... En grootmama is al zoo oud....
Zij hield op, en hare pittige vogeloogen staarden, knippend. Het was of zij plots
iets had zien schemeren, iets, dat nabij kwam, en zij wilde niet meer spreken.... Zij
wilde zelfs niet weten.... Een huiverende angst, gemengd met een mist van vage,
vage herinnering, wemelde voor hare knippende oogen.... Zij zoû er het zwijgen toe
doen. Het was niet goed al te diep door te dringen in de dingen van het verleden....
De jaren gingen voorbij, de dingen gingen voorbij: het was het beste ze rustig te
laten voorbijgaan, de zonde te laten voorbijgaan.... In de zonde loerden de machten
der Hel. In de nieuwsgierigheid loerde de Hel. De Hel loerde, razende sabbath, in
de boeken en albums van
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Anton.... Zij loerde in haar moeders verleden.... Zij loerde nu uit Ina's brandende,
brandende nieuwsgierigheid.... Zij, tante Stefanie, was bang voor de Hel. Zij wilde
in den Hemel komen. Zij wìlde niet meer, wat er gebeurd kon zijn, weten. En voor
den mist der herinnering sloot zij de knippende oogen, hield ze toe.
- Kind, herhaalde zij. Laat ons er NIET naar zoeken....
Zij wilde niets meer zeggen en Ina was zeker, dat tante wist, tante zich minstens
wel iets herinnerde. Maar zij kènde tante Stefanie: als papa, zoû zij nu niet spreken.
Was zij op haar hoede. O, wàt was het, wàt kon het zijn??

V.
Maar tante Floor kwam juist naar beneden, boezem deinende de trap
afschommelend, en oom Daan belde juist aan de voordeur, en oude Anna was maar
blij: ze hield van die beweging der familieleden in het benedenhuis, en zij ontving
ieder met haar oude, blijde gezicht en hare beleefde gemoedelijke praatjes, terwijl
de dikke poes in hare rokken rug en staart opzette tegen haar kuiten aan. Achter
tante Floor hinkte oude dokter Roelofsz de trap af, heup-zwikkend op zijn eene stijve
been, en zijn enorme buik scheen tante Floor in hare schommeling naar beneden
te stuwen, voorzichtigjes, pas voor pas.
Tante Stefanie was blij zich van Ina d'Herbourg los te maken, en zij zeide:
- Nu ga IK maar naar boven....
Zij schoof in de gang langs het stijve been van Roelofsz en drong tusschen Anton
en tante Floor naar de trap, en in haar zenuwachtige haast, bang voor Ina, voor
zonde, nieuwsgierigheid, bang voor Hel, struikelde zij bijna over de poes, die juist
tusschen hare voeten doorslipte.
- Roelofsz, zei oom Daan. Ik dacht wel, je hier te zien. Ik was je anders dadelijk
op komen zoeken.
- Ja-ja-ja, zoo-zoo, ben je weêr terug, Dercksz, zei de oude dokter.
Zij gaven elkaâr de hand en Daan Dercksz, nerveus, zag dokter Roelofsz aan,
als of hij iets zeggen wilde. Maar hij aarzelde en zeide alleen, tot Ina, weifelend:
- Ga jij.... niet naar boven, Ina....?
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- Neen, oom, antwoordde Ina, in schijn beleefd, blij den dokter, Roelofsz, te hebben.
Gaat u eerst. Heusch, gaat u eerst. Ik kan best nog een poosje wachten. Ik wacht
nog wat.... in de voorkamer.
Ja, dokter Roelofsz voegde zich bij haar, koû-handen wrijvende, zei, dat het hier
warmer was dan boven, waar maar matigjes gestookt werd: oude Takma had het
nooit koud: die gloeide immers altijd van binnen. Maar tante Floor, die ook nog even
in de voorkamer kwam, pufte en gooide haar zwaren, bonten mantel af, terwijl Ina
haar hielp:
- Een mooie mantel, tante....
- Ja-a-à, kind, soo een oùwe vel! zei tante Floor, minprijzende. Al van drie jaar
geleden. Maar lekker in Gholland. Wàrrrm!!
Zij beet het laatste woord, blijde om den mantel, in Ina's gezicht, met rollende
medeklinkers. Zij zetten zich alle drie en Anna vond het zoo gezellig, dat zij
pruimen-op-brandewijn bracht, drie glaasjes op een blaadje.
- Of wil ù liever thee, mevrouw Ina?
- Neen Anna, je pruimen zijn heerlijk....
De meid trok zich, blijde, terug, gelukkig over de beweging in het benedenhuis
van haar oude mevrouw, die daàr nooit meer kwam. Dat benedenhuis was haàr,
Anna's rijk; daar heerschte de juffrouw ook niet, daar heerschte ZIJ, ontving ZIJ de
familie, en prezenteerde ZIJ de ververschingen.
Ina proefde een pruim, niet tevreden, dat tante Floor in de voorkamer meê was
gekomen. Die oude dokter, jongere tijdgenoot van grootmama, het was wel mogelijk,
dat hij iets wist.... maar zeker was het niet.... Want oom Daan wist immers pas sedert
zoo kort, al wist papa sedert zestig jaren.... Zèstig jaren! De duur van dat verleden
hypnotizeerde haar.... Zestig jaren geleden: toen was die oude, krukkende dokter,
die nu niet meer praktizeerde, die nu alleen nog maar zoo een beetje - te samen
met een jongeren collega - grootmama en meneer Takma op de been hield, een
jonge man van acht-en-twintig jaar, kort in Indië, éen van de vele aanbidders van
grootmama....
Zij zàg het voor zich, en zij poogde het vèrder door te zien; hare nieuwsgierigheid,
als een intense lens, brandde een perspectief voor haar heen, glimpend van nieuw
licht, door de opaque dichtheid van het heden. En zij begon:
- Die arme papa.... Hij is lang niet wel. Ik vrees zoo, dat
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hij ziek wordt. Moreel is hij ook zoo gedrukt. Ja tante, moreel is hij gedrukter sedert
hij oom Daan heeft teruggezien, dan ik papa in lang gekend heb. Wat is er toch...?
Geldzaken zijn het niet....
- Neen kind, geldsaken zijn het niet, maar wij blijven toch arrem als de mierrren.
- Waarom is oom Daan naar Holland gekomen? vroeg Ina plots en snel.
Tante Floor zag haar dom aan.
- Waarom? Om.... Om.... Ja, kind, ik weet het waarlijk niet. Ik val ddoòd als ik het
weet. Oom ghaat immers geregeld naar Gholland. Voor de saken, voor de saken.
Altijd voor de saken. Wat ze nu weêr bekonkelen samen, jou papa met oom Daan,
ik val ddood als ik het weet, maar rijk.... - zij schudde het hoofd bijna in Ina's gezicht,
verwijtend - rijk worden we er niet meê. En ze scharrelen al jaaàren lang samen....
- Arme papa, zuchtte Ina na.
- Ja-ja-ja, zoo-zoo, uit-riep de dokter, schuin zittend; zijn buik hing voorover; we
worden oud, we worden oud....
- Praat jij voor jou, riep tante boos. Ik ben niet meer dan sestig.
- Dan zestig? Zoo-zoo! mummelde de dokter. Dan zestig?! Ik dacht, dat je ouder
was....
- Neen hoor, niet meer dan sèstig, zei tante Floor, beleedigd.
- Ja-ja, dan ben je zoo oud.... als.... als Ottillie.... zoo-zoo, zoo-zoo....
- Ja, zei tante. Ik ben nèt zoo oud als Ottilie Steyn.
- Zèstig jaren.... Zoo-zoo, mummelde de dokter.
- Toen was u een jong-mensch, dokter, zei Ina, met een lachje.
- Ja-ja, ja-ja, kind.... Een jong-mensch!
- U scheelt nog veel met grootmama, niet waar?
- Jà-jà-jà! bevestigde dokter Roelofsz heftig. Negen jaren, kind, negen jaren....
En met Takma.... vijf jaren, ja.... zoo.... ja, vijf jaren, dàt scheel ik wel met hem....
- Het is zoo aardig, dat u àltijd zoo samen is gebleven met grootmama, met meneer
Takma, ging Ina liefjes voort. In Indië.... en later hier altijd.... in Den Haag.
- Ja, ja, we bleven maar samen....
- Sulke òudde vrienden, zei tante Floor geroerd, maar zij knipoogde tegen Ina,
meenende, dat dokter Roelofsz, trots het
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verschil van negen jaren, tòch een heel intime vriend van grootmama was geweest.
- Dokter, zei plots Ina. Is het waar, dat zèstig jaren geleden...?
Zij hield op, niets wetend te zeggen. Zij was haar zin, listigjes, zóo begonnen, en
zij brak hare fraze, opzettelijk, af. De oude dokter had een schok: zijn buik wierp
zich van links naar rechts, hing nu over het gezonde been heen.
- Wat?? schreeuwde hij bijna.
Hij keek haar aan met draaiende oogen. Een angst vertrok de gerimpelde rondheid
van zijn kolossalen ouden monnikskop, gladgeschoren, met ingevallen mond, die
nu, open, kwijl over de bange lippen liet vloeien tusschen de afgebrokkelde tanden.
Zijn oude handen, waarover het vel slordig hing in ruime plooien, krampte hij,
opgeheven, liet ze toen zakken op de knie.
Hij WìST: Ina zag het dadelijk. En zij deed als of zijn schreeuw niet meer was dan
een uitroep na een niet-hooren van doofheid; zij verhoogde hare stem en herhaalde
iets luider, beleefd en kalm, duidelijk artikuleerend:
- Is het waar, dat zèstig jaar geleden.... grootmama.... die toen toch al
zeven-en-dertig was, nog een pràchtig mooie vrouw was? Ja, die oude menschen
hielden zich goed; beter dan wij.... Ik ben vijf-en-veertig, maar ik ben een oude
vrouw....
- Na, na, zei tante Floor; ‘oùdde vrouw!!’
En de dokter mummelde:
- Ja.... ja, zoo-zoo..... o.... vroeg je dàt, Ina.... Ja-ja, zeker.... zeker.... grootmama....
grootmama was een pràchtige.... pràchtige vrouw.... ook toen ze al niet zoo heel
jong meer was....
- En Ottilie Steyn dan, zei tante Floor. Die was feèrtig, toen Steyn op haar verrliefd
werd.
- Ja.... zei Ina. Correct.... was het niet van tante Ottilie.... maar het is
bewonderenswaardig van jeugd....
En zij staarde, met den verholen blik van hare voornaam moê knippende oogen,
naar den dokter. Hij zat gezakt op zijn stoel, hij zat als een oude, vervallen, difforme
massa: de gestapelde ruïne van een man en een mensch: een oude, oude
leef-monnik, maar in ruime gekleede-jas, en ruim vest, dat drapeerde over zijn
omvang. De angst van zijn draaiende oogen was gedoofd, en zijn buik hing links,
zijn hoofd rechts. Het was of een inertie
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hem beving, na den schrik, de tè groote aandoening, van zoo even, om Ina's vraag,
om het fatidieke getal van zestig. Wèlwetende knikte zijn enorme kop, en in het
winterlicht van buiten pakten schelle schampen zijn glimmenden schedel.
- Ja.... ja.... ja....; zoo.... zoo! mummelde hij nu, bijna idioot.
Hij stond moeilijk op, omdat Daan Dercksz naar beneden kwam, gevolgd door
Stefanie, gevolgd door ouden meneer Takma, die door niemand op de trap geholpen
wilde worden, hoewel Anna toch angstig toezag, de poes terug jagende naar de
keuken, bang als zij was, dat ze tusschen de voeten van den ouden heer zoû glippen.
- Grootmama is moê, zei Daan Dercksz.
- Dan zal ik maar niet naar boven gaan, zeiIna. Neen, Anna, dan ga ik maar niet.
Dan kom ik wel eens gauw terug. Grootmama heeft al zoo heel veel bezoek gehad.
Toch draalde zij, ging nu heen, ziek van onbevredigde nieuwsgierigheid, die haar
een brandenden honger gaf in de ziel. Tante Stefanie nam ook afscheid, zeggende,
dat mama minnetjes was van daag; en het laatste ging de oude Takma, voorzichtig
berekenend, maar strammetjes recht. Ina meende, dat ook HIJ moest weten.... Wat
was het, wàt was het toch.... Die oude menschen wìsten het: àllen!
- Kom, wij gaan naar ghuis, Ddaan, zei tante Floor. Onze wagen staat voor de
deurrr!
- Ga jij eerst, zei Daan Dercksz, aarzelend. Ik woû nog even met Roelofsz praten.
Ik ben blij, dat ik hem weêr eens zie....
- Hè, altijd praten! zei tante Floor, ontevreden als haar man niet bij haar bleef. Ik
send jou de wagen dan, straks....
Zij nam afscheid, schommelde weg; Ina zeide:
- Meneer Takma, mag ik u thuis brengen....
Takma knikte, stilletjes goedkeurende.
- Goed kind, dat mag jij wel doen, zei de oude man, en nam haar arm; hoewel hij
zich flink hield, nooit een rijtuig wilde, vond hij het altijd wel geruststellend en gezellig
als er iemand terug met hem mede ging, de Nassaulaan door, de hooge brug over,
tot aan zijn huis aan de Mauritskade: hij vroeg dat geleide nooit, maar nam het
gaarne van de een of den ander aan. Ina dacht echter, zij zoû niets durven vragen
aan ouden meneer Takma:
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verbeeld-je, dat hij iets wìst en ook schrikken zoû, op straat: hij zoû een beroerte er
van kunnen krijgen! Neen, daar was zij te voorzichtig toe, maar zij was ziek, ziek
van den nieuwsgierigen honger in haar ziel.... Wàt was het..... en HOE zoû zij het te
weten komen...?
Daan Dercksz bleef met den ouden dokter alleen: zijn papegaaiprofiel trilde en
zijn kleine pittige vogeloogen - de zelfde van tante Stefanie - knipten herhaaldelijk
als in eene emotie, terwijl zijn kleine, magere gestalte als nog meer verschrompelde
bij de gestapelde kolosmassa van den dokter, tempelier-achtig scheef torenend op
het eene gezonde en het andere te korte, hinkende been.
- Roelofsz, zei Daan Dercksz; dàt doet me pleizier je weêr te zien.
- Ja-ja, zoo-zoo, het is nu al vijf jaar geleden, sedert je het laatst naar Holland
kwam.... Een heele tijd, ja-ja.... We worden oud, we worden oud.... Je dacht je
moeder niet zóo te vinden.... Ja, ja, ik breng haar tot de honderd! We zullen zien,
we zullen zien.... Misschien overleeft ze ons allemaal, Takma, en mij, zoo-zoo....
- Ja, zei Daan Dercksz; mama is weinig veranderd.
- Ze is een krasse vrouw; ja-ja, en dat is ze altijd geweest.... Ze is frisch in den
geest; haar geheugen is goed; dat is een geluk, ja-ja, zoo, op dien leeftijd....
- En ook Takma....
- Houdt zich goed, houdt zich goed, ja-ja.... Ja, zoo, we worden állen oud.... Ik
ook, ja-ja, ik ook....
Maar Daan Dercksz was zeer nerveus. Hij had beloofd aan zijn broeder Harold
heel voorzichtig te zijn, niet te praten, maar sedert de twee maanden, DAT HIJ WIST,
brandde hem het geheim, de ontzetting ervan, in de ziel van man-van-zaken, die,
voor het eerst - hoe oud hij ook was - een groote emotie buiten die zaken om had
ondervonden.
En hij kon zich niet weêrhouden. Het huis was stil. Anna terug naar de keuken;
de Oude Vrouw zat boven, alleen, met de juffrouw. Eén klein gaslicht in de voorkamer
was ontstoken, een ander in de gang. Namiddagschemer en -stilte zeefden door
de atmosfeer van het kleine huis, waar de Oude Vrouw zoo lang al leefde, zoo lang
al had zitten wachten, aan haar raam, boven, op haar hoogen stoel....
- Roelofsz.... zeide Daan Dercksz.
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Hij was een hoofd kleiner dan de dokter; hij nam hem bij de knoop van zijn vest.
- Ja-ja, zei Roelofsz. Wat, Dercksz?
Daan Dercksz keek om zich heen. Geen, in dat stille benedenhuis, kon hem
hooren; hij zeide, en zijn stem bibberde in ontzetting:
- Roelofsz.... ik heb het gehoord.
- Wàt? schreeuwde de dokter, doof.
- Ik heb alles gehoord.... in Indië.
- Wàt?? schreeuwde de dokter, niet doof meer, maar ontzet.
- Ik heb ALLES.... in Indië gehoord....
De dokter keek hem aan met draaiende oogen en in zijn gladgeschoren
monnikskop kwijlden de opene hanglippen en stonk zijn adem tusschen de brokkelige
tanden.
En hij pakte, op zijn beurt, Daan Dercksz, bij een knoop vast.
- Wàt heb je gehoord??
- Ik heb ALLES gehoord, herhaalde Daan Dercksz. In Indië. Ik weet.... ik weet alles.
- Je weet.... alles...? Ja? Ja? Je weet alles? Wàt.... wàt weet je, zoo-zoo?
- Van.... van mama.... Van Takma.... Van....
Zij zagen elkaâr aan in de ontzette oogen.
- Van mijn vader, zei Daan Dercksz en zijn ontzette stem fluisterde en huiverde.
Van mijn vader. Dat wat jij ook weet. Dat wat jij altijd hebt geweten. Dat Takma....
mijn vader, in dien nacht, toen hij bij mijn moeder was.... zijn eigen wapen.... een
kris.... heeft ontwrongen.... een kris, die hij den vorigen dag van den Regent had
cadeau gekregen....
- Je weet? Je weet? riep de dokter. O God, ja, ja?? Ik.... ik heb NOOIT iets gezegd.
Ik ben acht-en-tàchentig jaren.... maar ik heb.... ik heb NOOIT iets gezegd....
- Neen, je hebt nooit iets gezegd.... maar de lijfmeid van mama....
- Ma-Boeten?
- Ja, Ma-Boeten, die heeft het aan haar zoon verteld, een mantri op Tegal.
Ma-Boeten is gestorven, en de mantri maakt er chantage van. Hij is bij me geweest,
om geld. Ik heb hem geld gegeven. Ik zal hem geld geven, iedere maand.
- Dus je weet.... ja-ja, o God, zoo-zoo.... Dus je wéet, Dercksz, je WEET??
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- Ja, ik weet.
- Wàt vertelde de mantri? Wat had Ma-Boeten verteld...?
- Dat mijn vader Takma te lijf wilde gaan, met een kris.... Dat Takma hem de kris
ontwrong, terwijl....
- Terwijl wat.... ja-ja, terwijl wat...?
- Terwijl mama.... mijn moeder....
- Ja-ja...?
- .... Om mijn vader de armen geslagen had, om hem tegen te houden....
- O God, ja, ja!
- .... Om hem tegen te houden zich te verdedigen.... en dat de baboe achter de
deur haar had hooren zeggen:
- Ja-ja.... ja-ja.... o God!
- .... Haar had hooren zeggen; ‘Ik hàat je.... ik hàat je: ik heb je àltijd gehaat....’
- Ja-ja.... O God!
- ‘Ik heb je àltijd gehaat, en ik hoû.... ik hoû van Emile!’
- Ja-ja.... en toen...?
- En toen heeft ze tegen Takma geroepen, bijna luid: ‘Emile.... geef hem een pòr:
liever hij, dan jij!’
- O God!!!
De dokter zakte, zware massa, neêr op een stoel.
- Je weèt het! kreunde hij. Het is zèstig jaren geleden, ja-ja, o God, zoo-zoo! Ik
heb het NOOIT, ik heb het nooit gezegd! Ik hield zoo veel van je moeder....: ik, ik....
ik schouwde het lijk den volgenden dag!
- Ja..... ze lieten het wegdrijven.... in de kali....
- Ik schouwde het lijk den volgenden dag.... en ik, ik BEGREEP.... ik hàd al
begrepen, want ik had je moeder al dien morgen gezien, en zij ijlde, in koorts....en
ik....ik beloofde.... ja-ja, ik beloofde haar, niets te zeggen.... o God.... o God, als
ze.... als ze van me houden wilde!! O God, o God, Dercksz, Dercksz, Daan, ik heb
nooit.... ik heb nooit wat gezegd.... En God weet, wàt de menschen toen.... toen,
jaren geleden.... zestig.... ja-ja.... zestig jaren geleden hebben gedacht.... hebben
gesproken.... gekletst, gekletst.... zonder het juiste te weten.... totdat het alles is
doodgebloed.... tot het te laat was het lijk opnieuw te schouwen, na maanden.... na
hoeveel maanden.... Ik heb nooit, ik heb NOOIT wat gezegd.... o God, neen-neen,
zoo-zoo....
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- Toen ik het wist, Roelofsz, kòn ik niet in Indië blijven.... Ik moest Harold zien, jou
zien, ik moest mama zien, ik moest Takma zien....
- Waarom....!!
- Ik weet het niet, ik moest jullie zien. O, ze moeten hebben geleden. Ik heb
medelijden met haar, met Takma.... Ik moest jou zien, het je zeggen.... Ik wist, dat
je....
- De mantri wist.... het.... van MIJ?
- Door Ma-Boeten....
- Ja, die wist alles, het krèng....
- Ze heeft jaren, jaren gezwegen.... Ik wist zelfs niet meer, dat ze leefde.... Toèn
heeft ze het aan haar zoon verteld. Ze dacht, dat mama al dood was.... De zoon
kende bedienden van ons huis.... Hij is te weten gekomen, dat mama nòg leefde....
- O God.... o God, ja-ja!
- Ik geef hem gèld.... iedere maand!
- Tot mama dood is?
- Ja.... tot ze dood is!
- O God.... o God.... ja-ja!
- Maar Roelofsz.... Wat je nièt wist....
- Neen.... neen, wàt? Wat wist ik niet?
- Dat Harold....
- Dat Harold.... je broêr?
- WIST...!
- Dat Harold WIST?!
- Ja! Ja!
- Dat hij wist?! Hoè wist Harold: o God, ja? Zoo? Hoe wist Harold?
- Harold wist.... want hij had gezien!!
- Hij had gezien? Harold had gezien?!
- Hij was daar meê, in de bergen; hij was in de pasangrahan.
- Harold?
- Hij was een jongen van dertien jaar. Hij is wakker geworden! Hij heeft mama,
Takma, Ma-Boeten gezien.... Die droegen het lijk van mijn vader.... Hij heeft geloopen
in het bloed van zijn vader, Roelofsz! Hij was dertien jaar! Hij was dertien jaar! Hij
heeft nooit vergeten wat hij heeft gezien! En hij heeft het ALTIJD GEWETEN, zijn leven,
zijn heele leven lang!
- O God, o God, ja-ja.... Is dat waar....? Is dàt waar...??
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- Dat is waar! Hij heeft het mij zelf gezegd.
- En ook hij.... hij heeft nooit gesproken?!
- Neen, hij heeft nooit gesproken?
- Hij is een beste kerel, ja-ja.... een brave kerel. Hij wil geen schande brengen,
ja-zoo, op het hoofd van zijn oude moeder... Daan, Daan.... o God, ja-ja, zoo-zoo!!
Daan, spreek jij ook niet: spreek NOOIT!
- Neen, ik zal niet spreken. Ik heb gesproken met jou, met Harold, omdat ik àlles
met hem bespreek. Zaken, en.... en àlles! Hij heeft me dikwijls geholpen.... In Indië,
met een vieze historie, die ik daar heb gehad.... in mijn tijd.... ja.... God.... in mijn
tijd!! Ik heb altijd àlles met Harold besproken. Met jou heb ik gesproken, omdat ik
wist, dat je wist....
- Ja-ja-ja, God-God, zoo-zoo.... Maar Daan, Dercksz, spreek verder niet!!
- Neen, neen, ik zàl verder niet spreken.
- Niet met Stefanie, niet met Anton, niet met Ottilie.
- Hùn kind....
- Ja-ja, hun beider kind. Stil-stil, Daan, het zijn zulke òude dingen! Ze zijn allemaal
al voorbij....
- Waren ze maar voorbij! Maar ze zijn niet voorbij.... zoo lang mama.... en Takma....
nog LEVEN!
- Ja-ja, neen-neen; je hebt gelijk, zoo lang ze leven.... zijn ze nog niet voorbij....
Maar ach.... ze zijn oud. Lang zal het niet meer duren.... Ze gaan voorbij, ze gaan
voorbij, die dingen.... Langzaam, maar ze gaan voorbij.... Het is zoo héel lang
geleden, zoo-zoo.... En de menschen bemoeien zich niet meer met een van ons
allen.... Vroeger, ja vroeger, spràken ze.... de menschen.... over mama, en Takma....
en de kinderen, over Anton, over JOU.... die vieze historie in Indië.... over Ottilie....
veel over Ottilie.... Dat is nu alles voorbij.... Dat gaat voorbij.... We zijn oud.... ja-ja.....
wij zijn oud....
Hij zakte terug in zijn stoel, zijne massa helde met schuinen buik, of zij voorover
op den grond zoû vallen.
Op dit oogenblik klonk van boven een schelle kreet, geperst, maar doordringend,
als van een oude keel, die geworgd werd, en bijna te-gelijkertijd werd de deur boven
opengerukt en riep de juffrouw:
- Anna.... Anna, kom gauw!
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Daan Dercksz was een oude man, maar een huivering smeet als een kouden stroom
uit over zijn rug.
De dokter was opgeschrikt, wankelend op de beenen, richtte zijn difforme massa
eindelijk op, riep:
- Wat is er? Wàt is er??
En de beide mannen haastten, zoo snel zij konden, zich de trap op, Anna achterna.
Boven waren twee lampen ontstoken en de oude vrouw zat recht op haar stoel.
Hare oogen, bovenmatig vergroot, puilden met een starre ontzetting; hare mond,
na den gil, dien zij had uitgeperst, was opengebleven, en maakte een donkere holte,
en haar eene arm was opgeheven, wijzende met uitgestrekten vinger naar den hoek
van de kamer bij de etagère. Zoo bleef zij, als versteend en verstard, verstard de
staarblik en opene mond, verstard heel het oude gelaat in bovenmatigen schrik,
versteend het gebaar van haren stijven arm, als zoû zij dien nooit weêr kunnen laten
zakken. En de juffrouw en Anna, die nu samen tot haar in overspanning, naderden,
vroegen:
- Mevrouw.... Mevrouw.... Wat heeft u....? Is u niet wel? Is u niet wel?
- Daa.... áar....! stotterde de oude vrouw. Dáar....! Dáár!!
En zij staarde star, en bleef wijzen. De twee mannen waren op den drempel
verschenen en instinctmatig wendde hun aller blik zich naar den hoek bij de étagère.
Daar was niets te zien, dan wat de Oude Vrouw er zag, en duidelijk zag, oprijzen
voor hare oude oogen, er oprijzen zag in een paroxysme van de jaren lang haar
overstelpende wroeging.... tot zij op eens weêr ZAG, tot zij zàg al tien, twintig
seconden lang, waarin zij versteende en waarin zij verstarde, en het oude bloed in
haar niet vloeide meer. Nu ontving zij een schok, de hand viel neêr in den schoot,
zijzelve viel terug in het rechte kussen van haar hoogen stoel, en toe vielen de
oogen....
- Dat heeft mevrouw wel eens meer, zei, fluisterend, oude Anna.
Zij wisten, behalve Daan Dercksz, het allen, dat mevrouw het wel eens meer had.
Zij be-ijverden zich om haar heen. Zij was niet flauw gevallen. Zij opende spoedig
de oogen, herkende den dokter, herkende de beide vrouwen, maar zij herkende
niet haar zoon Daan. Zij zag hem strak aan, met een huiverschok plotseling, als of
een gelijkenis haar trof.
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- Moeder! Moeder! riep Daan Dercksz.
Nòg staarde zij, maar zij begreep, dat hij niet was de materializatie van wat zij
zoo even gezien had, begreep zij, dat hij een zóon was, die geleek op den vader:
hem, dien zij eerst had lief gehad en toen had gehaat. Hare starende blik doofde,
maar de rimpels van haar gelaat, in de nahuivering, bleven onbewegelijk in hun
diepe groeving, als ingesneden en ingeëtst. Over hare hand en pols, om haar geheel
tot bewustzijn te brengen, streek Anna met zacht, regelmatig gebaar van lichte
massage.... tot het oude bloed weêr vloeide.
- Naar bed, murmelde de oude vrouw. Naar bed....
De beide mannen gingen, lieten haar aan de zorg der vrouwen. Onder aan de
trap huiverde het benedenhuis, flauw verlicht, vol doodstille schaduw. Daan Dercksz
greep den arm van den dokter, terwijl die moeilijkjes de trap afstrompelde, van het
zieke been op het gezonde been.
- Wat heeft ze gezien? vroeg Daan Dercksz.
- Stt! zei de oude dokter. Ja-ja.... zoo-zoo....!!
- Wàt heeft ze gezien?
- Ze heeft.... DERCKSZ.... ze heeft je VADER gezien....
In de keuken miauwde angstig de poes.

VI.
Tante Adèle Takma, haar sleutelmandje aan den arm, rustigjesaan bedrijvig, kwam
uit de eetkamer in de gang, want zij had den brievenbesteller gezien, en zij hoopte
op een brief van Elly: Lot en Elly waren te Florence, waar zij samen druk werkten
in de Laurentiana en in archieven, omdat Lot stof verzamelde voor een historiesch
werk over de Medici's. Zij waren tot Napels toe geweest, en op hun terugreis, moê
van zoo veel gezien te hebben - voor Elly was geheel Italië nieuw, - waren zij te
Florence gebleven, hadden er zich geïnstalleerd in een pension en werkten samen:
Elly scheen gelukkig en schreef opgetogen brieven. Tante Adèle keek in het
brievenkastje. Ja waarlijk, een brief van Elly; een brief aan grootpapa; tante Adèle
las altijd de brieven aan grootpapa voor, dat was een gezelligheid, en de brief was
toch ook voor haar. Ja, de kinderen zouden nog drie maanden zeker wegblijven het was nu begin Januari - en dàn, was er sprake
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van, zouden zij zich kalmpjes opschieten bij Steyn en mama Ottilie, voor een tijdje,
om eens te zien of het ging, om, ging het niet, kalmpjes hun eigen gang weêr te
gaan: zij hadden het reizen nog in het hoofd en verlangden nog niet naar een
definitieve installatie. Mama Ottilie was naar Londen gegaan; zij had daar hare twee
jongens: John en Hugh Trevelley - Mary was in Indië getrouwd -; mama Ottilie had
het waarlijk niet alleen kunnen uithouden, en kwaad was er zeker niet aan, dat zij
hare twee zonen eens op ging zoeken, als die twee zonen maar zulke afzetters niet
waren geweest: geld hadden ze altijd noodig: dat wist tante Adèle van Elly en Lot.
Tante Adèle bezorgde nog even wat zij te doen had beneden, sprak met de
keukenmeid, sloot de proviziekast, streek een tafelkleed glad, zette een stoel recht
tegen den wand, om niet meer beneden behoeven te komen en rustig tijd te hebben
den ouden heer Elly's brief voor te lezen, in welke lectuur hij altijd groote schik had,
omdat Elly schreef met vroolijke verve en met talent; de brieven gaven hem altijd
een prettigen morgen, en na tante's lectuur las hij ze dikwijls over en over.
Nu ging tante naar boven, tevreden den brief te hebben, en zij klopte aan de deur
van het kantoor van den ouden heer. Zij kreeg geen antwoord en meende, dat hij
voor een oogenblik was in zijn slaapkamer, ging zij daar heen. De deur stond open
en zij trad binnen. De tusschendeur van het kantoor stond open en zij trad binnen.
In zijn gewonen stoel voor de schrijftafel zat de oude man.
Hij sliep. Hij hing in zijn stoel en het trof haar hoe heel klein hij was, als
verschrompeld in zijn rust. Zijn oogen schenen toe en zijn hand lag op een opene
lade van zijn bureau. Een papieren mand stond naast hem; andere papieren en
brieven lagen over de tafel heen.
- Hij slaapt, sprak zij bij zichzelve en, en om hem niet wakker te maken, sloop zij
op de punt der voeten door de opene deuren heen. Zij wilde hem in zijn rust niet
storen, als hij van zelve niet wakker werd, alleen reeds door hare binnenkomst. Hij
was zoo oud, zoo heel oud....
Het speet haar, dat zij nog wachten moest met den brief van Elly te lezen. Zij had
niets meer te doen, de zorg voor het huishouden was afgeloopen; de twee meiden,
rustig, deden haar werk. En tante Adèle, in de eetkamer, zette zich bij het raam,
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sleutelmandje naast zich, blij, dat alles netjes was opgeruimd en zij las het
morgenblad, dat gekomen was; straks zoû zij het boven brengen. Buiten sneeuwde
het. Een stille witte rust dommelde door de kamer en door het huis. Even klonk de
stem van een meid, verdoofde naar de keuken toe.... Tante Adèle las rustig de vier
bladen door.
Toen stond zij op, in de hand mandje, brief van Elly en courant en ging zij opnieuw
naar boven. Zij klopte aan het kantoor. Maar de oude man gaf nog geen antwoord.
Zij opende nu zachtjes de deur. Hij zat nog steeds in zijn stoel, in de zelfde slapende
houding van zoo even. Hij scheen echter nog meer verschrompeld, o zoo klein, in
zijn korte jasje.
Tante schrikte en zij trad nader. Zij zag, dat zijn oogen niet waren gesloten, maar
glazig staarden in het verre, verre vage.... Bleek werd tante Adèle en beefde. Toen
zij den ouden heer geheel was genaderd, zag zij, dat hij dood was.
Hij was dood. De dood had hem overvallen en een lichte aanraking was voldoende
geweest om in zijne van ouderdom broze aderen het bloed te doen stil staan, voor
altijd. Hij was dood, en, naar het scheen, zonder strijd gestorven, alleen omdat de
dood was nader getreden en hem éven met killen vinger aangeroerd had op hart
en op hoofd.
Tante Adèle beefde en barstte in snikken uit. Zij belde, zij riep angstig de meiden,
die dadelijk beide kwamen.
- De oude heer is dood! riep tante Adèle snikkende.
Ook de beide meiden huilden; zij waren drie vrouwen geheel alleen.
- Wat moeten we doen, juffrouw!
- Keetje, zei tante Adèle; ga dadelijk naar dokter Thielens, en dan naar meneer
Steyn de Weert. Ik weet niemand anders. Familie van meneer is er niet. Maar meneer
Steyn de Weert zal ons zeker helpen. Neem een rijtuig en ga dadelijk. Breng meneer
Steyn dadelijk hier. Mevrouw Steyn is naar Londen. Ga, ga, gauw, Keetje.
De meid, huilende, ging.
- Hij is dood! zei tante Adèle. De dokter kan niets voor hem doen, maar de dokter
moet constateeren.... Door, laten we meneer op bed leggen en hem zachtjes-aan
uitkleeden....
Zij tilden den ouden man uit den stoel, tante Adèle aan het hoofd, Door aan de
voeten: hij woog niets in de handen der
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vrouwen. Hij was zoo licht, hij was zoo licht. Zij legden hem op bed en begonnen
hem te ontkleeden. Het jasje, dat zij hingen over een stoel, tuitte van achteren,
behield den rugvorm van den ouden man.
Keetje had Steyn de Weert thuis gevonden en hij kwam met haar meê in het
rijtuig: zij waarschuwden aan het huis van dokter Thielens, maar de dokter was uit.
Tante Adèle kwam in de vestibule Steyn te-gemoet. Door het groote huis beneden
dommelde een stille, witte rust: buiten sneeuwde het dichter.
- Ik wist niemand dan jij, Steyn! riep tante Adèle snikkende. Ik heb je ook laten
komen omdat ik weet - de oude heer heeft het mij gezegd - dat je
executeur-testamentair bent. Ja, de oude heer is dood. Hij is als een pluimpje
weggeblazen.... Van morgen bracht ik hem zijn ontbijt, als altijd.... Toen is hij voor
zijn tafel gaan zitten, papieren nakijken.... Ik kreeg een brief van Elly en ging naar
boven en vond hem.... ik dacht slapende.... Ik ging weêr weg om hem niet wakker
te maken. Maar toen ik terug kwam.... zat hij nog zoo.... Hij was dood. Hij is dood,
Steyn.... Vier-en-negentig zoû hij gauw worden.
Steyn bleef bij tante Adèle, tot de dokter gekomen was, den dood had
geconstateerd; Steyn zoû zich bemoeien met alles wat gedaan moest worden. Hij
telegrafeerde aan zijn vrouw, naar Londen - want dit had hem tante Adèle gevraagd
-; hij telegrafeerde aan Lot en Elly, naar Florence: voor de begrafenis zouden die
zeker niet in Den Haag kunnen zijn.... En hij ging dadelijk naar zijn zwager Harold
Dercksz, dien hij thuis vond na het tweede ontbijt.
- Harold.... vroeg hij; wat moeten wij doen, wat mama aangaat? Wij kunnen het
haar niet zeggen, niet waar....
Harold Dercksz was in zijn stoel terug gevallen; hij kreunde van pijn dien dag, en
hoewel hij niet klaagde, verwrong zijn smartgezicht pijnlijk, en kwam zijn adem met
doffe stooten.
- Is.... is de oude heer.... dood? vroeg hij.
Hij zeide niets meer, steunde.
- Voel je je zoo lam? vroeg Steyn.
Harold Dercksz knikte.
- Wil ik dokter Thielens waarschuwen, dat hij bij je aankomt?
Harold Dercksz schudde van neen.
- Er is niets aan te doen. Merci, Frans. Ik weet, wat ik er aan doen kan....: vooral
maar kalm berusten....
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Hij zweeg weêr, staarde voor zich uit, de hand aan de oogen, omdat het door sneeuw
gereflecteerde buitenlucht hem stak in het gezicht. En met dof stootende schokken
herademde hij.... De oude heer was dood.... De oude heer was dood.... Eindelijk....
Het ding, het vreeslijke Ding ging voorbij, wàs nog niet voorbij, sleepte, ritselde,
staarde hem aan, met zijn starre spookoogen, die hij kende van zijn kinderjaren af,
maar het ging, het ging voorbij.... O, hoe had hij niet uitgezien naar den dood van
den ouden man! Hij had hem gehaat, den moordenaar van zijn vader, die aan zijn
kinderjaren lief was geweest, maar kind eerst, en jonge man later, had hij steeds
gezwegen, om zijne moeder, zestig jaren lang had hij gezwegen: NU eerst had hij
gesproken, met Daan, omdat die ontzet was uit Indië gekomen, alles wetende, zoo
laat alles wetende, na den dood van de baboe, die gesproken had met haar zoon,
den mantri.... Hij had hem, stil in zich, gehaat, den moordenaar van zijn vader: toen
was zijn haat gekoeld, had hij begrepen passie en zelfverdediging; toen had hij
medelijden gevoeld voor den ouden man, die zijn wroeging zoo lange jaren moest
slepen; toen was zijn medelijden erbarming geworden, diep trillende erbarming voor
beiden, voor Takma en voor zijn moeder.... ‘Geef hem een por: liever hij dan jij....’
O, die passie, o de haat, van jaren her in de vrouw, die zij toèn was geweest, nog
jonge en altijd verleidelijke vrouw, zij, die nu verleefde haar allerlaatste dagen -:
herinnerde zij zich? herinnerde zij zich? - op den rechten stoel, in die roode
schemering van het raamgordijn.... Hij, Harold Dercksz, hij had verlangd naar den
dood van Takma; verlàngd naar den dood van zijn moeder.... opdat voor hen beiden,
de oude menschen, het ding, het vreeslijke Ding gehéel zoû voorbij gegaan zijn en
zich zoû storten in het diepst van het Verleden.... Hij had verlangd en nu, nu was
de oude man dood!
Harold Dercksz herademde.
(Wordt vervolgd.)
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Gedrieën
Door René de Clercq.
Aan mijn vriend Al. van Lerberghe.
De kamer ligt 't nieuw leven mee te leven,
vol zonneschijn.
De vreemden zijn
nu allen weg, en vader heeft daareven
zijn stoel gezet
bij moeders bed.
Geluierd nog de lenigheid der leden,
het rozeroode kopke bloot,
doorwoelt het kind de witte slappigheden
van kleed en borst,
en laaft zijn dorst.
Reeds grijpelen de kleverige handjes
het zacht albast
met vuistjes vast;
den tepel in dat mondje zonder tandjes:
een rozeknop
met bladjes op.
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Aan 't kussenvleeschje, pappig-week en warme,
lijmt zich in 't lang
de lieve wang,
en moeder strijkt, met malschgebogen arme,
het gazig lichte rokje dicht.
En: ‘Venteke, waar zit-je met uw voetjes?
Het steekt entwaar
een teentje daar!
Gij zatterikske, zeeveraarke, zoetjes!....
Och, kijk 'ne keer,
't en kan niet meer.’
Het slaapt.... en vromer gaan die litanieën,
zoo vreemde voor
een vreemd gehoor.
Hoe zalig, o, dus één-te-zijn gedrieën,
waar 't kleinste wis
't bizonderste is!
En God! hoe arm den rijkdom niet te weten
van 't diepste dat
't gevoel bevat,
en niet zijn oog te hebben blij gekreten
in de innigheid
waar liefde schreit!
NIJVEL, Einde Mei 1904.
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De dochter
Door Top Naeff.
VI.
Tegen den morgen pas sliep ze in: een van droomen benauwde slaap, waarin de
herinnering aan den avond haar niet losliet, zoodat bij het ontwaken het groote leed
niet langzaam indrong of opnieuw-treffend op haar viel, maar haar onveranderd
vertrouwd was bijgebleven, alsof ze heel niet geslapen had. En haar onverkwikte
geest werkte voort, reeg en paste aaneen de duizende gedachten die haar bestormd
hadden den ganschen langen nacht, terwijl ze, op haar rug, klaar-wakker, met wijde
oogen te staren lag in 't zwart.
Nu was 't dag. Een grauwe regendag als de vorige. De blinden waren in de plinten
weggevouwen van de vochtige ramen en het warme water stond op de waschtafel
te dampen. Sientje was dus reeds geweest om haar te wekken, zonder dat zij.... Ze
hád dan toch geslapen. Het daglicht en 't rookend kannetje bewezen wat ze soezerig
betwijfelde: of 't wel waarlijk slapen was geweest. Dat vreemde, half-bewuste, waarin
ze toch alles wist.... alleen Sientje niet hoorde, die 't kannetje klakte op 't marmerblad
en riep: ‘acht uur, juffrouw’ en de blinden opende.
Het zou nu wel laat zijn; haar horloge, bedacht ze zich, lag onopgewonden op de
tafel. Ze moest wachten tot de gangklok sloeg en dan tellen.
Zou vader al beneden zijn? Aan 't ontbijt zitten en wachten op háar...? Gelukkig,
dat de meiden niets gemerkt hadden van.... gisteravond.... Meneer Greve was wel
heel flink en vriendelijk geweest....
Toen dwaalden haar gedachten om Greve en duidelijk doemde
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voor haar op: zijn gezicht, dat sprák. En over de vraag, de kieschverzwegen vraag,
tobde ze....
Zij wou hem niet meer ontmoeten, voorkomen de teleurstelling, die gerucht
maakt.... Al bleef de stille herinnering aan het onuitgesprokene hangen, en bedroeven
als de naklank van harde woorden....
Hij was een goed mensch, ze had dit altoos gevoeld, en hij zou goed zijn ook
voor haar.... Misschien zou hij haar willen trouwen, ook al had ze hem niet lief en
al zei ze hem dit. Misschien. Dan was ze eruit. Dan was ze van hém af.... Papa....
Het beeld van Greve vervaagde om plaats te laten aan dat van den vader, om wien
haar gansche jonge leven zich bewoog. Tot gisteravond. Nu niet meer!
En huiverig bevangen van herinnering aan de groote schande, poogde zij zich te
ontworstelen aan haar machtige kinderliefde, die zóó lang, taai weerstand geboden
had....
En dádelijk daarop dacht ze: Hoe ongewoon zou hij ontbijten, alleen; 't gebeurde
nooit. Zou hij zelf zijn thee inschenken, onhandig snijden van 't brood....? En meenen:
Juul verslaapt zich?
Tot ze hem weer zag gelijk den vorigen nacht, toen hij daar lag, als een beest...
Negen sloeg de klok. Dadelijk zou hij uitgaan. Mogelijk eerst haar roepen, boven
komen, vragen of ze ziek was.... Julie veerde op uit haar bed, stond in een sprong
bij de deur en wrong den sleutel om in het slot.
Dát niet. Ze liet hem niet toe. Hier was ze veilig, bleef ze den heelen dag,
onzichtbaar - als een zieke. Zij voelde zich ook ziek, doodmoe en dorstig als van
koorts. Ze dronk schielijk een glas vol water, spoelde den laatsten lauwen slok door
haar drogen mond, vulde 't glas weer tot den rand en zette 't voor haar bed.
Het was wel even prettig toen, koud geworden, er weer in te kruipen, de bedwarmte
te voelen walmen om haar voeten, om haar trillende knieën, zich te rekken in de
afstraling van haar lichaam die was blijven hangen tusschen de lakens, in den
smallen tunnel, waarin zij juist paste. Zij lag er ver, onbereikbaar.... O, hoe zou ze
ooit weer buiten, op straat, zich onder de menschen durven vertoonen....
‘Julie!’
Zij had de trap niet hooren kraken, hield haar adem in van schrik toen zijn stem
haar naam riep, vlak bij de kamerdeur en geklop klonk tegen 't paneel:
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‘Julie, zeg! slaap je nog? Geef 's antwoord!’
Zij kneep haar handen tot vuisten en verroerde niet.
‘Toe, zeg, wat 's dat nou voor gekheid? Mag ik binnenkomen?’
Hij rammelde aan den knop: ‘De deur is op slot, doe 's open.’
Zijn knie bonkte onder tegen 't paneel.
Julie kuchte, als om te bewijzen dat zij hem hoorde en opzettelijk zweeg.
‘Wel allemachtig! Julie!’
Zijn heesche stem galmde opeens door 't huis, zijn vuisten roffelden, beukten....
.... God, als de meiden hem hooren! schoot Julie door 't hoofd en meteen snelde
ze naar de deur.
Zonder te openen riep ze zacht, met moeite haar bevende stem besturend: ‘Stil
toch Pa, maak zoo'n kabaal niet.’
‘Wat mankeert je toch?’
‘Ik kom niet benee. Ga maar weg.’
‘Ben je ziek?’
‘Nee.’
‘Dan zou ik ook maar benee komen,’ ried hij kalmer, weifelend, door schijnbare
onbevangenheid pogend het gebeurde, dat hem vaag bewust voorzweefde, te
verkleinen, maar toch heimelijk bang voor haar toorn, nu zij een zoo ongewone
houding aannam.
En hij voelde zich onlekker, katterig, zwaar boven zijn oogen en lam in zijn
ledematen, een bewijs dat hij - ja toch eigenlijk beroerd - wel héél vér weg was
geweest, gisteren.
Gewoonlijk plaagden de naweeën hem weinig, frischte een koud bad hem weer
op. Maar vanmorgen.... Ja, ja, hij herinnerde zich.... Onding zoo'n bruiloftspartij!
‘Julie, toe doe nou open en kom benee.... Ik weet wel, zeg.... ik.... we zullen eens
praten samen....’
Hij kreeg geen antwoord, draalde nog even, droop toen af.
Julie, te wakker om naar bed terug te verlangen, besloot zich aan te kleeden. Ze
wist zelve niet wat ze wou, hoe zij den dreigenden dag zou doorkomen. Zij hoorde
haar vader uitgaan aan 't snel dichttrekken der voordeur, geluid dat zij kende, en
begon loom haar in de kamer verspreide bal-kleeren op te rapen, zoekend in het
nog lauwe bed de zwartlijnige haarspelden, die waren gegleden uit heur feest-kapsel,
waarmee ze, te moe om het te
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ontwarren, in de kussens was weggezakt. Ze vouwde de kleedingstukken, borg ze
op, zich telkens vergissend in de laadjes en doosjes van haar kast, waschte zich
en verzamelde terwijl den noodigen moed om naar beneden te gaan, wat wenschelijk
was tegenover de meiden. Maar ze wou niemand ontvangen, niemand.
Julie ontbeet alleen in de binnenkamer aan de onafgeruimde tafel, waarop haar
vader's bekruimeld bord nog stond, de leege eierschalen er naast. Het theeblad
bleek onaangeroerd, hij had geen thee gedronken. Wel water: de karaf blonk op de
tafel met een gebruikt glas. Kootje kwam, terwijl ze at, tegen haar aanleunen met
zijn scherpe pootjes in haar schoot gegrift, en kort bewegend staartstompje.
En na elk hapje, dat ze hem van haar eigen brood lusteloos toeduwde, zonder
streeling of vriendelijk woord, ontsnapte hem een zacht jankgeluidje als om de stille,
starende vrouw te herinneren aan de halve boterham, die nog lag op haar bord. Tot
Julie eindelijk bukte en hem het overschot neerzette op den grond.
Terwijl ze opruimde kwam Sientje binnen met afwaschwater, mompelend den
morgengroet. En omdat de juffrouw daarna zweeg, zweeg zij ook en deden zij beiden
bedrijvig, klikklakkend de kopjes en bordjes tegen elkaar. Maar Sientje nam door
den spiegel, die Julie's beeld weerkaatste, haar onderzoekend op, trachtend in haar
klein, strakbleek gezicht een spoor te vinden van den schokkenden nacht. Julie
bemerkte het niet; verdiept in eigen kommer waardeerde ze nog eens: gelukkig dat
de meiden sliepen op zolder tegenwoordig, niets vermoedden....
De keukenmeid bracht een brief binnen, toefde een oogenblik, maar ging weg
toen Julie haar bevreemd aankeek. En dat even-elkaar-in-de-oogen-zien wekte in
Julie den schriklijken twijfel, óf ze wel werkelijk niets zouden hebben gehoord....?
Het bloed wies naar haar hoofd en in plotselinge verlegenheid begon ze, zonder op
te zien, een praatje tegen Sientje, terwijl de keukenmeid, met opzettelijk vertoon
van argeloosheid, de kamer uitslofte: ‘Ik ben wat blijven slapen.... omdat.... ik zoo'n
hoofdpijn had.... van 't dansen.... gisteren.’
‘Heeft u zich goed veramuzeerd?’
‘Ja, 't was heel prettig.’
Ze antwoordde zwak en schuchter, en scheurde, om zich houding te geven, de
enveloppe, waarop tante Adèle's verguld kroontje, aan
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den kop open. Maar ze las eerst, toen Sientje haar alleen had gelaten.
Het fijne, egale damesschrift, geschreven met altoos denzelfden paarsen inkt op
lichtgrijs papier, liet zich geleidelijk lezen, zonder te boeien. Julie herlas het briefje
en verwerkte moeilijk den inhoud.
Heel welwillend schreef tante Adèle, verbloemend haar ergernis, voorzichtig
doelend op het ‘gebeurde,’ niets noemend. Zij schreef in overleg met haar man, die
dezen morgen Julie's vader op zijn kantoor zou bezoeken om hem te overreden Julie zou dit billijken - de, reeds aangenomen, uitnoodiging voor het dejeuner op
den trouwdag als ongedaan te beschouwen. Maar het zou de bruid en de geheele
familie zéér spijten, indien Julie, door deze schijnbaar onheusche doch noodzakelijke
handelwijze tegenover haar vader onaangenaam getroffen, om deze reden ook zou
weigeren mede aan te zitten, misschien zelfs bij de plechtigheid in de kerk haar
plichten als bruidsmeisje te vervullen. Daarom schreef tante Adèle haar dit verzoek
uit aller naam, Hélène niet te dupeeren; te meer daar een ‘éclat makend refuus’ de
zaak eer zou verergeren dan verbeteren.
Julie lachte schril, en dat lachen verluchtte haar. En zij schreef onmiddellijk terug,
een hooghartig-raak briefje met groote fiere letters: een heftige weigering.
Maar bij de herlezing trof haar zelve het dwaas misplaatste van dien hoogen toon,
juist tegen tante Adèle, wier feest door haar vader was beklad en vergald.
Zóó als ze tegenover Marian had gestaan stond ze nu, alleen in de binnenkamer,
tegenover tante Adèle's vernederend schrijven, machteloos, de mindere, wijl zij was
zijn dochter, de dochter van Veemer, die dronk, zich bedronk in gezelschap! Die
een schande was voor de familie, schande waarvan zij haar deel te dragen had.
Waaraan zij niet ontkomen kon....
Klein-gebogen worstelde zij zich los van haar laatste treurige pretenties,
verscheurde het briefje en schreef een tweede, deemoedig en droevig: .... dat tante
Adèle nu toch wel begrijpen kon, hoe pijnlijk het voor haar zijn zou zich thans weer
te vertoonen aan de menschen, meerendeels dezelfde gasten als op het bal. In de
kerk waar een ieder haar aan zou kijken! Dat tante haar weigering toch wel billijken
zou, ook al leek ze onvriendelijk tegenover Hélène en al gaf het moeilijkheden haar
plotseling als bruidsmeisje te doen vervangen.... O zij weigerde niet uit wrok over
den smaad aan
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hém, maar heusch alleen omdat ze niet komen dorst. En dat ‘dorst’ dat kleinmoedige,
schrapte ze weer uit, en verving 't door ‘kón’, dat vager, minder tastbaar doelde op
schaamte en vrees.
Zij zond Sientje uit om dadelijk het antwoord te brengen. Dan kon Hélène
dienzelfden dag nog zich van een ander bruidsmeisje voorzien. Even overpeinsde
ze, wie dit zijn kon:.... Dé misschien als ze heur haar opstak.... of een nichtje van
Charles, de vriendin van Greet.... Haar gedachten sprongen van 't een op 't ander....
Greet en Villet, wat waren die druk samen! 't Praatje ging al lang.... O, Villet wilde
ze ook niet weer ontmoeten! Zij zou de stad uitgaan, hoe eer zoo beter. Nog vóór
den trouwdag. Papa.... Papa moest zijn ellendig leven dan maar voortzetten, alleen.
Wat deerde 't haar verder!
Sientje kwam thuis, en kort daarna binnen de koffietafel dekken.
Julie, om haar te ontloopen, ging in de thans weer ordelijk-aankante, maar nog
weinig verwarmde voorkamer, tegen den schoorsteenmantel staan, overwegende
of ze hem straks aan de koffietafel zou ontmoeten, of zich schuil houden den
ganschen dag.
Nog weifelde ze, toen hij den sleutel in 't slot der voordeur draaide en, inplaats
naar de binnenkamer door te loopen, rechts afsloeg en de voorkamer intrad.
Zijn dochter bemerkend schrok hij zichtbaar, doch herstelde zich handig, groette
terloops, 't gezicht afgewend: ‘goeje morgen.’
Zij had hem, zwijgend, recht in de oogen willen zien, een lange poos, met driest
minachtenden blik, om hem te doordringen van haar huiverigen afkeer nog vóór het
eerste smalende woord gevallen was.
Maar zijn binnenkomst verraste en verwarde haar zóó, dat zij dien fataal
beslissenden blik niet aandorst en met gebogen hoofd, hoog blozend, roerloos
stond, en zweeg.
‘Heb jij die circulaire voor 't Weeshuis soms ergens weggelegd? ik kan ze nergens
vinden,’ vroeg hij onbevangen, zoekend langs de wanden, in de papiermand, ziftend
met opvallende drukte krakende kranten en papieren.
Nog zweeg zij.
Hij gluurde, van uit den hoek waar de monnik hing, naar haar op. Heur gloeiend
gezicht, vlammig als van een die op 't punt is te gaan schreien, trof hem. Wijselijk
liet hij den achteloos braveerenden toon, die hem ditmaal toch moeilijk afging, los,
naderde haar schoorvoetend, en bleef schuin achter haar staan:
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‘.... Oom Edzart is bij me op 't kantoor geweest.... vanmorgen,’ begon hij, hopende
dat zij reageeren zou.
Toen Julie niet bewoog, vervolgde Veemer: ‘Hij beweerde dat ik.... ik moet
gisteravond wat opgewonden zijn geweest.... ik herinner me niet precies....
Elkendonck was er.... nogal nijdig over.... 't Spijt me.’
Julie keek op, zag hem pal aan.
‘Vooral voor jou,’ eindigde hij kleintjes.
Zij stond vóór hem, zooals ze nog nooit gestaan had, met gebalde vuisten, hijgend,
en zonder een woord.
Hij week achteruit als verwachtte hij een klap.
‘.... Ik schijn niks meer te kunnen verdragen,’ prevelde hij, ‘'t is allemachtig
vervelend.’
Slikkend van drift poogde ze te spreken maar uit haar droge keel hortte geen
geluid. Hij schoof stil naar de deur, begon daar opnieuw, aldoor schuw-knorrig: ‘Ik
pás voor die trouwerij, Donderdag. De heele boel mag voor mijn part...! Jelui maken
er een záák van....’
‘Ik ga weg,’ barstte Julie uit, met klankloos schrille stem, en toen het eerste woord
zich door haar keel had heengeknepen, volgden de zinnen rad en onsamenhangend,
beet ze hem toe het jarenlang verkropte in eindeloos verwijt, niets verzwijgend, niets
vermijdend, niets verzachtend:
‘Ik ga 't huis uit, de stad uit, voor góed! Ja, dat doe ik! Ik verdraag 't niet meer,
nou is 't uit. Ik geef niks meer om u, niks, niks. Zooals je daar lág gisteravond....
als.... als - bah! O, en ik stond er bij!.... Als een beest lag je. Ik wil weg. Hier in de
stad, iedereen weet 't, iedereen kent je. Ze wijzen ons na. Mij, net zoo goed als u,
en ze bespotten ons en ze beklagen mij, omdat ik je dochter.... Dronkel...!!’ Zij stopte,
trok in 't straatwoord, dat in haar opziedde.
En beschaamd om den uitval, die haar verlichtte en, ze had 't gevoeld ónder de
voldoening haar gerechte drift te kunnen botvieren, verlaagde tevens, liep ze hem
voorbij, zijn arm, die met de hand op den deurknop haar als een boom den doortocht
versperde, wegduwend in haar vaart, en liet hem staan.
Julie ging naar boven en deed de kachel aanmaken in de kamer van mademoiselle,
ziekte voorwendend tegen Sientje die haar wat
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eten op wou dringen: ‘Maar laat ik u dan een boterham halen juffrouw, gerust u zal
zoo flauw worden!’
‘Heusch, liever niet.’
Na Sientje's vertrek leek de kamer, waarin Nans behoorde, zonder Nans leeg en
koud. Tegen het raam aan de binnenplaats stond het tafeltje, waarop de naaimachine
in glanzend houten kast, een ding als een kleine doodkist.
De vaalgroene trijpstoel, Nans' zetel, was weggerold in den hoek, de ronde
middentafel, bloot en bruin, weerspiegelde in haar donker vlak de petroleumlamp
er boven. De balkenzoldering hing laag en drukkend, en in de stilte klonk het klokgetik
uit de gang nabij-hard.
Julie ging aan de tafel zitten en legde een opengeslagen boek tusschen haar
beide ellebogen, die als stelten steunden haar hoofd. Maar haar oogen staarden
ver over de bladzijden....
Tot hier zou, na haar streng bevel aan de meiden: niemand boven te laten, geen
onbescheiden bezoek doordringen.
Hier zat ze veilig en rustig om na te denken, al maar te denken, wat ze nu doen
zou, waarheen ze gaan kon.
Zij volgde met peinzenden blik het ouderwetsch behangpatroon, regelmatig
terugkeerende ranken, die vormden geschoven ruiten, in elk een bloemkransje, grijs
op grijs.
Het gaf kil op.
Zonder Nans leek de kamer een geheel ander verblijf dan wanneer zij troonde
voor het raam en de machine warm snorde. Vlak-eraan grensde de stille, altoos
dichte kamer waar Mama gestorven was. In het groote ledikant met zwaar groene
gordijnen.
Julie herinnerde 't zich....
Het voorjaar naderde, de schoonmaak.... Dan moest zij de nieuwe meiden inwijden
in de gewoonten van het huis, en de sleutels geven.
Als ze dan weg was....
Dàn zouden de meiden wel begrijpen....
Julie rilde opeens, een onwillekeurige huivering van haar lichaam, die haar
gedachten even trok uit 't gedroom en vestigde op 't oogenblikkelijke leven.
Hoe somber was de kamer.
De hooge binnenplaats weerde de zon, als de zon scheen. Het regende al dagen.
Een zachte, rechte regen, de grauwe muren plekten donker, regelmatig lekte de
goot in het putje. Toen overwoog ze weer:
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.... Beneden zat vader aan de koffietafel, alleen. Zeker aan Sientje gevraagd om
zijn koffie in te schenken. Nu zou hij wel berouw hebben, schreien misschien. Zijn
zwakke tranen vloeiden gemakkelijk....
Maar er haar mee terugwinnen, kon hij niet meer!
Julie zette zich schrap tegen de zachtere gevoelens, die reeds weer welden in
haar hart bij de gedáchte aan zijn tranen.
Onverzoenlijk was ze, wou ze zijn....
Zij verplaatste haar ellebogen, die schrijnden op het harde hout van de tafel en
poogde te lezen in een dik Engelsch boek, waarvan ze de woorden aanzag met
besef, terwijl de zin haar toch niet bereikte.
De uren kropen. Het werd vier uur, half vijf. Stil zweefde de schemering binnen,
spon de meubels in, vulde de hoeken. De vergeten kachel ging uit. Er bleven hier
en daar glimmende lichte plekken: een streep in den spiegel, flitsen op de
glad-mahonie stoelruggen, den gewreven tafelrand en op den witten lampballon.
Het bloemenpatroon wischte weg, de muur leek een egaal grijs vlak. Het grauwe
floers hing eindelijk over alles....
Julie zat ineengekromd en heur voorhoofd drukte, zwaar als een stempel, op de
bladzijden van het boek, dat telkens weggleed mét haar hoofd naar 't midden der
gladde, leege tafel. Tot haar geheele bovenlijf ver er over lag en zij de knelling
voelde van maag en borst, zonder echter van houding te veranderen.
Beneden door het open keukenraam, aan de plaats, tegenover de binnenkamer,
galmde de dunne zangstem van Sientje, lang uitgehaalde klaagtonen. Het geluid
steeg tusschen de hooge plaatsmuren hol op en drong door de beslagen ramen in
de kamer van mademoiselle. Alleen de hoogste, scherpe tonen trilden naar binnen,
de lagere reikten zoo ver niet.
Maar Julie, die de wijs kende, vulde in gedachten het ontbrekende aan, volgde
haars ondanks het lied.
Sientje zong altoos bij het werken. Eenmaal had Julie 't haar schertsend verboden,
een tweede maal vriendelijk verzocht wat minder hinderlijk luid uit te galmen. En
toen ook dit verzoek vruchteloos bleek, had ze, een brutaal antwoord vreezend bij
een derde poging, maar gezwegen.
In de keuken brandde al gaslicht, Sientje haastte zich de laatste boorden te strijken
en herhaalde gedachteloos aldoor dezelfde regels:
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‘Engelen houden de wa-acht,
Sla-aap dan rustig, slaap zacht -’

De schemer dikte aan tot duister, Julie lag roerloos, heur oogen gesloten en haar
hoofd kantelde met de wang op het boek. Even soesde ze in, sliep, terwijl het gezang
toch doordreunde in haar ooren, en het bewustzijn haar niet geheel ontzonk.
Toen ze weer opschrok, haar oogen wijd sperde en rondzag, staarde ze in het
donker. Beángstigend donker, zwart in de geheele kamer, behalve vlak voor de
donkerblauw doorlichtende ramen, waar, scherp afgeteekend, de naaikist zichtbaar
bleef.
Wás er gebeld, of had ze gedroomd van een bel aan de voordeur? De naklank
hing in haar hoofd nu inplaats van het gezang, dat onmerkbaar was verstomd.
Toen werd er geklopt.
‘Binnen’, riep Julie, herademend, lovend Sientje's komst, zelfs nog toen deze,
schromend, mevrouw van Elkendonck aandiende, die zich niet af liet schepen maar
de juffrouw spreken móest.
‘O, ik kom!’ zei ze haastig-blij, een onderhoud met tante Adèle opeens verkiezend
boven dit radeloo-alleen-zitten hier.
‘Ik zeg nog tegen mevrouw: de juffrouw wil volstrekt geen mensch ontvangen,’
herhaalde Sientje, als om Julie van haar onschuld te overtuigen.
‘Is Papa.... thuis?’ vroeg Julie, al minder bereid, het met de handen slordig gewoeld
haar werktuigelijk gladstrijkend.
‘Uit, juffrouw.’
‘Ik.... kom benee. Laat mevrouw vóór.’
‘Moet ik de lamp hier opsteken, óf’....
Rillerig zag Julie rond in de kille donkerte, bedacht zich even, besliste toen: ‘nee,
ik zal beneden eten.’
‘Ben u wat beter?’ vroeg Sientje deelnemend, zonder een spoor van heur heimelijk
begrijpen op haar argeloos blank gezicht.
‘Ja..... wat beter. Dank je.’
Eerst ging Sientje, toen Julie, snel-bangig, over de gang, zich aangordend tot den
strijd met tante Adèle.
Was dan haar stellig schrijven nog niet voldoende geweest!
Iets brutaal-uitdagends versterkte haar houding hoe dichter zij de voorkamer
naderde. En bruusk trad ze binnen met een vragend: ‘tante?’ zonder mevrouw Van
Elkendonck de hand toe te steken.
Haar optreden verraste tante Adèle zóó, dat ze den lief-troosten-
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den aanhef, wél passend aan Julie's treurig briefje van dien morgen, niet gebruiken
kon, en een ander begin zocht.
‘Ik kom niet,’ verbrak Julie, snel, dat oogenblik van gedwongenheid: ‘U hoeft er
heusch niet meer over te praten, want ik dénk er niet over!’
‘Julietje, Julietje....’ hoofdschudde tante Adèle.
‘Nee, dring er niet op aan, 't spijt me voor Hélène, of eigenlijk, wat geeft 't!....
Meisjes genoeg, die graag in mijn plaats....’
‘Je zoudt ons allen groot verdriet doen, als je bij je besluit bleef, Julie.’
‘Ik doe 't toch niet,’ hield Julie vol. En nauwelijks luisterend naar mevrouw Van
Elkendonck's beweegredenen, herhaalde ze halsstarrig de onwrikbare weigering.
‘Ik doe 't niet, ik kom niet....’
‘De heele stad praat over jelui, als je dat maar weet!’
‘Juist daaróm.’
‘Je maakt 't er niet beter door!’
‘Het is niet beter te maken,’ zei Julie, dof.
Tante Adèle trok partij van de wanhoop, zich verradend in die stugge klacht.
‘Dat is 't wél. Als jij komt Donderdag, flink, of er niets gebeurd is, zal ieder dat in
je respecteeren.... Ten slotte ben jij ook niet aansprakelijk voor je vader's....’
Julie hief met snel-remmende beweging haar hand op.
‘Gedrag,’ vulde tante Adèle rustig aan, ging toen, terwijl Julie's arm slap terugviel
langs haar lijf, zacht dringend voort.
‘.... Je begrijpt.... dat 't voor oom en mij een zeer delicate zaak was, die we ernstig
hebben overwogen....’
‘Zaak?’
‘Of we je vader in de mond zouden durven geven Donderdag niet aan het dejeuner
deel te nemen. In zijn eigen belang en in dat van jou, Julie.’
‘En in 't uwe,’ schamperde Julie.
‘Ook in 't onze. Natuurlijk. Je schijnt te vergeten dat.... het tooneel van gisteren
voor de heele familie en voor ons, die het feest gaven, in 't bijzonder, een
alleronaangenaamste ondervinding is geweest. Dat ons genoegen er door vergald,
ons feest er totaal door bedorven is, komt blijkbaar in jouw hoofd niet op!’
Julie's laatste domme-kracht-van-verzet was gefnuikt. Strak tuurde ze naar den
grond en alleen haar borst bewoog.
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Tante Adèle, triomfeerend, wilde haar zege volkomen en trof nog eens, raak, met
den genadeslag: ‘We zijn allemaal mee de dupe van je vader's fatale....’
Zij zag Julie even krimpen en brak den zin af, verlegen kleurend in 't bewustzijn
harer harteloosheid, zich innerlijk verdedigend met de overtuiging, dat Julie's
mal-hooge toon zelf het pijnlijk verwijt had uitgelokt. Zij trok haar voile neer over den
neus, als een masker dat haar het wreed, noodzakelijk gesprek vergemakkelijkte
en nam, hoofdschuddend, in den spijtigen beredeneertrant, het einde van haar
laatsten zin weer op.
‘Ja, een fatale kwaal, dat is 't. Je moeder heeft er ook zooveel verdriet van gehad,
en in stilte verkropt. Want ze wist alles vooruit. 't Was bekend genoeg vóór hun
huwelijk. Ze is gewaarschuwd, gewaarschuwd.... Maar och, tegen Frédérique hielp
nooit praten. Ze wou.... ze zóu.... En nu zie je 's.... wat een misère!’
Julie stond weerloos, stil en zwijgend, en mevrouw Van Elkendonck betwijfelde
of zij luisterde.
‘Na haar dood is hij er totaal aan verslaafd. Maar toen, vóór dat jij thuiskwam van
kostschool was hij meestal op reis, minstens driekwart jaar buitenslands.... Voor de
familie was dit wél zoo aangenaam.’
En toen waagde tante Adèle eindelijk den lang voorbereiden aanval: ‘Jelui moesten
de stad uitgaan. In Brussel gaan wonen bijvoorbeeld. Je vader kan het kantoor best
overlaten nu Tjep van oom Godert er ook al in komt. Voor jou zou 't ook veel prettiger,
vrijer zijn. Daar moest je hem toe overhalen, zég?’
Zij trachtte met bescheiden blik de uitwerking van den gewaagden raad af te lezen
van Julie's strak gezicht.
Maar Julie bewoog niet.
‘Zég?’ herhaalde tante Adèle.
‘Toe, zeg!’ viel ze eindelijk ongeduldig uit, ‘antwoord eens iets!’
Schrikkerig staarde Julie haar opeens aan, werktuigelijk strijkend met haar hand
langs het voorhoofd.
‘Nou?’
‘Ik weet niet, ik weet nog niet, nog niks,’ kreunde ze zacht.
Mevrouw Van Elkendonck, wel even ontroerd door den korten opslag dier
bedroefde oogen, besloot voor dezen dag haar pogingen te staken. En zonder
overgang terugkomend op het eerste punt van geschil: den trouwdag, kuchte ze en
knikte met een weggaan-beweging:
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‘Zal ik Hélène nu maar zeggen, dat je je functies als bruidsmeisje blijft waarnemen,
Donderdag?’
‘Nee, o nee!’ weerde Julie met plotseling oplevende stem, als drong die vraag
alleen vol-helder in haar door.
‘Toe, terwille van Lène en Charles, en van ons allemaal, toe Juul, kom!’
‘Nee,’ schudde Julie, ‘nee,’ herhaalde ze met aldoor heftig-weigerende beweging
van haar hoofd.
‘Dus je wilt niet?’
Toen, zacht, ontsnapte Julie, het vernederend woord, geschrapt uit haar briefje
van dien morgen:
‘Ik durf niet....’
‘Flauw,’ zuchtte tante Adèle, een zucht, die meer nog de vergeefsche moeite dan
Julie's weigering gold. ‘Enfin, ik zal er niet meer op aandringen. Mon Dieu, wat is 't
al laat!’ sprong ze, met gemaakte vroolijkheid, opeens over in den luchtig hoogen
toon: ‘Ik zie daar - gaat je klok goed? - bijna kwart over zes! En ik heb 't coupétje
nota bene naar huis gestuurd. Bonsoir, Julie....’
Julie maakte de gewoonte-beweging van haar uit te willen laten.
‘Doe geen moeite, ik kom er wel uit. Bonsoir.’
En een zóó botte onverschilligheid voor alles om haar heen was, als een domper,
over Julie gedaald, dat ze tante Adèle, onbegeleid heengaande, de voordeur achter
zich dicht liet trekken.
Dien middag aten de heer Veemer en zijn dochter, samen, in de binnenkamer.
Zij zaten over elkaar aan tafel, schuw vermijdend elkander's blik. En er werd geen
woord gewisseld.
's Avonds ging hij uit, en toen hij tegen negen uur thuis kwam, zette Julie zijn thee
zwijgend voor hem neer, schonk water bij in den trekpot, de warme muts er overheen,
stond op en ging naar bed. Zonder goejennacht te wenschen, zonder hem aan te
zien. En met een keel vol opgekropte tranen, die toch niet vloeien wilden, en haar
rechteroog half dichtgeknepen van de schele hoofdpijn.
Veemer liet zijn thee staan, haalde de whiskykaraf uit de kast en belde om
sodawater. En spoelde het eene glas na het andere in gulzige teugen door zijn
drogen mond.
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VII.
Den volgenden morgen aan 't ontbijt vond Julie den bang-verwachten brief van mr.
Greve.
De heer Veemer, broodsnijdend en ordenend op zijn bord, met de gewichtige
nauwgezetheid die hem kenmerkte, beschouwde met stijgende nieuwsgierigheid
zijne dochter, die, leunend in haar verachteruitgeschoven stoel, de dichtbeschreven
bladzijden doorlas, zonder een zweem van ontroering op haar bleek gezicht.
Een onbestemde vrees bekroop hem of mogelijk dit schrijven hem betreffen kon.
Uit het beschamend gesprek met zijn zwager, den vorigen dag op het kantoor,
had hij begrepen, hoe hij met hulp van Greve was thuisgebracht. Zou er een plan
van genezing tegen hem worden beraamd? Zouden Greve en Julie samenspannen
om hem, zijn huis uit, te brengen in.... een inrichting? God! de snelle angstwekkende
gedachten dromden door zijn brein: Een inrichting, iets als een gesticht, waar de lui
werden bewaakt als zieken, als gekken! Een groot, grauw gesticht, ergens buiten,
afgelegen.... Hij zon op een naam, die hem voorzweefde: Hoog.... Hoog.... En in
Duitschland bestonden ook dergelijke oorden ter genezing van - drankzuchtigen.
Het laatste woord hinderde hem, hij dacht het dadelijk weg.
Julie las rustig voort, onbewogen.
Als ze een aanval bereidden tegen hem, wond Veemer zich op, dan zouden ze
niet slagen! Pah! Hij was er ook nog. En geen kind, dat met zich sollen liet! De kans
alleen wekte zijn onmiddellijk verzet. En wantrouwig-verwachtend trotseerde hij den
killen blik zijner dochter, die, zwijgend, den brief vouwde en in de enveloppe onder
haar bord schoof.
Hij sprak het eerste woord:
‘Brief van Greve?’
Julie knikte, roerde in haar thee, en dronk.
Na een stilte waarin de vraag: ‘wat schrijft hij?’ hem tot de lippen wies, doch
onuitgesproken bleef, zei hij, als terloops:
‘'k Wist niet, dat jelui correspondeerden.’
Julie hief de schouders op en opende de krant, die naast haar lag.
't Werd hem te machtig: ‘Staat er.... in die brief.... iets over mij?’ vroeg hij omzichtig
en onderworpen.
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Zij lachte kort, kleineerend, beet het antwoord tusschen haar tanden, terwijl ze met
het vingerdoekje langs haar mond veegde:
‘Wel nee.’
Na een oogenblik van verlichting, wijl de brief dit heel vreeselijke althans niet
bevatte, begon hij, stil voor zich, te veronderstellen, wat dan wél de inhoud kon zijn.
En eindelijk dook de mogelijkheid van een huwelijksaanzoek ook in zijn brein op.
Julie getrouwd.... Het vroeger-gevreesde leek nu een natuurlijke oplossing. Een
huwelijk zou de voor beiden wenschelijke scheiding vergemakkelijken. Met Julie
ging het levend verwijt uit zijn huis. En zij zou bezorgd en allicht gelukkiger zijn dan
hier.
Dan kon hij desnoods zijn huis verkoopen, in Parijs gaan wonen, den jeune homme
spelen. Of.... als dat hem verveelde.... wel waarom niet!.... óok nog eens trouwen....
Mooie vrouw.... vrouw met chic, wat geld, luchtiger begrippen. Het beeld van
mevrouw Van Gunze schemerde hem voor den geest. Zij misschien? De verandering,
hoe ook, lokte hem aan. Hij voelde de scheiding opeens als onvermijdelijk. Wat zag
Julie er ellendig uit! Grauwbleek en ouwelijk. Roode randjes om haar oogen. Dat
had ze altoos 's morgens. Greve vond haar mooi. Bij lamplicht leek ze voordeeliger...
Julie stond op, vroeg, met haar hand aan de elektrische-belknop, waarvan het
koord de gaskroon omkronkelde:
‘Eet u nog?’
‘Nee,’ schrok hij.
Toen belde ze om 't omwaschwater, en de tegenwoordigheid van Sientje, een
derde, ontspande het benauwend samenzijn.
De heer Veemer stak een sigaar aan, schoof zijn bord met den verbruikten, nog
even blauw-opvlammenden lucifer naar 't midden der tafel, zijn stoel tegen den
muur, drentelde een oogenblik doelloos door de kamer en vertrok toen naar zijn
kantoor, mompelend bij de deur, dat hij niet thuis kwam koffie-drinken.
Den ganschen morgen-en-middag doolde Julie door het groote huis, gebukt onder
den zwaren tweestrijd van willen en niet willen, telkens herlezend den kieschen,
hartelijken brief, waarin Greve haar zijn rustige liefde, zijn vriendelijk thuis bood, en
zoo weinig eischen stelde; slechts haar moederlijke toewijding vroeg voor zijn eenig
dochtertje en wat vriendschap voor zich.
De vraag van den eenzamen man, die bij haar vergoeding zocht voor veel verloren
liefs, stemde haar deernisvol-week. En heur
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eigen verlatenheid en leed drukten zoo zwaar.... En het geluk uit dit leven te gaan,
een beter te vinden, in andere stad, in andere omgeving, een nieuw thuis, lokte en
lokte....
Zij voelde zich zoo willoos, moe en slap, te dof om zelve den nieuwen weg te
zoeken.
Nu kwam haar iemand tegemoet.
Het goedig-hoekige gezicht van Greve, zijn zware, wat hoogge-gerugde figuur
met de groote handen en voeten vergezelde haar, in herinnering duidelijk als het
levend beeld, door kamers en gangen. Zij overwoog zakelijk of zijn uiterlijk haar
aangenaam of onaangenaam was, en wist het zelve niet.
Hij was haar zoo vér-vreemd gebleven, zelfs op den feestavond, die nu lang
geleden en vaag-vreeselijk leek als een bange droom, dat de gedachte aan een
intiemere verhouding met zijn persoon, haar reeds stuitte, soms zelfs beangstte,
als een vreemde macht, die onbescheiden dringen zou in haar eenzaam leven,
luidruchtig en storend.
Zij moest zich daarover heen zetten, redeneerde ze. Eigen geluk zoeken in degelijk
streven hem en zijn kind gelukkig te maken. En een menigte bespiegelingen over
dat onderwerp van toewijding en zelfverloochening, die waren blijven hangen uit
dwaas-wijze kostschoolgesprekken, uit strekkingromans en jong gepeins dreven
opnieuw in haar boven.
Maar ook de herinnering aan hoe zij altoos heftig veroordeeld had de vrouw, die
uit berekening alleen het liefdeleven aanvaardde. Ouder geworden, en zachter,
vergoelijkte ze in anderen. Maar voor zichzelve bleef de harde weerzin, hoe haar
verstand ook pleitte tegen de eischen van haar jong gevoel. O, zij onderscheidde
zoo fijn! Geen oogenblik praatte ze zich voor, drong ze zich op, dat haar sympathie
voor Greve op liefde geleek, of ooit tot liefde verheerlijken zou. Indien zij toestemde
zijn vrouw te worden zou het een daad zijn van welbegrepen eigenbelang, de
koel-verstandelijke slotacte aan een droeve jeugd.
Maar óók een begin van rustig, zorgeloos leven, in vriendelijker sfeer.... En weer
kampten de sterke machten van gevoel en rede, een strijd die Julie de krampig
ineengewrongen handen tegen de borst deed drukken en haar schier den adem
benam.
Het werd donker in huis. Rusteloos liep ze door de voorkamer, of stond, verscholen
in de gordijnplooien, voor het raam met
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wijde oogen te turen over de haven en de schepen in den schemermist.
Op het lang-smal dek van het grootste schip, vlak tegenover hun huis, sprong
een meisje touwtje. Zij was nog even te onderscheiden, haar dunne vlugge beentjes,
het kort wippend rokje en het haarvlechtje dat krulde en hupte op haar smallen rug.
In suizelenden boog sneed het, onder haar dansende voetjes snelgedraaid touw,
door de lucht, en haar witte schort wapperde als een vlag.
Net een kind als Greve's klein meisje, vergeleek Julie. Gezellig zoo'n vroolijk
springend ding altijd om je, vertrouwelijk bij je, babbelend heel den dag, blij makend
de trieste schemeruren.... Een kind, dat haar zou noemen met den liefsten naam:
Moeder. Een weldadig gevoel doortrilde haar.
Kootje lag in zijn mand te slapen, hij ademde hoorbaar.
.... Of een klein kindje, dacht Julie opeens, een kindje van mij....
Maar het even-verwarmend verlangen verging in huivering, en met pijnlijken trek
om den mond keek Julie, haastig-afleiding-zoekend, weer naar buiten, waar juist
het springend kind, door een hoofd uit het donker kajuitgat geroepen, het touw
oprolde, en langs het trapje áf, verdween.
Een lantaarnopsteker liep, stok over den schouder, van lantaarn tot lantaarn, ze
een voor een opdraaiend tot een rij van licht, ver-zichtbaar in het spionnetje. Een,
schuin voor de stoep, scheen wit tegen het raam aan, er even dóór, met een flauwe
schemering in de kamer.
Julie week wat achteruit, oogknippend.
Toen ze daarna het blind wou sluiten, zag ze Freddy de stoep opstappen en
bellen. Zij leefde op door Freddy's komst.... Het blind open latend liep ze spontaan
haar tegen, riep blij-luid: ‘Fred!’ en kuste haar.
En Sientje, die de deur sloot achter Freddy, keek op, getroffen door dien
levendigen groet van de juffrouw, wier stroeve mond zich den ganschen dag niet
ontplooide dan voor kort-dof verzoek of bevel.
‘Goeien avond Juul,’ groette Freddy luchtig, met de jongensachtige bravoure
waaronder zij ontroering of verlegenheid te verbergen wist. En in 't donker ontging
Julie het spoor der driftige tranen, thuis geschreid om haar moeder's verbod: dien
dag Julie
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te bezoeken. Freddy, dwarsboomend den onredelijken dwang, was tóch gegaan
en repte met geen woord van de onaangenaamheden, voorgevallen om oom Veemer
en Julie.
Zij ging middenin de vensterbank zitten, met haar naar het raam gekeerden rug
het laatste licht en het lantaarnschijnsel onderscheppend, en begon dadelijk, bruusk
van hartelijk-bedoelen:
‘Je hebt groot gelijk, dat je niet komt overmorgen. Lène was er eerst verdrietig
om, maar nu zegt ze ook, dat ze het best begrijpen kan. Je moet de groeten hebben.’
‘Ze zullen mij niet missen,’ zei Julie, weer dof, onverschillig, te vervuld van heur
eigen strijd om te hechten aan voorbijgaande dingen als dien trouwdag.
‘Ik wél,’ knikte Freddy, lief-beslist, ‘en.... iemand anders óók wel.’
Het plagend-beteekenisvolle verriedt Julie dat Freddy doelde op Greve.
En in plotselinge behoefte den strijd te verlichten door er van te spreken tegen
een ander, die ook weer spreken, antwoorden zou, flapte ze uit:
‘Ik heb een brief van Greve.... hij wil hertrouwen.... Hij vraagt of ik....’
‘O Juultje, hoe heerlijk!’ sprong Freddy op, stond toen, van verrassing sprakeloos,
met glimlachend open mond voor Julie, die ineengedoken zat en niet bewoog.
En Julie, haar bekentenis betreurend onmiddellijk nadat ze haar, éen kort moment
verlichtend, was ontsnapt, voelde zich schuldig opeens tegenover Greve, en
onverklaarbaar bekoeld door Freddy's geestdrift.
‘Hoe héerlijk voor je....’ herhaalde Freddy warm.
‘Ik weet niet,’ zuchtte Julie, nauw verstaanbaar.
‘Wéét je 't niet?’ verbaasde Freddy. ‘Weet je niet of je 't heerlijk vindt! 'n Heel
ander leven te beginnen, hier dat akelige sombere huis uit en in eene andere stad
gaan wonen! En een goeje, beste man, die zal je bedérven, en een.... Vindt je zijn
dochtertje een bezwaar?
‘Nee.’
‘Nee, waarom ook, 't is een lief kind. Ze wonen in zoo'n mooi huis, even buiten
Delft. Je kunt 't zien van uit de trein. Ik ben er eens geweest met Ma om zijn blauw
porselein te bewonderen.
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Prachtig. Zijn huis is net een museum. En daar word jij nu de mevrouw, wel Juul!’
‘O ik weet niet, ik weet niet....’ rilde Julie.
‘We hebben 't al lang aan zien komen’, snapte Freddy. ‘En we vonden het allemaal
zoo geschikt,’ bekende ze gewichtig. ‘Zie je, dáárom heeft Ma zoo aangedrongen
op je komst overmorgen, omdat hij ook gevraagd is, nágevraagd, we hadden heeren
te kort, daardoor kon 't, want eigenlijk viel hij niet in de termen voor zoo'n intieme
fuif als het dejeuner. Bedenk je je nog niet?’ lachte ze schalks.
‘Nee,’ schudde Julie.
‘Wat doe je raar. Toen ik geëngageerd was....
Ik bén niet geëngageerd.
Nou ja. Toen Jo mij gevraagd had dan, was ik, die eerste dagen, uitgeláten van
geluk! En eigenlijk - is 't net of ik nu nog blijer ben. Nóg meer.... Weer ánders. Vind
jij hem ook niet, engelachtig!
‘Engelachtig,’ glimlachte Julie, oud.
‘Ik vind meneer Greve ook héél aardig,’ knikte Freddy, als een wederdienst voor
den lof op haar vriend. ‘Mooi is hij niet, maar degelijk en goed. Jammer dat hij al
zoo.... niet jong meer is,’ verbeterde ze....
‘Ik weet niet eens....’
‘Een héel eind in de veertig. Och, maar een jonge man lijkt me toch niets voor
jou.’
‘Dénk je.’
‘Als hij maar aardig is, en als je maar veel van hem houdt.’
‘Als....’
‘Je vindt hem toch ook aardig?’
‘O, ja....’
‘Je houdt wel van hem?’
Julie zag Freddy in 't kinderlijk-benieuwd gezicht:
‘Nee,’ zei ze kort.
‘O,’ stamelde Freddy, opeens ontnuchterd, ‘.... O, als je hem alleen maar aardig
vindt en niet.... ja dan’....
Ze zwegen beiden en de naklank van dat korte, leege ‘nee’ hing verwarrend
tusschen haar.
‘Dan kan ik nóg wel met hem trouwen,’ waagde Julie, om Freddy een weerwoord
te ontlokken.
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Maar Freddy draaide de balletjes der gordijnen in trosjes en reageerde niet.
‘Ik zou de eerste niet zijn die zonder nu precies dat romannerig-verheven
liefde-gevoel.... op den duur slijt dat toch.’
‘Misschien....’ peinsde Freddy, zacht, ‘ik kan er me zoo niet indenken.... je heb 't,
of je heb 't niet.... 't wáre.’
‘Wist jij, toen Jo je vroeg, dan dadelijk zoo zeker, dat je voor hem nu juist, dat
wáre...?’
‘O ja,’ zei Freddy blij-beslist, den twijfel in Julie's wrange vraag argeloos
voorbijziende: ‘dádelijk. Al lang vóor hij me vroeg, héel zeker.’
Julie zweeg, en wendde haar hoofd weg uit den schijn der straatlantaarn.
Freddy, teleurgesteld in Julie die hard deed en schamper waar zij teederheid had
verwacht, en niet durvend vervolgen het ongewoon vertrouwelijk gesprek nu Julie,
de oudere, het met onwillig gebaar had afgebroken, bukte en solde met Kootje. Ze
trok hem over den grond, haar hand in zijn scherp tandenbekje, en klopte zijn rug
dat de haartjes er uit plozen.
Zijn speelsch gegrom was 't eenig geluid.
Julie zei niets meer. Haar gebogen gezicht school weg in de schaduw, haar vuisten
steunden het en de ellebogen boorden scherp in haar knieën.
Toen eindelijk stond Freddy op van den grond, trok haar in plooien geschorten
mantel af, en zei, als was dit de slotsom harer onafgebroken gedachten: ‘Als ik niet
van Jo hield.... dan zou ik niet kunnen hebben.... dat hij maar.... naar me wées....’
Julie woelde heur vingers door het slordig haar zonder te antwoorden.
‘Ik ga nou maar weg....’ besloot Freddy, zacht.
Julie miste den moed om de lamp op te steken en bleef roerloos zitten.
Toen voelde ze Freddy's gloeiend gezicht tegen haar kille wang, - het duurde
even, - en vlak bij haar oor suisde de nederig-gefluisterde raad: ‘Ik zou me nog maar
's héel goed bedenken, misschien, komt er later.... een ander, dan zou je zoo'n spijt
hebben....’
's Avonds schreef Julie aan Greve, een langen brief, breedvoerig, zich telkens
herhalend, herroepend, weersprekend, een afgietsel van
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heur weifelende ziel. Het leek of ze, zich klampend aan den man, die goed was en
haar genegen, de verantwoordelijkheid op hem poogde over te schuiven, hém de
beslissing af wou dwingen; den minnaar vergetend voor den vriend. Zóó beangstte
haar het ingrijpend woord dat ze het heel niet uitsprak, slechts door liet schemeren:
dat ze niet kón, niet kon lief hebben, en toch woú, om zijn steun, zijn zorg, zijn thuis.
Maar o, wel wist, dat dit alles niet wegen mocht! Dat een besluit op die gronden
haar zeker later berouwen zou.... Hem en haar, beiden.... Zóó kon er geen geluk
van komen.... Hulpeloos keek ze rond, als zocht ze een uitkomst buiten zichzelve,
iets meelevends....
Maar er was niemand in de groote, stille voorkamer.
Toen zij eindelijk den nog onvoltooiden brief overlas, besefte ze, dat in dit doelloos
heen-en-weer geschrijf het beslissend antwoord verloren raakte. Greve behoefde
een besluit, geen overweging. Als ze maar wist....
Julie boog haar zwaar-warm hoofd op de gekruiste armen, en tobde, tobde.... En
ten slotte paaide ze zich met uitstel, het antwoord drong niet, zij kon Greve laten
wachten.
Ze lag nog zóó toen, om tien uur, de heer Veemer thuiskwam.
Eerst bleef ze op den brief staren en bemerkte het niet. Toen keek ze hem toevallig
in 't doezelig gezicht en zag het: hij was wéér dronken. Weinig, maar tóch. Julie
maakte een impulsieve beweging om op te staan en weg te gaan.
Toen bedacht ze dat de meiden nog op waren, en bleef. Haar hart klopte met
korten, snellen slag.
Veemer schuifelde door de kamer, een vaag lachje om de lippen, en bekeek en
verzette de ornamenten op den schoorsteenmantel, de stoelen langs den muur. Hij
nam een vaas van het hoektafeltje, liep er een eindje mee.... bracht haar toen weer
terug op dezelfde plaats.
Toen drentelde hij naar het raam en ging zitten tusschen de gordijnen, tegen het
gesloten blind. En telkens ontsnapte hem een zacht grinnik-geluid.
Julie teekende werktuigelijk zwarte spinnepootjes rond de inktmoppen op het voor
haar liggend vloei, een aangejaagd kleurtje brandde op haar wangen en zij dorst
nauwelijks bewegen uit vrees zijn aandacht te trekken en een gesprek uit te lokken.
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Door haar wimpers zag ze hem, als een kind, spelen met een gordijnballetje, er
telkens tegen tikken met den vinger, zoodat 't heen en weer bengelde als een vrucht
aan het steeltje, op en neer, hip, wip, op de maat van zijn knippenden wijsvinger.
Hij zoemde zacht, genoeglijk....
Na een kwartier werd er buiten gebeld. De keukendeur kraakte, Sientje slifte door
de gang om open te doen. Julie sprong op:
‘Pa, toe, kom hier zitten.’
‘Hù?’
Zijn troebele oogen blikten haar wezenloos aan.
‘Aan de tafel, gauw!’
‘Nee,’ schudde hij slaperig, lang uithalend het woord, ‘nee.... nee....’
Julie stoof op hem toe.... ‘God wat bén je tóch!....’ kreet ze, maar tegelijk keerde
zij zich, volgend een beter denkbeeld, snel om naar de deur en voorkwam de meid,
die juist brieven binnen brengen wou.
‘Post, juffrouw.’
Met de schier dichte deur op de hielen, nam Julie in de gang het pak in ontvangst.
‘O, geef maar hier. Dank je. Blijven jelui nog lang op?’
‘Lang? 't Is kwart over tiene....’
‘Ik dacht later. Nou, gaat maar.... als je wilt. Ik heb, binnen, niets meer noodig.
Goejennacht.
‘Nacht juffrouw,’ antwoordde Sientje, wat onthutst door dit onverwacht afscheid.
In Julie's van leed doortrokken brein, lachte even op de voldoening om haar
handig-ontduiken van het geijkte ‘goeien nacht’ der dienstboden, aan het einde van
den avond, ouderwetsch plechtig, om den hoek der kamerdeur.
‘Daar,’ zei ze bits, de brieven op tafel werpend.
De heer Veemer bleef nog even zitten, liep toen, in snel, tuitelig vaartje, naar de
tafel en zakte daar zwaar in zijn leunstoel. De brieven, met de avondbladen in scheef
verschoven stapeltje vóór hem, nam hij op, bekeek ze, láng, scheurde er eindelijk
een open. Bovenaan de enveloppe zag Julie gedrukt: Lissonne & Zoon.
‘Nou gaan we morgen op reis,’ zei Veemer plotseling, langzaam en nadrukkelijk.
‘O nee,’ herstelde hij toen weer: ‘morgen niet, de volgende week.... naar Nice....’
Hij kantelde den brief om
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en om in zijn bevende handen, keek op, begon opeens te huilen: ‘Ik kan niet lezen,
ik kan 't niet vinden.... En iedereen plaagt me, iedereen is boos op me.... Julie is
ook boos.... altijd boos....’ Hij griende sukkelig voor zich heen, zonder veel gerucht
te maken en drukte telkens zijn hand met vlak-aanééngesloten vingers op zijn
dunbehaard kruintje, als om daar duldelooze pijnen te bedaren. En zijn oogleden
vielen toe, trilden weer open met even doorschemerenden glimp van flauwe
oogballen, sloten opnieuw.... Van de in den linker mondhoek gegleden sigaret, liet
het lange aschlid los en verstoof op zijn puilend bruin fluweelen vest. En eindelijk
zakte hij onderuit in den stoel, zijn hoofd knikte topzwaar schuin-vóorover, drukkend
hals en kin in dikke plooien. En de sigaret glipte uit zijn mond, die op een kier bleef
staan, en duikelde langs zijn lijf, onder de armleuning door, op den grond.
Veemer sliep.
Julie bukte naar de sigaret, raapte meteen den brief, die mede gevallen was, op
en las een opgave van hotels in Nice, Cannes, Monte Carlo...
Zij ging niet mee, morgen zou ze 't hem zeggen.
In den tijd dat hij dan op reis was, kon zij in het huis blijven en werk maken van
een betrekking. Of, als ze Greve's voorstel aannam.... Het duizelde haar, ze kon
niet meer denken.
Zacht, om haar vader niet te wekken, scheurde zij den brief aan Greve in reepen,
toen in al kleiner stukjes, en wierp ze in het vuur. En daarna begon ze een nieuw
briefje..., nog niet wetende wát te schrijven, alleen uit drang den drukkenden strijd
te beslechten door een beslissing, hoe ook!
Zij kwam niet verder dan den eersten zin....
Tegen elf uur bogen de meiden tóch, volgens de gewoonte, haar hoofden om de
kamerdeur: ‘nacht meneer, nacht juffrouw.’
Veemer ontwaakte niet, het leek een gewone slaap.
En toen de meiden een half uur boven waren deed Julie met den blaker de ronde
om zich te overtuigen dat ze haar plicht hadden gedaan: de voordeur gegrendeld,
vuur en licht gedoofd. Zij ruimde de tafel op en schoof haar stoel aan den wand,
terwijl Veemer zwaar doorsliep.
Toen tikte ze hem op den schouder, schudde met kracht:
‘Kom,’ beval ze, zakelijk kort, ‘sta op. We gaan naar bed.’
Hij rekte zich, wreef zich de oogen uit, keek schuw verbaasd zijn dochter aan:
‘Hoe laat is 't?’ gromde hij.
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‘Láat. Half twaalf. Kom, vooruit.’
Willig liet hij zich regeeren, de trap opdrijven, zijn kamer in.
Op den trouwdag van Hélène van Elkendonck vond Julie in de binnenkamer haar
vaders bord, gebruikt, op de ontbijttafel.
‘Meneer is vóór,’ verwees Sientje.
In de voorkamer stond hij, met zijn overjas aan, den grijzen deukhoed achter op
't hoofd, wijdbeens, gebogen over een opengeslagen atlas, een Baedeker en den
brief van Lissonne.
‘Ik ga naar Amsterdam vandaag,’ zei hij, zonder op te zien, ‘vergadering’ verzon
hij, als om de veronderstelling dat hij op dezen dag de stad ontliép den kop in te
nijpen. En tegelijk likte hij aan zijn potlood en kraste er streepjes mee op de kaart
van Noord-Italië.
Julie wachtte af wat volgen zou.
‘Dan....’ hij nam den brief op, ‘ga ik meteen even naar 't kantoor van Lissonne.
Ze vragen me.... Wat doe jij liever, zeg, onze route over Parijs-Marseille nemen en
dan daar een paar dagen stil blijven, of ineens doorsporen met de expresse naar
Nice?’
‘Ik ga niet mee.’
‘Ga je niet mée!’
‘Nee.’
‘En eerst vond je 't zoo prettig?’
‘Eerst.’
‘Nou ja, ik begrijp 't wel, na die onzalige fuif bij tante Adèle denk je, dat ik.... maar
daar hoef je heusch niet bang voor te zijn. Als wij samen op reis gaan, dan verzeker
ik je....’
Julie lachte schamper, wees, zijn betoog negeerend, naar de klok: ‘Als u de trein
van half tien wilt nemen, moet u weg.’
‘Ik heb Dirk besteld met de coupé.’
‘O. Nu, tot morgen, ik moet nog ontbijten.’
Zij wendde zich onverschillig om.
‘Hoor nou 's even, Julie!’
‘Nee, ik hoor niet,’ viel ze driftig uit. ‘En bespaar me asjeblieft uw beloften en
verzekeringen. Ik ga niet mee. Ik behoef 't niet weer te herhalen, hoop ik.’
‘Dan blijf ik ook maar thuis,’ opperde hij zwak.
‘Hoe lief!’ spotte Julie, en 't geluid knerste, of 't langs scherven schoof in haar
keel. ‘Nooit zonder mij op reis geweest, hè!’
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‘.... Wat bén je giftig,’ zei Veemer, op geheel veranderden toon, haar rustig vol
aanziend opeens, nu zij met klein-hatelijke steken iets van haar kille waardigheid
prijsgaf: ‘Giftig en hard,’ herhaalde hij hoofdschuddend, ‘zooals jij de laatste dagen
ons leven hier in huis maakt..... ja zeker je hebt alle recht, ik verdien 't.... ik spreek
je niet tegen, maar 't is een onhoudbare toestand!’
Het zacht verwijt raakte. Julie voelde zich verweeken, de oude, sterke kinderliefde
doorstroomde haar weer, warm en weldadig, alles trilde aan haar en ze had kunnen
schreien van geluk te mogen vergeven, maar ze wou niet, woú niet opnieuw zich
laten paaien.
‘Juul’ drong hij, haar beschroomd naderend en zij weerde niet af: ‘Juul, blijf zoo
niet, ik heb er 't land over, waarachtig, 't is een les misschien voor me, ik zal mijn
best doen, denk er niet meer aan, ga mee op reis, ik verzeker je op mijn woord....’
‘Nee, nee,’ hijgde Julie, als vreesde ze heur eigen zwakte en vocht ze er tegen:
‘Ik ga niet mee, praat er niet meer over. Als we op reis waren, zou je tóch weer....
en dan zou ik, alleen in 'n vreemd land...., ik doe 't niet, ik wil niet, durf niet....’
‘Zal ik dan,’ viel hij in, als gold het een zaak van praktisch overleg, ‘iemand
meevragen, een derde?.... Greve bijvoorbeeld?’
‘Greve! O nee!’ riep Julie, en opeens, als duwde die naam haar gedachten in
andere richting, vertelde zij hem, rad zonder inleiding, van den brief, en den strijd,
en het besluit den vorigen avond geschreven: een weigering.
Veemer wist weinig te antwoorden, linksch van ongewoonte dieper te gaan in zijn
gesprekken met Julie, dan de oppervlakte der daagsche dingen. Hij zei alleen,
overpeinzend: ‘Goeje vent, Greve, beste kerel. 't Is wel jammer, dat je.... Maar enfin,
jij moet 't weten. Dan wacht maar tot de ware Jozef komt.’
‘Maar hier in huis blijf ik niet.’ Julie, zich klampend aan het vormloos plan, hield
het hem bij elke kans voor als een voldongen feit.
‘Kom Juul, waar wil je nou heen?’
‘Dat weet ik nog niet, terwijl u op reis ben, zal ik zoeken...’
‘Kom,’ deed hij ongeloovig. Het vooruitzicht haar te zullen verliezen lokte hem
thans niet meer aan; de rustelooze vrijheid buiten-af voor zijn geriefelijk thuis leek
hem, op zijn leeftijd, een onvoordeelige ruil.
Het coupétje rolde voor.
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‘O ja,’ sprong Veemer grillig van het eene onderwerp op het andere:
‘Denk er aan dat je tegen elf uur Dirk met het rijtuig, mooi opgepoetst, naar 't huis
van de bruid stuurt....’
‘Geeft u nu tóch nog 't rijtuig, nadat tante Adèle u zoo schándelijk....!
‘Wel ja. Ik pieker niet zoo lang over zulke dingen,’ verklaarde hij luchtig.
Toen, bij de voordeur, terwijl ze hem haars ondanks volgde en uitliet: ‘Ik zal een
telegram zenden uit Amsterdam, aan tafel. Jouw naam er ook onder zetten?’
‘Nee,’ schrok Julie, ‘natuurlijk niet!’
Eén verbazing bleef ze achter....
Veemer, die een kennis zag, zwaaide, vóór in te stappen, zijn lichten hoed in
zwierigen groet, wierp zijn grijs kastoren handschoenen op de bank, keek naar de
lucht, die zonnig was en straf, en wipte in 't coupétje.
Voor 't raam zag Julie, om twaalf uur, den bruidstoet, een lange reeks koetsen,
rijden van 't stadhuis naar de kerk. Herman, van de Van Elkendoncks, en de kleine
palfrenier, elk met een ruiker op de borst, bloemen aan de zweep en tegen de
oogkleppen der paarden, bloemen op de voorbank.... Een wolk wit van sleep en
sluier kruifde op tegen de portieren. Toen de bruid, bukkend, kwam met haar gezicht
voor het raampje, kroop Julie weg. En zoo ontging haar ook Freddy's groet, Freddy
die met Van Hoogstraeten achter de bruidsmeisjes reed en haar zakdoek wuifde
voor het glas, en keek en keek....
Julie, huiverig en bitter, had spijt dat ze nieuwsgierig was gaan kijken en liep
langzaam naar de binnenkamer terug, onderweg de meiden ontmoetend, die, boven,
op meneer's slaapkamer, ook voor de ramen hadden gestaan.
De dag leek eentoniger, stugger nog dan andere dagen. Julie moest, wat ze ook
tot afleiding verzon, gestaag denken aan de feestelijke tafel in tante Adèle's huis.
Zou Greve gekomen zijn...? Den vorigen avond pas had zij den beslissenden brief
verzonden; dien morgen, met de eerste post, kon hij te Delft bezorgd zijn. En, volgend
den brief tot in Greve's woning, doemde voor haar verbeelding een huiselijke kamer,
warm en zonnig, met in het
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midden de glanzende ontbijttafel waaraan hij zat, stil-intiem, met het kleine meisje
op zijn knie.
Hoeveel goeds had ze geofferd aan heur wellicht nooit vervuld verlangen naar
feller liefde-ontroeren!
Nu moest zij zelve een weg zoeken....
Ergens in een pension gaan, zich voor een betrekking aanmelden? Plan na plan
dwarrelde haar voor den geest, terwijl ze jachtig zat te naaien, den ganschen dag,
aan een blauwe jurk voor Koba, Nans' kleindochter, die aangenomen zou worden.
Vroeger dan zij verwachtte kwam haar vader thuis, met den voorlaatsten trein.
Hij nam rustig plaats aan de tafel tegenover zijn dochter en vroeg om thee. Julie
had een kopje uit de keuken gedronken wijl ze het voor zich alleen te omslachtig
vond binnen thee te zetten, doch haalde nu graag-bereid het blad uit de kast en
belde. En terwijl ze daarmee bezig was, pakte Veemer een rank, fijn-lijnig
Tanagrabeeldje uit, en zette het midden op de tafel onder de lamp, zóó, dat het
omlaagstralend licht de lange plooien verdiepte en het hoofdje, in de slankgeheven
armen, verluchtigde.
‘Hè!’ ontsnapte Julie, toen zij zich omkeerde en het bemerkte.
Hij schoof het achteloos naar den rand: ‘Ik zag die juffers voor een raam op 't
Rokin en dacht dat jij wel graag zoo'n ding zou hebben.’
Een glimlach trok om Julie's bleeken mond en glansde in haar oogen. Met het
beeldje in de handen stond ze, overwonnen, stil dankbaar, bijna gelukkig; niet door
het geschenk, maar door vader's vriendelijk-denken aan haar, die zoo schamper
was geweest. Zijn onverdiende goedheid beschaamde haar, wischte voor een
oogenblik weg het leed van dágen. Zij hunkerde om te vergeven.
En Veemer, verlicht haar weer te zien glimlachen, verlangde overmoedig den
héelen lach, en dischte een verhaal op van zijn wedervaren, vertelde hoe hij
getelegrafeerd had aan het bruidspaar, op rijm: ‘'n lang vaêrs zég, zes regels, wacht
ik zal 't je declameeren....’
Maar zij weerde snel af, voorkwam met onthutst gebaar dien wanklank.
God, begreep hij, voelde hij dan niets van het vernederend verdriet, gleed alles
langs hem af!
Veemer, in zijn poging tot grappigheid falend, floot een deuntje
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en krulde, tusschen duim- en vingertoppen, de fijne spitsen van zijn koolzwarten
knevel op, boven den welvenden mond.
Zij spraken niet veel meer, maar het beeldje stond, licht-overgoten, scherp afgelijnd
tegen de donkere kamerdiepte, mooi en stemmend tusschen hen op de tafel, en
Julie zag haar vader weer aan, terwijl ze hem zijn thee overreikte.
En met het kopje in zijn altoos bevende handen bedankte hij telkens, prees de
thee.
Dien avond ook wenschte Julie voor het eerst weer: ‘Nacht Pa,’ toen zij naar
boven ging.
En de mildere tint bleef hangen in het huis ook over de volgende dagen, tot den
dag waarop hij, alleen, zonder op Julie's weigering terug te komen, zonder er met
éen woord op te doelen zelfs, naar het Zuiden vertrekken zou. Omdat hij heimelijk
liever vrij-alleen ging.
Julie had zijn koffer gepakt, hij stond naast de lichte, weeldige valiezen in de gang
gereed.
Veemer draaide en bestierde, liep heen en weer tusschen beneden en boven,
met verlegenheid-verbergende drukte, terwijl Julie, innerlijk zenuwachtig-verlangend
naar het einde als hij, in de vestibule het losgetornd elastiekje aan zijn parapluie
stond te naaien. Zou ze hem nog waarschuwen, smeeken, voor 't laatst.... Och nee,
nee.... Liever hem iets vriendelijks zeggen, meegeven ter herinnering: een zacht
lief woord, dat als vergeving klonk.... een vroolijk: goeje reis! dat van vergéten sprak,
of stil alleen een kus, waarin 't al te samen lag.... O, hij was zwak, niet slecht.... Als
dat noodlottig feest maar niet....
‘Juul, mijn gele bottines zitten die in de koffer of in de tasch?’
‘In de tasch.’
‘O. Best. Nee Koo, jij blijft bij de vrouw thuis. Houd hem vast Julie als de deur
opengaat.’
Julie knikte en slikte den brok in haar keel weg, opdat die haar straks niet beletten
zou te spreken, het ernstig verzoenend woord, waaraan zij behoefte had.
Veemer liep de trap weer op, jong-lenig voor zijn jaren, twee treden tegelijk: ‘Nóg
wat vergeten!’
Hij kwam terug met het in rood leer gevatte klokje, dat Julie van tante Adèle had
gekregen voor de reis.
‘Je zei immers, dat mocht ik meenemen?’
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Zij had het hem, met haar Italiaanschen reisgids, aangeboden, half uit verlangen
door voorkomendheid iets goed te maken, half om hem beschamend te doen
gevoelen hoe zeer zij zich reeds in die mislukte reis had ingewerkt. Maar dit laatste
bleek niet tot hem te zijn doorgedrongen:
‘Een makkelijk ding, 't kan niet breken. Dat boekje zal ik in den trein een beetje
bestudeeren. Heb jij 't gelezen?’
‘O, ja.’
Hij ontsloot den koffer om het klokje te bergen, terwijl Julie met trillende vingers
de parapluie fijn-oprolde en bij zijn wandelstokken bond, en toen ze toevallig in den
koffer keek zag ze, bovenop, als op het laatste oogenblik erin gelegd: het portret
van haar moeder en een kinderfoto van haar zelve, nog in de lijstjes.
Veemer bemerkte haar verrassing.
‘Als ik lang op reis ga,’ mompelde hij, bedremmeld als een betrapte schooljongen,
‘neem ik jelui altijd mee, dat is een zwak van me....’
Flap, klapte de deksel weer dicht, het slot knerste. De heer Veemer, geknield,
wipte met kracht de riemstaafjes in de gaatjes. Julie zocht vergeefs een verklaring
voor dit zwak in den man, die, zich bekommerend om niemand en niets, zijn ellendig
leven botvierde, liefst ver van huis, in vreemde landen, onder vreemden. Ze vergeleek
het bij zijn even onverklaarbaren gang naar 't graf zijner vrouw, eenmaal in het jaar,
op haar sterfdag. Dan, zonder er iemand in te moeien sloop hij 's morgens vóor
kantoortijd, alleen den weg naar 't kerkhof in, voorbij een bloemenwinkel waar hij
rozen kocht. Nu al meer dan tien jaren achtereen, geregeld op den zelfden dag, het
zelfde uur, en altoos nam hij van de zelfde witte rozen.
Julie wist het, maar sprak er nooit van. En als hij 's middags thuis kwam
koffiedrinken vertelde hij grappen en nieuwtjes, op 't kantoor verzameld, en doelde
met geen woord op het bijzondere van dien dag.
‘Dirk is laat,’ zei de heer Veemer ongeduldig rondtrippelend, tellend de collies:
‘twee stuks, drie, vier.... Toe Juul, telefoneer 's naar de stal, dat hij voortmaakt.’
Toen ze had opgeroepen reed het rijtuig vóór, en terwijl ze afbelde sprong Dirk
van den bok en liepen de meiden uit de keuken toe om te helpen, den koffer er op,
de tasschen er in.
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‘Sientje, houd den hond vast!’
‘Hier de plaid.’
Het was een drukte en gehaast.
‘Dirk wat ben je laat,’ berispte Veemer.
‘Ja, gut meneer....’
‘Vóórop het gele valies?’
‘Ja, op de bok....’
En in die herrie nam hij met vluchtigen kus afscheid van Julie, die stil stond,
overrompeld, geen hand bewoog, niets meer zei, nauwelijks knikte, met oogen vol
tranen.
‘Nou rijd án, Dirk!’
En de deur sloeg toe en de hond jankte, een langgerekt gegil dat sneed door de
vestibule en weergalmde in de lange gangtunnel.

VIII.
‘Goeje berichten uut 't Suden?’ riep tante Fenna Julie toe, terwijl ze onder haar
parapluie met hoog gebeurde rokken staan bleef, tusschen de plassen, midden op
de straat, en Julie aan den overkant, langs de winkels, voorbij liep.
‘Heel goed, dank u,’ knikte Julie.
‘Hoe lang is hij al weg?’
‘Drie weken tante.’
Tante Fenna kwam enkele stappen nader, tot aan de tramrails, waar, tusschen
de wat verzakte straatsteenen het water in bruine, modderomrande meren was
saamgevloeid.
‘Ik durf niet oversteken,’ lachte ze, een breede volle lach, zoo wel passend bij
haar verschijning die kleurig en welgedaan in den regen nog meer de aandacht trok
dan bij zonnig weer. Zij was moe en warm van veel loopen: armenbezoek in de
buitenwijken. Haar laken laarsjes voelden zwaar doorweekt, de parapluie, telkens
geklemd in de gleuf tusschen kin en borst, als zij beide handen behoefde om de
rokkenvracht te vervatten, droop stralend af langs de baleinen. Julie, vermaakt,
wipte kordaat de stoep af, de rails over:
‘Dan zal ik 't maar wagen.’
‘In 't Suden sal se 't wel beter hebben dan hier.’
‘O ja, heerlijk weer, schrijft Pa. Ik krijg elke week een brief-
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kaart, vandaag verwacht ik er weer een,’ vertelde Julie, graag: ‘Zondag kwam er
een kistje met rozen uit Nice, prachtig!’
‘Ja cadeaux geven, dat kan hij. Als 't dáarin sat...!’ schudde tante Fenna
zwaarhoofdig, meer als bewijs van eigen doorzicht, dan om Julie te hinderen. En
gewaarschuwd door den blos, snel gerezen op Julie's half afgewend gezicht, poogde
ze onhandig te herstellen: ‘Ik meen dat hij jou, nou best 's mèt had kunnen nemen.’
‘Ik wou niet,’ verdedigde Julie.
‘O, wóu je niet.... Gút!’
‘Ik hou niet van reizen. En.... ik kon niet weg ook, nieuwe meiden, schoonmaak....’
‘Soo, ben je al aan de schoonmaak,’ greep tante Fenna, prettig, dit nieuwe
onderwerp aan: ‘ik nog niet. Al fer?’
‘Nee. De zolder en Pa's kamer.’
‘Ik had juust willen fragen of je eens wat bie ons kwam logeeren. Fan morgen had
wie 't er nog over, Godert en ik. En Marian wou 't ook soo graag. Kom doe 't. Je
blieft dan toch in stad...’
Julie fronste onrustig de wenkbrauwen, wat zij altoos deed wanneer men haar
met een vraag overviel.
Maar zij weigerde niet onmiddellijk en peinsde, het vóor en tegen overwegend,
zwijgend voor zich heen.
Tante Fenna, van goedige deernis gansch vervuld, liet haar rokken glippen, om
de leeg-platte vingertoppen van haar te grooten glacéhandschoen betoogend op
Julie's arm te drukken, en terwijl van de hellende parapluie het water op haar mouw
afstraalde, moedigde ze aan:
‘Trek je hart van dat huushouden nou maar áf.’
‘M'n hárt,’ glimlachte Julie.
‘Nou ja....’
‘Iemand moet er toch voor zorgen.’
‘Je kunt telkens thuus gaan kieken als je bie ons logeert.’
De hartelijke bedoeling streelde, en woog over de bezwaren: Julie gaf toe.
Terwijl de regen roffelde op het strakke zwart der parapluies en het natte plaveisel
zoog aan haar schoenen, spraken zij af, beiden prettig gestemd, dat Julie den
volgenden dag tegen etenstijd zou komen.
‘Marian komt je gráag halen. Als Dirk dan je koffer....’
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‘Ja, ja dat kán; het is heel vriendelijk van u!’
‘Dag Juul.’
‘Dag tante Fen, groeten thuis.’
‘O ja,’ tante Fenna herstelde den voet, dien zij reeds, ondernemend, achteruit
had gezet: ‘weet je 't nieuwe engagement?’
‘Nee?’ Altoos, wanneer haar een verloving in de stad te raden werd gegeven,
voelde Julie iets in zich bewegen, een lichtes blos onverklaarbaar stijgen, éven, tot
de namen, genoemd, haar gemeenlijk snel deden berusten: ‘die, o, nee die benijd
ik toch niet....’
‘'t Sal wel geen ferrassing sien foor je,’ loste tante Fenna op: ‘Fillet met dat aardig
schoonsusje fan Hélène Van Elkendonck. Sondag receptie in den Haag.’
‘Zoo.’
‘Je hebt 't wis ook 'merkt in de bruudstied, wat?’
‘Ik? Ja, o ja....’
‘'t Is waar, je sat naast hem op de groote partij, Marian fertelde 't me....’
‘Ja, nu dag tante.’
Julie schoot met een kort knikje ijlings door.
En tante Fenna; niet verwend aan hoffelijkheid en door een licht vergrijp tegen
de goede vormen nauwelijks geraakt, gaf Julie weer even glunder haar bruusken
groet terug, graaide met grooten greep haar rokkenpluk op, en waadde welgemoed
voort.
Den geheelen weg over moest Julie, boodschappend, winkel in, winkel uit, aan
Villet denken, aan Villet en Greet. Zelfs terwijl ze over de toonbank zakelijk sprak
met de winkeljuffrouwen, geld neertelde of ontving, dacht ze aan hen, met een
onbestemd spijtgevoel, dat zich niet liet ontleden. Het was te vaag om 't verdriet te
noemen. Een slag sloeg een wond, dit knaagde alleen, en de gewaarwording kon
nauwelijks voor pijn gelden.
Had Villet, poogde ze te ontraadselen, een indruk op haar gemaakt, dien zij thans
pas begreep?....
Openbaarde haar de plotselinge zekerheid van zijn neiging voor Greet dat
onbewuste geheim, wekte het verlies hier de begeerte?...
Julie zag en groette niemand op straat.
Ze liep vlug, onder den druipend zwarten koepel der parapluie, die ze, middenin
den stok, laag boven haar hoed vasthield.
Zij was bij Nans geweest, waar ze, hopend dit tusschen de buien te kunnen
waarnemen, Koba de communie-jurk had gebracht. Maar
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toen ze een kwartfer bij Nans en haar in-wonende dochter Bet had gezeten, begon
de regen opnieuw en hield al verergerend aan, zoodat de kinderen om vier uur
druipnat uit school kwamen. Koba, vervúld van de jurk, Piet, het eenig kind van
Nans' jong gestorven dochter Floor, die Julie aanviel met tallooze vragen over den
hond, en, verlegener, de kleinere kinderen. En allen met elkaar in het van drogend
waschgoed warm-bedompt keukentje, hadden ze Koba de jurk gepast. Julie zag
haar nog: spichtig stijf kind in het felle blauwsel blauw, gewichtig-fier en onbeweeglijk
als een houten madonnabeeldje; een kring van stille kinders eromheen. Tot eindelijk
één fleemde: ‘nou ook nog even de sluier....’ en Nans, diep-weg in den rieten stoel
bij het raam, want ze was ziek geweest en nog zwak, met vochtig-stralende oogjes,
steunde: ‘hè ja!’ Toen hadden Julie's teere vingers zich gerept en, frutselend en
fronsend, pikkend speldjes hier en daar om de dofjes op te duwen, den sluier gehuifd
rond het schrale kopje, over het sluike haar; een ritselend na-maak kransje in de
plooien.... Zóó waren ze, gevolgd door de verrukte kinderen, over het portaaltje naar
het voorkamertje gegaan waar de spiegel hing. Julie schuivend
voorzichtig-bewegende Koba voor zich uit en Nans, leunend op Piet den stevigen
kleinzoon, achteraan. Een kleine blije processie....
En zoo ook weer terug, even behoedzaam onder-den-indruk. Koba,
zwijgend-verheerlijkt, tot ze weer stond in haar grof-gebreide borstrok en, met een
zucht, gehoorzaamde aan Opoe's stil-heftige wenken van: bedank toch..., en jurk
en sluier, onwezenlijk ver-weg, lagen in de bedstee naast 't fornuis.... Net of er een
zomerwolk was verdwaald in de schemerige keuken, met haar druipend klein raam
aan het slop, en was neergedonsd op Opoe's bed-in-den-muur.
De middag had Julie opgewekt.
Om de bui langer gebleven dan haar aanvankelijk plan voorschreef, hadden ze
met elkaar ‘kien’ gespeeld en raadsels opgegeven. Julie, vroolijk jong-mee, en de
kinderen luidruchtig, opeens uit-de-bende! Koba, thans allen overschreeuwend en
Nans, glánzend.
Eindelijk, dwars door den regen, die stroomen bleef, was Julie vertrokken,
nageknikt door het oude rimpelgezicht en de kinderkopjes voor het raam, nagewuifd
ten leste door een vlucht van kleine, drukke handen.
Ja, de middag had haar opgefleurd, zoowel het bezoek bij Nans als de koddige
ontmoeting met zwoegende tante Fenna in den regen.
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En Julie vorschte maar steeds: Wat dreinde er nu in haar, na die vroolijke uren?!
En met forschen wil, den wil dien ze had aangekweekt om er haar zorgen over
vader mee op zij te zetten, hem toonend haar zorgeloos gezicht, beurde zij er zich
overheen, redeneerde: ‘als daar een speursel van liefde voor dien man was, diep
in haar eenzaam hart, dan zou ze nu geslagen ter neer zitten en niet kalmgewoon
boodschappen doen en denken, door dit vage verdriet heen, aan allerlei anders:
aan vader, aan tante Fenna, aan Nans en het blauwe communiekind, en aan wat
ze mee zou nemen uit logeeren? welken koffer? nu papa de meest-gangbaren had
meegenomen.
Nee, dit was geen liefde, de verrassing gaf geen leed, geen teleurstelling
noemenswaard. Zij benijdde niet. Zondag receptie.... Ze wou Greet, als tweede
bruidsmeisje zoo onvriendelijk door haar in den steek gelaten, een mand rozen
zenden.
Mooi paar zooals ze daar, ontvangend, staan zouden, Zondag, in de bloemen....
De regen hield zich een oogenblik in, maar de donkere wolken dreven aan en
dreigden, en Julie vouwde in verwachting van nieuwe stroomen, haar parapluie niet
dicht.
Nu nog één boodschap om den hoek der straat die op de Havenbrug liep. Het
lijstje met keukenverlangens van Sientje propte tusschen handschoen en hand
boven het gaatje in de glacépalm, Julie had dit in den winkel slechts af te lezen.
De juffrouw beloofde de gekochte waren te zullen bezorgen.
En daarna haastte Julie zich de brug over, vlug langs de haven, waarin de schepen
lagen met druipend-neergewrongen vlaggen en als leeggespoeld dek, en beklom
de gladde stoep van haar huis, trekkend, hard-in-de-vaart, aan den belring. Het was
laat, ver over etenstijd.
‘Meneer Veemer is al tweemaal hier geweest,’ zei Sientje, ‘Meneer Godert, eerst
om 'n uur of vijf en nou daarnet wéer...’
‘En?’
‘Meneer moest u zelf spreken, hij zou terugkomen.’
Julie, niet begrijpend wat dit zeldzaam bezoek van oom Godert, tweemaal op één
middag, kon bedoelen, telefoneerde naar zijn huis, maar kreeg van Ina ten antwoord,
dat Pa en Ma beiden nog uit waren.
Wat kon oom Godert te zeggen of te vragen hebben?
Terwijl ze haar natte kleeren over stoelen uithing en, boven het
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haardvuur, de rechtgeregende veeren van haar hoed door de warmte weer in krul
liet springen, sufte ze er over, verdiepte zich in vergezochte gissingen. En eindelijk
joeg haar de onzekerheid zóó aan dat ze, verlangend en onbestemd vreezend, voor
het spionnetje de leege Haven popelend aftuurde.
Achter haar stond de gedekte tafel: éen comfoor met den kleinen vleeschschotel,
twee dekschaaltjes, een bord, de karaf en een glas. Een groot wit vlak was leeg
gebleven. Julie at vóór, in plaats van in de binnenkamer, wijl het daar langer licht
bleef in den voorjaarstijd met veel schemer tusschen dag en avond, en omdat het
aan de straat, alleen, minder eenzaam leek dan aan de plaats. Boven de tafel hing
de vierarmige gaskroon, waarvan er twee, klein-blauw uit de pit veerend, maar op
te draaien zouden zijn zoodra de gansche duisternis inviel. Tegen de glasstolp der
pendule op den schoorsteenmantel leunde de verlovingskaart van Villet en Greet.
Door het bezoek van oom Godert afgeleid, had ze vluchtig de gedrukte namen
gelezen en toen de kaart, goed zichtbaar, want ze moest zich herinneren de bloemen
voor Zondag te bestellen, uit de hand gezet. Nu trokken al haar gedachten samen
in dit eene punt: Wat kón oom Godert's bezoek beduiden?
Sientje bracht de sauskom binnen: ‘we hebben de sju maar zoo lang
achtergehouden op 't fornuis,’ verklaarde ze vriendelijk.
Na den avond van het feest, waarop de meiden getuigen waren geweest van de
stille smart in het leven der stroeve vrouw-deshuizes, behandelden zij Julie als een
zieke, die medelijdend ontzag vereischte.
En Julie, dankbaar dat het huishouden vlotte zonder stoornis, waardeerend de
onderling prettiger verhouding, liet wat haar hinderde onaangemerkt voorbijgaan,
vergde zoo min mogelijk, schikte en plooide in het belang der dienstboden.
‘Zoo, dat is goed, ze stolt zoo gauw, ik was laat vanmiddag, opgehouden door
het weer.’
‘'t Komt er ook niks op aan,’ meende Sientje met goede bedoeling, ‘u heb u toch
voor niemand te haasten.’
Het gleed Julie langs.
‘Zei meneer Godert, dat meneer van avond terug zou komen, Sien?’
‘Nee juffrouw, meneer zei alleen “ik kom terug” en was dadelijk weer weg. O ja,
en hij vroeg hoe laat of u gewoonlijk 's middags thuis kwam.’
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‘En wat heb je gezegd?’
‘Erg ongelijk, heb ik gezeid’ besloot Sientje, en weggaande met het bord vleesch,
dat Julie haar werktuigelijk had afgesneden en in de hand geduwd, wist ze nog:
‘meneer dee erg haasterig.’
Na haar vertrek ging Julie niet aan de tafel zitten. Zij voelde langs haar nog
kil-vochte boa, trok de natste slip verder over den stoelrug, dichter bij het vuur, en
haar handschoenen, met de over den schoorsteenrand gebogen vingers, keerde
ze om. Voorzichtig depte ze de water-spikkels van den zwart-laken mantel; de stof
verloor van vocht haar glans. Ten slotte, door onrust gedreven, naderde ze weer
het raam, hing tegen de vensterbank en tuurde....
Toen zag ze een huurrijtuig aankomen, zonder daarin verband te vermoeden met
oom Godert's bezoek. Zij keek hoe het water uit de plassen op en om spoot tusschen
de wentelende wielspaken, en naar den koetsier, die zijn hoofd scheef-inzette tegen
den hem juist in het gezicht striemenden regen, en naar het paard dat in triesten
draf voortdroop.
Wat 'n weer!
De vigelante laveerde naar de huizenrij.... O, ze kwam....
Bij de stoep stopte het rijtuig, oom Godert kroop er, portier achter zich
dichtklakkend, uit, nog vóór de koetsier van den bok was gesprongen.
En Julie, op eens door een onverklaarbaren angst als in den rug geduwd, snelde
naar de voordeur om open te doen.
‘Is er iets....?’ gleed in den ademtocht van haar lippen.
‘Ga naar binnen,’ dreef oom Godert, met zenuw-wit gezicht, haar heel niet
aanziende: ‘ga naar binnen!’
En toen wist ze 't al, als bij ingeving. Er was iets, iets vormloos vreeselijks....
Een wonderlijk wee-leeg gevoel verlamde haar.
Ze hoorde hem den koetsier bevelen te wachten, de deur sluiten,... verre geluiden
hoewel ze naast hem stond.
Oom Veemer schoof haar bij den arm de kamer in, schiep snelzwaar adem en
wou spreken.... toen Julie zelve trillend-hoog hem voorkwam:
‘Er is iets.... gebeurd, iets verschrikkelijks! Zeg 't gauw, ik zie 't aan uw gezicht!’....
‘Ga even zitten, Julie.’
‘Nee. Zeg eerst.... is 't?.... váder!’ stootte ze schril-gillend uit.
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Het op slag ontkennend ‘nee, née....’ waarop ze, in stijgenden angst, nog één
seconde hoopte, bleef uit. Oom Godert maakte een doellooze beweging met zijn
handen, zag haar kort-schuw aan.
‘God hij is.... ziek..... érg!’ snakte Julie ademloos, gansch overstuur, toch, als
terugdeinzend voor den ontzettenden klank, met een minder woord uitsprekend het
érgste vermoeden.
Klappertandend zweeg ze, even-wachtend,... kreet weer op:
‘Zeg 't nou, toe zég 't nou!’
‘Er is een telegram,’ begon Veemer schor-stotterig, zichzelf verwenschend,
zoekend hoe haar het groote feit te zeggen, nu reeds het kleiner vermoeden haar
zóó ontstellen deed.
‘Een telegram! O, zie je wel er is een telegram!’
‘Kalm, Julie, als je bedaard ben zal ik je vertellen....’
Hij oogde de kamer rond, over de gedekte tafel, maakte een gebaar naar de
waterkaraf. Maar Julie weerde áf:
‘Ik bén bedaard, slikte ze, zich met plotseling geweld tot onnatuurlijke kalmte
dwingend, hem aanstarend met wijd-glanzende oogen en half open mond. En in
haar angst voelde ze een haat in zich hitsen tegen oom Godert, die daar maar zat,
groot, vadsig en hulpeloos zwijgend. Zij greep hem vast bij zijn jas, haar hardkromme
vingers haakten in zijn mouw, knelden door tot in den levenden arm.
‘Er is 'n telegram,’ herhaalde oom Godert vlug en toonloos, pogend zich te
ontworstelen aan den greep harer handen, ontwijkend haar bang-vorschenden blik:
‘uit Nice.... van 'n meneer, 'n Duitscher, een gast denk ik uit 't Grand-Hotel. Hij seint,
dat je vader, plotseling.... nogal ziek is geworden.’
Julie zei niets meer, stond onbeweeglijk. Alleen haar handen lieten langzaam,
krachteloos los en vielen zwaar neer langs haar lijf. En haar gezicht leek klein-bleek
in te krimpen.
‘.... En nu net kwam er op 't kantoor, - Tjep bracht 't thuis, juist toen ik in de
vigelante stapte - weer een telegram.... van de hotelhouder.... Het is.... heel ernstig....’
Hij stond op, raakte Julie aan, waagde een bescheiden gebaar haar te steunen:
‘Je moet je voorbereiden op... het kon wel eens....’
Een zenuwtrilling trok om Julie's mond, om haar oogen, verwrong haar geheele
gezicht.
Oom Godert schoof een stoel achter haar, zóó dicht dat ze de
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zitting even voelde stooten in de knie-holten en werktuigelijk, stijfrecht neerzakte.
‘'n Ongeluk?’ fluisterde ze.
‘Nee, dat niet....’
‘Zég 't....’
‘'n.... Attaque.’
Julie sprong op, als stelde dat woord de laatste kans op behoud: ‘Als hij nog leeft
dan wil ik er heen. Gauw, gauw, zoo gauw mogelijk....’
Zij stond al bij de deur, hijgend van opwinding.
Toen moest hij bekennen:
‘Nee.... nee. Wacht liever eerst.... een nader bericht.’
‘Nader?’ mompelde ze.
‘Misschien....’ ontweek hij, zich wat afwendend, ‘misschien....’
En toen opeens greep Julie de volle overtuiging:
‘O, u zegt maar wat, u zegt maar wat.... omdat u niet durft.... o gód!’
‘M'n beste Julie,’ stond Veemer op.
‘Hij is dood!’ snerpte ze.
't Sneed door de ruimte; haar hand greep de deurknop tot steun. En haar stem
brak op het woord en herhaalde klankloos: ‘hij is al dood....’
En Godert Veemer, dankbaar-verlicht dat zij het uitsprak, niet meer weifelend als
een vraag maar stellig als een voldongen feit, knikte stil.
(Slot volgt.)
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Beethovens negende
Door Edward B. Koster.
Voor Do en Lien.

I.
Hier dreunt geweldig noodlots blinde macht
Met zware galming loeiend door het lied;
Ontketend brak de orkaan uit het gebied
Waar lang gekluisterd lag zijn wreede kracht.
En rust'loos rolt gesnik en jammerklacht
In tonengolving went'lend, en vervliet
Een wijle vlakker, in gedempt verdriet,
Door streelend-zachten zang tot vreê gebracht.
Hoop gloort een oogenblik waar leed regeert,
En starre trots gestaag met noodlot strijdt
Waar hartstocht daav'rend over 't leven schrijdt: En schoon de macht des noodlots overheert,
Den sterke buigend onder zijn geweld,
Trotsch heft hij zich, noch wordt hij neergeveld.
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II.
Hier bruist des levens woelig bacchanaal
In wirlend rhythme hel en lustig op,
En alles danst, met sneller harteklop,
Bij dartel toongehef en toongedaal.
Ik zie een weidsche, schitterende zaal,
Waar wild verlangen, met de vreugd ten top,
De paren drijft ten stormenden galop
En 't stadig leed'gen van de feestbokaal.
Maar in de wilde vreugde breekt een toon
Bijwijlen door van smart, een droef akkoord,
Waarin de weemoed klaagt, dof en gesmoord.
En als gesnik van langvergeten doôn,
Die rusten in hun eeuwig-donk'ren nacht,
Waart door den vreugdejubel matte klacht.
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III.
Hier droomt de rust in kalme melodie,
En schept in wijde sfeer door eigen vreê
Berusting in der wereld wroegend wee,
En zingt een louterende litanie.
Maar in de mijmer-zaal'ge harmonie
Juicht allengs trotscher jubel luider meê,
Hoog zelfgevoel bij stille fluisterbeê,
Het hoofd geheven, en gekromd de knie.
Weer zucht na groot're stijging 't vroom gesuis,
Als diep in wouden mystisch windgeruisch,
De ruimten door in teeder toongetril.
Vol stil vertrouwen en gelatenheid
Versterft de zang na zorgenzwaren strijd,
Tot vreed'ge kalmte zonk de sterke wil.
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IV.
Der vreugde hartstocht galmt met blij geluid,
Het leven roemend, dat zoo wonderbaar
De vreugde machtvol schept uit droeve maar,
De vreugd, der menschheid eeuwig-jonge bruid.
In klankenlabyrinth, waarboven uit
Soms toornroep gilt, komt hupp'lend na elkaar
Der tonen uitgelaten, dart'le schaar,
Een maagdenreie, dansend bij de fluit.
Tot àl zich stort in 't daav'rend-blijde koor,
De rijke vreugdzee, wier gedein aldoor
Schuim-ruischend om des levens stranden slaat; Eén machtig juub'len van verbonden kracht,
De duisternissen delgend van den nacht
Waar blinkt volzalig 't vonkend vreugdgelaat.
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Kinderen
Door Ina Boudier-Bakker.
IV. Voor 't eerst.
Vader bracht hem.
Met snelle kleine pasjes, naast de groote stappen van vader, nòg zich inkortend
voor hem, trippelde hij voort; klein, fijn jongetje van vijf, met teer gezichtje, waarin
de groote lichtblauwe oogen iets bang-verwachtend uitzagen.
‘Het was alles zoo raar nou....’
Met zijn knuistje in vaders hand, voelde hij zich tegelijk schuw en trotsch: nou
ging hij ook naar school, noù was ie groot, net als zus en Bob.
‘Hoe vindt Jip 't nou om naar school te gaan?’
‘Prettig!’ zei hij dapper, maar met 't schuwe èrger in zijn oogen.
‘Zoo als een groote jongen bij al die andere kindertjes!’
‘Ja-a - ik kan 't huisje al teekenen van Bob z'n boek - de róók, die ken ik mooi dan veeg ik erover met me vinger en dan wordt 't rook....’
‘Hier zal je ook wel mogen teekenen.’
‘De heèle ochtend?’ weifelde hij.
‘Nee - wel wat anders ook....’
‘Maar wat dàn?’ - angstig voor dat groote onbekende, buiten zijn wereldje-tot-nog
toe, dat was geweest: vader, moeder, en Bob en zus en de twee poezen - en de
tuin....
‘Zijn we d'r nou al gaùw?’
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Vaster klemde hij zijn vaders vingers.
‘Kijk dáár - naast dat witte huis, waar al die kinderen in gaan - zie je? dáár.’
‘Oh!’
Ernstig keek hij ernaar. ‘Het was niet zoo héél anders dan een ander huis, maar
er waren zóóveel kinderen....’
‘Zoo Jip - nou gaan we erin....’
Jip keek onderzoekend om zich heen, terwijl hij voortliep aan vaders hand,
tusschen al de vreemde kinderen door.
D'r was zoo'n lange gang - en aan de kanten hingen ze allemaal hun goed op....
Vader liep met hem door naar 't eind van de gang, waar een juffrouw stond.
‘Juffrouw, hier breng ik u mijn ventje,’ zei vader.
De juffrouw knikte en lachte tegen hem - toen duwde een kind hard tegen hem
aan, en achteruitwijkend raakte hij los van vader, die met de juffrouw praatte, stond
hij opeens midden alleen tusschen die vreemde kinderen.
Verlegen, zijn muts nog op, stond hij ze aan te kijken.
Twee raakten er aan 't kibbelen, twee kleine jongens als hij.
‘Jij hangt op mijn knop!’
‘Niewaar!’
‘Ga je d'r af!’
‘Nee.’
Jip vergat alles. Geheel verdiept in den strijd om den knop, stond hij de twee
jongens aan te kijken, zijn mond half open, klaar om mee te schreeuwen, zijn handen
in zijn zakken.
‘Wie 't winnen zou....’
‘Dáár dan.’
De eerste jongen smeet het goed van den ander van zijn knop af, de muts in de
paraplubak.
Doldriftig begon de ander op hem los te beuken.
De juffrouw kwam tusschenbeide.
Met een kleur van opwinding keek Jip eindelijk weer naar vader.
‘'t Was zijn knop’ - legde hij uit, heelemaal erin - ‘en die andere hing erop, en dat
mag niet.’
De juffrouw lachte.
‘Hij zal hier wel gauw thuis zijn - ga nou maar eens mee naar binnen - hoe heet
je, Joost hè?’
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‘Ja’ - weifelde hij, opkijkend naar vader. - ‘Thuis heette hij altijd Jip.’
‘We noemen hem altijd Jip’ - zei vader - ‘maar hij héét Joost.’
Met de juffrouw mee liep hij nu naar de klas; telkens keek hij eventjes om, of vader
nog achter hem liep.
De juffrouw bleef voor de klas met hem staan en keek rond. - Overal zaten de
kinderen al, pakten hun tasschen uit, of babbelden met die voor en achter hen zaten.
‘Nou mag jij een plaatsje uitkiezen, waar je zitten wil,’ zei de juffrouw.
Jip keek de rijen langs - toen opeens liep hij naar de hoekplaats, vlak naast de
deur, klom daar in de bank.
De juffrouw lachte.
‘Dat vindt hij veilig.’
Jip hoorde het niet. Heel stil zat hij nu, en voelde, hoe al de kinderen naar hem
keken; verlegen keek hij alleen maar naar vader.
Opeens ging hard een bel.
Verwonderd keek Jip om zich heen.
‘Nu werden ineens alle kinderen stil....’
‘De bel is gegaan,’ waarschuwde de juffrouw een na-prater.
‘Als de bel gaat, dan mag je niet meer praten’ - overlegde Jip - ‘maar thuis mag
je wèl altijd praten - op school mag je niet alles...’
Hij keek vader weer aan, die knikte. Fijntjes glimlachte Jips rood mondje
éven-trillend terug.
‘Wie kan er nu eens een mooi figuurtje op zijn lei teekenen?’
‘Ik!’
Beschroomd schrilde Jips stemmetje door de stille klas.
Toen werd hij vuurrood. Hij was de éénige, die wat zei. Om hem heen, zaten al
de kinderen met hun vingers in de hoogte, en allemaal keken ze 'm aan.
‘Joost - dat wist jij nog niet, maar als je iets wil zeggen, moet je altijd eerst je
vinger opsteken, net als de andere kinderen. Nooit roepen zoo.’
Verschrikt stak Jip zijn dun vingertjes mee op.
‘Krijg dan je leien en begin maar.’
Net als de jongen naast hem kreeg Jip zijn lei met ruitjes, en de koker met mooie
punten, die moeder geslepen had.
‘Mooier dan de jongen naast hem.’
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Toen zei vader:
‘Nou Jip, nou ga ik weg - zal je een flinke jongen zijn - om half twaalf kom ik je
weer halen.’
Jip knikte.
‘Dag vader.’
Even zag hij naar de juffrouw, of hij zijn vinger nou weèr had moeten opsteken en toen keek hij vader na, die de gang door liep - een heel eind nog kon hij hem
zien....
Vooroverbogen, over zijn lei, keek hij - zoo làng mogelijk - staarde hij met 'n gróót
verlangen in zijn oogen....
‘Nou was vader weg....’
Met een zucht ging hij weer rechtop zitten; om hem heen zaten al de kinderen
hard te teekenen.
‘Ik ga ook een mooi figuurtje teekenen,’ dacht Jip. Met zijn fijnste punt begon hij.
Eerst vier ruitjes, en daartusschen een kruisje - en in alle vier de ruitjes een kruisje
- en nou daarnaast.... wat nou....
Besluiteloos zat hij even stil, keek naar de lei van den jongen naast hem.
‘Nie afkijken’ - zei de jongen, zijn lei rechtop tegen zich aantrekkend.
Jip kreeg een kleur en keek voor zich.
‘Ik ga een paard teekenen,’ dacht hij opeens - ‘een paard - dat's mooi.... m'n eigen
paard....’
Een heelen tijd nu teekende hij door: eerst den kop met stekelige opstaande
manen - dan een heel lang lijf - vier stokke-pooten en een lange pluimstaart.
‘Dat's Kris,’ dacht hij voldaan. ‘Nou de poezen. Eerst de ouwe - die is dik.... en
die is zwart.... en nou de jonge poes - die heeft strepen in zijn velletje - en een witte
neus en een wit slabbetje.... Wit? hoe krijg je nou wit? Je lei is zwart - en 't grift is
ook niet wit....’
‘Hoe maakt je wit?’ vroeg hij opeens aan den jongen naast hem.
De jongen haalde zijn schouders op en begon hem uit te lachen.
Jip keek verlegen op zijn lei - toen, moed vattend, stak hij zijn vinger zoo hoog
mogelijk op.
‘Wat is 't Joost?’
‘Hoe maak je wit?’ schrilde Jips hooge stemmetje.
‘Wàt vraag je?’
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‘Hoe maak je wit aan een poes?’ herhaalde hij rood wordend, omdat alle kinderen
nu opkeken en zich uitrekten om naar hem te kijken.
Maar Jip, terwijl hij àl verlegener werd, hield hardnekkig zijn vinger op.
Om hem heen gniffelden de kinderen, hingen voorover over de bank, om op zijn
lei te kunnen zien.
‘Ik kom bij je.’
De juffrouw kwam. Om hem zwegen de kinderen nu, luisterden benieuwd.
‘O maar Joost! dat zijn geen figuurtjes.’
Weifelend dwaalde zijn vochtig vingertje uit zijn mond over zijn lei.
‘'t Is Kris!’ zei hij heel hoog - ‘en dàt zijn de poezen. Dàt is de moeder en dàt is
de jonge poes! Maar ik weet niet, hoe ik zijn wit slabbetje moet maken.’
De juffrouw lachte.
‘Hij is snoezig,’ dacht ze, - zoo'n echt lief klein kindje zóó van huis....’
Ze liep naar het bord en kwam met 'n wit krijtje terug.
‘Kijk dan eens, dan zal ik de poes een wit slabbetje maken.’
Rood van ingespannen opletten, boog hij voorover op zijn lei, zijn adem inhoudend,
bang om te vlakken, volgde hij streepje voor streepje.
‘Nog 'n witte neus ook,’ fluisterde hij.
‘Zóó dan - is 't nou zoo goed?’
Jip keek er lang aandachtig naar; eindelijk, met een diepen zucht, knikte hij, en
toen lachte hij plotseling helder-verheugd op tegen de juffrouw als tegen een
kameraad, ‘dat ze 't zoo goed wist, hoe zijn poes was.’
‘Maar Joost, nu moet je es gòed kijken - dàt zijn geen figuurtjes, kijk zùlke bedoel
ik.... zie je wel?’
Jip keek verstrooid naar de lei, die de juffrouw hem vóórhield, waar èchte figuurtjes
op stonden; onverschillig, nog ìn de verrukking om zijn poezen, knikte hij, om er
maar af te wezen, keek toen dadelijk weer op zijn eigen lei.
‘Zoo kinderen, berg nu je leien, dan gaan we spelen.’
‘Waar gaan we spelen?’ vroeg Jip aan Jan Evert naast hem.
‘In den tuin; heb jij knikkers?’
‘Twee,’ zei Jip trotsch, in zijn zak voelend.

Groot Nederland. Jaargang 3

478
‘Ik zeven,’ blufte de ander.
‘Thuis meer -’ zei Jip - ‘een heele zak, zoo'n zak....’
‘Laat 's kijken, jouwe....’
Jip, argeloos, hield zijn hand met één knikker op.
‘Hier,’ zei de jongen, hem afgrissend - ‘dat 's goed voor straks.’
Jip zat verbluft - een schrik om zijn verloren knikker in zijn oogen. Toen raapte hij
al zijn moed tegen den grooten, dikken jongen bijeen.
‘Geef 'm me terug,’ zei hij, rukkend aan Jan's hand, om die open te krijgen.
Achter hem stak 'n meisje haar vinger op.
‘Wat is 't, Lientje?’
‘Hij heeft dat nieuwe jongetje zijn knikker afgenomen.’
De juffrouw gaf geen antwoord, liep naar 't andere eind van de klas, waar er twee
begonnen te vechten.
In Jip streed de begeerte zijn knikker terug te hebben, met zijn weifeling wàt hij
doen zou.... ‘vader zei - je moest nooit klikken - je moest er liever om vechten, anders
was je geen flinke jongen....’
‘Zie dà je 'm krijgt,’ zei Jan Evert sarrend.
Op Jips wangen kwam een scherp geteekend rood kleurtje van drift.
Toen plotseling boog Lientje zich voorover, griste Jan onverwacht den knikker af.
‘Ik zal 'm voor je bewaren,’ zei ze bazig tegen Jip.
Jip vond 't maar zóó.
‘Nee - geef hier,’ zei hij boos, ondankbaar.
‘Straks - bij de deur.’
De juffrouw kwam eraan.
Jip berustte; klagen tegen de juffrouw woù hij niet. Straks zou hij wel maken, dat
hij 'm kreeg.
‘Gaat twee aan twee naar de deur.’
Jip en zijn vijand stonden nu samen voor de deur. Nu werd alles weer vreemd.
In de klas was hij nu al bijna thuis - maar het angstig-vreemde kwam weer over
hem, nu hij, mèt de andere kinderen, de trap afliep, de benedengang door naar den
tuin.
Maar hier - in den tuin - vergat hij zijn grieven en het nare.
Verrukt keek hij rond; een paar kinderen speelden dadelijk krijgertje -; een eind
verder gingen er zes in een wijden kring
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staan en gooiden over en weer elkaar een bal toe. Wie miste moest uit den kring....
Twee groote meisjes, van zeven jaar al, namen hem tusschen zich in.
‘Hoe heet je?’
‘Jip,’ zei hij onrustig, ongeduldig. Hij wou liever meeballen.
‘Jip? Word je Jip genoemd? Maar je heèt anders hè?’
‘Joost - net als vader,’ zei hij, zich loswringend, en meteen slipte hij tusschen hen
door, rènde naar de zes jongens, die aan 't ballen waren.
‘Ik ga ook ballen,’ zei hij rood van plezier en verwachting.
De eene jongen, met de bal nog in zijn hand, keek om.
‘Kom 'r maar tusschen,’ zei hij - ‘hier kan je wel staan - maar goed vangen hoor!’
‘Och met zulke kleine kinderen kan je niks doen!’ riep een ander - ‘hij is nèt op
school gekomen.’
Jip's gezicht betrok.
‘Kom vooruit, zanik niet -’ zei de jongen, die hem in den kring getrokken had, en
Daan heette; meteen gooide hij den bal over.
Over en weer vloog de bal, ze hadden 'm nog allemaal gevangen; Jip wist nu, dat
die heele lange jongen naast Daan, dat die Miel heette, en dat kleine, bleeke jongetje,
dat aldoor stond te dansen van de pret Ru Verwey, dan was er nog Willem Bos, die
had er juist plezier in om de bal zóó hoog te gooien, dat je altijd bang was hem niet
te vangen; daar werd dan Henk, die hem vangen moest altijd nijdig om....
‘Gooi nou niet zoo hoog!’
‘Ik dòe nìet hoog....’
‘Wèl! was dàt nìet hoòg?’ riep Henk boos tegen de anderen, maar die luisterden
niet, letten alleen op hun eigen bal.
‘Daàr! pas op!’ riep Daan, maar Henk miste, de bal vloog ver weg.
Allemaal lachten ze, maar Henk was boos. Hij wou niet eens meer ernaar kijken,
ging naar den anderen kant van den tuin.
Weer gooiden ze nu, maar bij de laatste ronde vloog de bal over Willems hoofd
heen - en den volgenden keer miste de jongen, dien Jip niet wist, hoe hij heette die twee moesten nu ook uit den kring.
Nu was nog over Jip en Daan, Ru Verwey en Miel.
Bezweet, vuurrood, voor niets oogen hebbend dan voor den bal, speelde Jip.
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Nog nooit had hij zóó heerlijk gespeeld met zóóveel jongens!
Geregeld ging de bal rond - tot ook Miel eruit viel - en toen ook Ru.
Nu speelden alleen nog Daan en Jip.
Langzamerhand kwamen de andere jongens er weer bij staan kijken, benieuwd,
omdat 't nu was tusschen die twee, tusschen Daan en dat kleine, nieuwe ventje.
‘Eén twee - één twee,’ telden ze, en Jip zelf telde hijgend mee; doordringend hoog
klonk zijn stemmetje door alle andere stemmen heen. Maar ze werden overmoedig,
gooiden héél hoog den bal - en plotseling kwam hij recht neer op Jip's hoofd, sprong
weer weg eer Jip besef had hem te grijpen.
‘Ik - ik!’ riep Daan triomfantelijk.
‘Ja - Daan het gewonnen!’
Jip knikte alleen maar uiterst-voldaan zonder eenige jaloezie; nog in de opwinding
van het spel, stond hij stilletje nà te genieten, te moe om dadelijk wat anders te
beginnen.
Toen was opeens de stem van de juffrouw:
‘Kom kinderen - twee aan twee in de rij gaan staan en dan naar binnen!’
Jip keek rond naar den dikken jongen; hij vond zichzelf hier nu al heelemaal thuis;
en hem een eindje verder ziende staan, liep hij naar hem toe, pakte hem bij zijn
hand en begon 'm mee te trekken.
‘Laat los! Wat moèt je!’ zei de jongen zich losrukkend - ‘'k zal zelf wel gaan....’
Een eindje van elkaar af, vijandig, liepen ze tusschen de andere rijen in weer naar
boven.
‘Wat ga we nou doen?’ vroeg Jip aan Lientje.
‘De juffrouw gaat vertellen.’
‘En dan?’
‘Dan ga we naar huis - dan is 't tijd.’
Naar huis....
Voor 't eerst weer dàcht hij eraan:
‘Noù zou ie weer naar huis gaan - vader zou 'm halen....’
En zóó heerlijk was opeens nu die gedachte aan huis, aan vader, aan àl 't bekende,
dat hij heel stil bleef zitten, zonder meer iets te zeggen en daàr maar aan dacht zóó dat hij heelemaal vergat
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te luisteren, en niet eens merkte, dat 't vertellen al een poosje begonnen was.
Toen waren er plotseling woorden, die zijn aandacht trokken en hem deden
opluisteren:
Maar Hein, die zat er maar stil bij, toen Johan en Piet zoo bluften op al hun
heldendaden. En hij dacht: wat zijn zij toch dapper....
‘Ja,’ knikte Jip verheugd. Hij wàs er, dat was 't verhaaltje, dat moeder gisteren
verteld had, van Hein en van Johan en van Piet, die....
‘Ik heb nooit zoo iets gedaan. Dat zou ik ook nooit durven, met leeuwen en tijgers
vechten!’
Jip knikte weer.
‘Maar Hein was juist wèl dapper,’ zei hij halfluid, heelemaal in het verhaal.
‘Maar de andere twee, toen Hein zoo niets zei, riepen: ‘Kom Heintje, vertelt jij nu
óók eens wat! Wat heb jij al zoo gedaan?’ - ‘Ik? Niets,’ zei Hein, ‘ik ben geen held....’
Jip hield 't niet meer uit.
‘Maar hij...,’ begon hij heel hard; toen bedacht hij zich, stak zoo hoog mogelijk
zijn vinger op.
‘Wat is er? Wou je wat vragen?’
‘Hij was wel dapper -’ barstte Jip uit.... en bang 't niet àf te krijgen, brabbelde hij
achter elkaar: ‘toen de andere bang waren, toen 't kraakte, toen ging hij kijken, alleen
- en toen was 't alleen maar een poes op de trap....’
‘O maar als je 't verhaaltje kent, moet je toch stil luìsteren, want de anderen kennen
't nog niet....’
‘Moeder heeft 't verteld,’ zei hij nog, heel zacht, neergeslagen door de
terechtwijziging - maar dadelijk luisterde hij weer, was hij er weer in, zat hij heel
rechtop, in den trots van ‘'t alléén te kennen’....
‘Maar - terwijl ze daar om 't hardst bluffen op hun moed.... daar kraakt op de
trap....’
‘'t Was een poes,’ zei Jip, zich weer vergetend, 't niet binnen kùnnende houden....
Opeens, daar ging weer de groote bel.
‘Vanmiddag vertel ik verder. Ga maar twee aan twee naar de deur.’
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Jip stònd er al. Om hem heen praatten de kinderen druk onder elkander over 't
verhaaltje - maar hij dàcht er niet meer aan.... Hij wachtte ongeduldig dat de deur
zou opengaan. - ‘Waarom wàs die nou niet open? het heele eerste uur was ie open
geweest....’
De deur ging open.
Ongeduldig duwde Jip de kinderen opzij, om eruit te komen - en met dat gróot
verlangen in zijn oogen keek hij de lange gang af, of vader er al was.
Nu mochten ze doorloopen....
Jip slipte tusschen twee door, daàr hing zijn goed - met één hand duwde hij zijn
muts op zijn hoofd - en toen, zonder te luisteren naar de juffrouw, die hem terugriep,
holde hij de gang door naar de voordeur.
Daár was vader! Hij zàg 'm al, en dóor een andere klas kinderen, die juist uit een
deur de gang instormde, duwde en stompte hij zich heen - tot hij bij vader was.
‘Zoo Jip, ben jij daar al? Je bent haast 't eerst....’
Jip knikte - met zijn hand diep in vaders hand keek hij om nu naar de andere
kinderen, naar de juffrouw, triomfantelijk blij, zich heel veilig voelend zoo weer, van
hen af, weèr bij 't oude bekende....
‘Wel Jip, hoe wàs 't?’ vroeg vader, toen ze op straat liepen.
‘Goed!’ zei hij, tòch trotsch, dat hij er geweest was, en dat hij 't er zoo goed had
afgebracht.
‘En ik heb Kris geteekend - en de poezen - en toen hebben we in de tuin gebald,
met zéven jongens, en ik heb 't op één na gewonnen - Daan heeft 't gewonnen. En
die eene jongen, die had me knikker weggenomen....’
‘Toen heb je toch zeker met hem erom gevochten, hè?’
‘Nee,’ weifelde Jip stil - ‘want een meisje heeft 'm me teruggegeven, en toen
hóefde 't niet meer....’ en haastig van dit geval afstappend - ‘'t verhaaltje, dat de
juffrouw vertelde, dat kòn ik...’
‘Ja?’
‘Ja,’ straalde hij - ‘dat had moeder verteld, van die jongens, die bang waren.... en
toen....’
‘Had jij dat zoo goed onthouden? Mocht jij 't toen verder vertellen?’
Jip schudde zijn hoofd; hij wist 't nu beter dan vader.
‘Nee,’ zei hij wijs, - ‘dan moet je toch luisteren tot 't uit is....’
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‘O zoo, maar Jip, vertel me eens, toen je 'n plaatsje mocht uitkiezen, waarom ging
je toen daàr, vlak naast de deur zitten?’
Jip's hand kroop dieper in vaders hand, alsof 't niet diep genoeg kòn.
En zacht, zijn gezicht verlegen omdraaiend. zei hij:
‘Omdat ik jou daàr nog het langst zien kon....’
Stil liepen ze samen verder.
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Literatuur.
ARTHUR VAN SCHENDEL, Een Zwerver verliefd.
Amsterdam, W. V e r s l u y s .
Dit is een boekje vol bekoring.
Ieder herinnert zich wel ontmoetingen die hem bij bleven en en waarvan hij zeker
is ze niet te zullen vergeten. En dat volstrekt niet omdat de persoon zoo imponeerde
of zoo overweldigend mooi was van uiterlijk of zulke gewichtige, diepzinnige dingen
zei, neen - alleen door een eigenaardige samenwerking van kwaliteiten, die opeens
iets nieuws suggereerde, iets ongewoons deed ervaren, iets openbaarde dat indruk
maakte, trof, ontroerde.
Iets dergelijks overkwam me bij de lezing van dit werkje. En ik moest het terstond
nòg eens lezen om te ontdekken waarmee de schrijver deze uitwerking verkreeg.
Want ik voelde dat ik dat verhaal niet licht vergeten zal, dat ik het later weer zal
lezen om dezelfde bekoring te ondergaan.
Toch is Van Schendel geen overweldigend auteur. Zijn werk treft niet door
grootschheid van vizie of van compozitie, door krachtige structuur. 't Is zelfs mogelijk
dat velen het voorbijgaan zonder het op te merken. Het heeft niets van de breed
uitgevoerde schildering die den toeschouwer vanzelf een halt toeroept, gebiedend
de aandacht en bij voortgezette aandacht grooter en grooter bewondering afdwingt
- het heeft meer van een dier liefdevol bewerkte miniaturen, die een groote vreugde
zijn voor wie er eens de fijne charme van heeft leeren ervaren.
Wij kennen Van Schendel uit Drogon.
Toen dat nu welhaast tien jaar geleden verscheen, getuigde Van Deyssel ervan:
‘De fout van Arthur van Schendels wel aardig boekje is, dat de lezer niet goed
begrijpt waarom het met Drogon zóó gaat en niet anders.’
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Deze zelfde grief zou hij tegen dit boekje kunnen opperen. Want ook hierin is 't niet
van meet af duidelijk waarom het met Tamalone, den Zwerver, zóó gaat en niet
anders.
Nu zegt Van Deyssel eenige zinnen verder dat een der middelen om dàt te
voorkomen: ‘psychologische ontleding, niet zoude gepast hebben in een zóó hoog
aangelegd werkje als dit’, maar ik blijf toch betwijfelen, of niet dat gebrek aan juist
die ontleding hem het meest heeft in den weg gestaan om 't boekje te accepteeren,
gelijk door den auteur bedoeld.
We waren nu eenmaal dermate aan den psychologischen roman gewend geraakt,
dat we wat vreemd stonden voor wat daar buiten ging. De wijsgeerig psychologische
roman, gelijk De Goncourt, Zola, Bourget e.a. met onderlinge verschillen dien
begrepen, had ons het meeleven met zijn personen zoo gemakkelijk gemaakt. Wij
lezers waren zoo langzamerhand kleine voorzienigheidjes geworden. De schrijvers
deden ons de zielen van hun personen door-en-door kennen, mèt de invloeden die
er door erfelijkheid en milieu op werkten. Dan mòest het met hen wel zóo gaan als
we het verder zouden lezen. We konden niet alleen de diagnoze, maar zelfs de
prognoze met vrij groote beslistheid stellen - en 't was een aangename streeling
voor ons, als lezers-psychologen, dat het merkwaardig juist uitkwam. Bourget bracht
het zelfs zoover dat hij zijn personen mee in 't vertrouwen nam. Zij waren veeltijds
zelf-kenners, ontleedden hun emoties in verband met hun ervaringen met zooveel
fijnvoelende scherpzinnigheid, dat ook zij vaak vooruit wisten wat er elk oogenblik
met hen te gebeuren stond.
Maar naast zulke boeken van wat ik zou willen noemen bespiegelende
psychologie, die, uitgaande van zekere gegevens, het menschzijn theoretisch
opbouwden en in wel gedocumenteerde verhalen de practisch ondergáande
individuen liet zien, verschenen er, waarvan de auteurs ons op andere wijze wilden
inwijden in de ziel hunner schepselen. En wel door daad en feit. Hun psychologie
zou men ter onderscheiding empirische of ervarings-psychologie kunnen noemen.
Zij namen ons niet vooruit in 't vertrouwen, en 't was aan ons na lezing om te
beslissen, of we ons een voorstelling konden maken van het innerlijk hunner
individuen, zoodat hun handelingen daardoor verklaard werden.
Ik denk hier aan een romanschrijver als Louis Stevenson, wiens verhalen soms
een-en-al fantazie en avontuur lijken, zoo dat we
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ons wel eens in acht gaan nemen voor te groote goedgeloovigheid, maar waarvan
met-dat-al aan de personen een zorg besteed is die ze ons in groote gave
menschelijkheid doet aanschouwen. Ik denk nog aan het onvoltooide Weir of
Hermiston, met die huishoudster Kristie!....
In gansch ander genre geeft ons Van Schendel het daaraan verwante. Ook bij
hem fantazie en avontuur. Ook bij hem de personen, in hoofdzaak de zwerver,
Tamalone, te kennen uit zijn dáden, mèt een enkele overpeinzing, waaruit alleen
blijkt welk een raadsel deze mensch ook zichzelven is. Ten slotte zien we hem
bestuurd en beheerscht door, gehoorzamend aan het hemzelf onverklaarde
Onbewuste, als diepste oorzaak zijner daden.
Tamalone... Willen we even nagaan hoe de schrijver hem ons doet zien!
Eerst als zoete knaap thuis, luisterend naar de stem van zijn voorlezenden vader
- zijn fantazie groeiende onder de verhalen van heiligen en koningen en oorlogen.
Als knaap in de sacristij, luisterend naar den priester, en liefkrijgend den klank van
den zang als eerste openbaring van ontastbare schoonheid. Plotseling verandert
hij, zoekt verkeerd gezelschap op straat en in taveernen, tot opnieuw het plichtwerk
hem aan den winkel bindt. Dan - zestien jaar oud - toegevend aan een impuls tot
dáád - een oude dievegge beschermend tegen gerechtsdienaars - zelf in 't blok
gesloten en nieuwsgierig wreedaardig bezien door menschen, jegens wie hij nooit
iets misdeed. ‘Eensklaps rilde hij van koude, een onnoemelijke onverschilligheid
kalmeerde zijn hart en gelijk hoog aan den hemel, langzaam en onbereikbaar, een
vogel gestadig verder vliegt tot hij in 't licht verdwijnt, zoo voelde hij duidelijk, dat hij
een diep vertrouwen verloor....’
Van nu af ging het mis. Zijn ouders hadden veel verdriet van hem, hij sleet zijn
uren in slecht gezelschap: ‘Zij waren allen arm en zorgeloos; om voor zijn vrienden
en zich zelf een maal te betalen nam Tamalone soms heimelijk uit het koffertje waar
zijn vader al jaren lang de zilverstukken spaarde.’
Meer en meer voelde hij ‘dat zijn ouders, onverschillig en ongenegen,
vreemdelingen waren voor hem en eeuwig zouden blijven.’
Let wel: hij heeft voor dat gevoel geen redelijken grond: wij hebben niets gehoord
waardoor die opvatting gemotiveerd blijkt - tòch vòelt hij het zoo.
‘En geheel onbedacht, duidelijk en zeker, nam hij het besluit
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nimmer meer terug te keeren, doch naar andere landen te gaan... het was een plotse
klaarheid in zijn gemoed als de glans van de zon in een rivier.’
Ziedaar dus Tamalone zwerver. Met nog één terugval tot werk en plicht. Maar....
‘onder het werk.... werd 't hem al klaarder bewust, dat hij in heel zijn leven niet
gelukkig was geweest, behalve vroeger, als hij alleen door de straten liep en in zijn
fantasieën verwonderlijke dingen zag gebeuren.’ Weer vlucht hij - nu voorgoed: ‘hij
bleef argeloos en blijgezind en voelde in zijn avontuurlijke vrijheid zich immer een
gelukkig man. Het duister verlangen van weleer naar hartstochtelijke daden en
ontroeringen kwam maar zeldzaam in zijn gemoed, de vreugde van 't zonlicht en
de wolken aan den hemel en van de beelden, die enkel beelden bleven, was zijn
eenig bezit; h i j w i s t d a t e r g e e n t o e k o m s t w a s .’
Hoe? 't Ligt in de lijn van dezen schrijver dat niet te verklaren. En het weten wordt
er te suggestiever door.
‘Zijn vader had al gezegd dat hij nooit een goed christen zou worden, maar die
wist niet van de onrust, welke hem als knaap nachten en nachten al uit den slaap
hield. Nadat hij uit het klooster was gegaan was hij altoos gelukkig geweest.... hij
had zich nooit om de menschen bekommerd en nooit verdriet gehad.’
't Geen niet wegneemt dat juist hij, Tamalone, voorbeschikt blijkt om zich geheel
aan een ander te wijden, aan Mevena, het meisje dat hij lief krijgt, en dat nooit om
hem geven zal maar met ziel en lijf behooren aan Rogier, den hopman van 't
keizerlijke leger. Want dit verhaal, dat in zijn naïeven eenvoud en vlakken verteltrant
herinnert aan de oud-Italiaansche novellistiek, spreekt van een middeleeuwschen
strijd in Italië tusschen paus en keizer, tusschen staatjes en steden onderling.
Maar volgen we Tamalone nog in de vlagen van zelfkennis.
‘Hij wist dat het dwaasheid zou wezen (haar te beminnen), zijn waarachtige aard
was van een schooier om rond te loopen en om niets te geven, niets dan de
verzinsels en schimmen van zijn verbeelding.’
't Geen niet wegneemt dat hij alle gevaren tart om mee te werken aan het geluk
van haar, en van Rogier om harentwil. Wat was hem goed of kwaad? ‘Hij had die
verheven onverschilligheid, die slechts weinigen kennen en die beminnelijk
glimlachen doet om eigen zonde.’
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Soms geeft hij toe aan verlangens naar geluk voor zichzelven. Hij weet dat Rogier's
liefde niet zoo sterk is als de zijne. En tijden lang is hij Mevena's eenige steun. Dan
merkt hij dat zij moeder moet worden, waardoor alles veranderde.
‘Een weeë ontroering was over hem gekropen toen hij gewaar werd dat hij de
laatste weken in droomende wenschen geleefd had, hij die heel zijn zorgeloos leven
zijn avonturen had laten komen zoo zij wilden, wel wetend dat er voor 't innig
verlangen slechts wanhoop was...’
‘.... hij had haar lief zoo zéér dat haar wederliefde hem niet gelukkig zou maken.’
‘Tamalone wist, dat wat hij had ondervonden en wat hij wel in verbeelding doorleefd
had niet anders verschilde dan dat hij het eerste vreesde.... en het ander beminde....’
‘Geen van zijn liefste begeerten zou ooit waarlijk gebeuren, van al zijn droomen
zou er geen ooit tastbaar geluk zijn, maar hij had er altijd zachtjes om gelachen en
zich verwonderd wanneer hij van ongeluk hoorde. Wel school er in 't heimelijk van
zijn hart een gevoelen, het heiligst dat hij had - het was een noodlottige zekerheid
-, dat hij eenmaal nog een groote werkelijkheid zou ervaren....’
‘En hij wilde wel weten of mogelijk die donkere zekerheid het voorgevoel was,
dat nooit wordt bewaarheid.’
De werkelijkheid zal voor hem, den stil minnenden, droomenden zwerver, ‘die
altijd in zijn fantasieën was gelukkig geweest’ komen met groote felheid. Tamalone
wòrdt geleefd - wat hij doet geschiedt voortdurend zijns ondanks. En als hij ten slotte
Rogier doodt, wanneer Mevena gevallen is als offer van der krijgsknechten bijgeloof,
zien we niet anders in hem dan een werktuig in de hand van hetzelfde noodlot dat
al zijn daden beheerschte.
Heb ik hiermee met de knap volgehouden karakteristiek van 't onbewuste
afgehandeld, ik moet nog wijzen op schoonheden van anderen aard, afgescheiden
- hoewel niet scheidbaar - van den rhytmischen stijl, die 't lezen als zoodanig tot
een fijn genoegen maakt.
Ik zie vooral nog drieërlei schoonheid in dit boekje: van beelding, van stemming
en van emotie.
Van beelding. Met enkele aanduidingen, of met teere lijnen, of met fijne
detailleering doet de schrijver ons zien wat hij wenscht. Lees dit:
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‘Dan namen de mannen hun lantaarns op en droegen hem weg, langs de huizen
stonden de menschen met kaarsjes ontsteld aan hun deuren.’
‘Het voetpad werd bochtig en rees weder, en daalde over heuveltjes van dicht
wingerdloof, naar een boschje waar zij schimmig de stammen der boomen
bespeurden in de tinteling der duisternis.’
Hier is een miniatuur:
‘Beneden, wijd uitgestrekt, lag het land in eenzame wanorde van glooiingen en
heuvels met enkele fijne boompjes: de grootste monnik met zijn arm om het middel
van den kleinere, keek over het landschap heen, de innige avondzon schuin in de
verte scheen op de grauwe twijgen en het rustig gewas.’
Gansch en al suggestie dit:
‘.... voor het grijze doek der tent de hooge gestalten der twee krijgslieden, kleurig
gekleed, tegenover hen de twee monniken, hand in hand - s l e c h t s d e o o g e n
1)
d i e r v i e r b e w o g e n in donkere glanzen.’
Dit niet minder:
‘.... er waren zóóvele (klare sterren) als hij nog nooit had gezien, de duisternis
over de bergen had er een mistige schittering van, g e l i j k v a n b e d r o e f d e
o o g e n .’
Nòg een miniatuur:
‘.... links verdween de rivier in scherpe bocht juist onder de koepelkerk, met
stellages en ladders;.... rechts voeren scheepjes in den zonnig gerimpelden stroom,
op de kade wemelden mannen en vrouwen die druk met koopwaar sjouwden;....
ginds, voorbij de brug, blonk de zuiderlucht ijler boven spichtige mastjes en gereefde
zeiltjes en in de verte schitterde een vergulde torenspits.’
'n Complete impressie in twee aanduidingen:
‘Zonnige wolken gingen nog boven de daken, de wind deed de kleederen der
menschen wapperen.’
Iets dergelijks nog in:
‘De edelman liep hem lachend tegemoet, de grillige zomerkoelte speelde in zijn
paarsen mantel.’
Van stemming. Na zijn pijniging als knaap komt Tamalone dood vermoeid thuis op
dien zomermorgen, valt op bed in slaap.
‘Een diepe ademhaling klonk weldra in de kamer, w a a r d e

1)

Ik spatieer, ook in de volgende citaten.
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z o n s c h e e n e n d e z u s j e s ,i n h u n s p e l g e s t o o r d ,o p e e n a f s t a n d
n a a r h e m k e k e n ; de moeder, met betraande oogen, ging rustig met haar werk
weer voort.’
Elders: ‘Den ganschen dag was de klare zomerlucht van zangerige stemmen
vervuld.’
Nog elders: ‘In de blaêren ritselde het, de stilte was wonderbaarlijk.’
Dan de emotie-uitbeelding. Ik moet me zeer beperken, de keus is zoo rijk! Laat ik
tegenhangers nemen.
Eerst de wandeling van Mevena als maagd met Rogier door de dalende duisternis.
‘Met haar kleine koele hand in de zijne daalden zij den weg af, zij in vluggen gang
om zijn schreden bij te houden en nu en dan omkijkende in de donkerte van het
gebladert. (Hoe goed weer, dat trekje! v.N.) Aan den voet van den heuvel kwamen
zij aan opene velden, waar 't bleeke koren stond, en steeds zwijgend keerden zij
rechts een voetpad in met jonge populiertjes ter wederzijden.
De grond was hier vlak en zij liepen langzaam. Haar hand vaster drukkend, in
een neiging om dichter die donzige nabijheid aan te raken, fluisterde hij in korte
woordjes, dat het zoo lief van haar was dat zij gekomen was, en dat zij voortdurend
aan hem gedacht had. Onbewegelijk en koel voelde hij haar hand in de zijne, maar
o v e r z i j n l i c h a a m p o p e r d e g e s t a d i g e o n t r o e r i n g ...
Mevena wendde haar hoofd weer om, zij stonden stil en zagen aan de
schemerwolkige lucht den top des heuvels waar de stad was. Plotseling, tot een
zoete verbazing der wandelaars, vloot een glad geluidje door het loover, het streelend
kwinkeleeren van een vogel vulde den nacht...
Dan werd het plots weêr stil en het meisje, angstig in de deining van het duister,
kwam dichter bij den jonkman staan. Hij zag haar groote oogen, boog zich en kuste
haar; diep ademend omvatte hij heel haar slanke lijfje en kuste haar d i e n o g
n i e t k u s s e n k o n tot haar lippen bewogen, en drukte haar aan zich, en fluisterde
kleine lieve woordjes. En zij, met een borst vol gloeiende stilte, haar gelaat naar zijn
mond, wachtte de kussen, luisterend naar den zwellenden nacht die zwoel van
teederheid was.’
Hier tegenover de wandeling van Tamalone met Mevena, veel later, als hij van
plan is van haar weg te gaan. Iets vroeger heeft
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hij 't aldus overlegd: ‘Het was heerlijk een vrouw lief te hebben zooals hij haar liefhad,
maar hij wist dat hij weldra heen zou gaan, voor goed zou gaan, zoodat hij haar
nooit meer weder zou zien. Hij hoefde niet langer te blijven.’
Nu zal hij haar dit besluit vertellen, op hun wandeling.
‘Het was een frissche blanke dag; de menschen in de straten zagen opgeruimd
en bloosden van de koude. In het begin van hun wandeling luisterde Tamalone
zonder antwoord naar wat zij zeide.
Zij liepen langzaam en bleven dikwijls voor de winkels staan; aan den overkant
van 't water gingen zij door groentetuinen en hij werd van lieverlede spraakzaam.
Dan vertelde hij haar van zijn voornemen om heen te gaan, daar zij veilig was bij
zijn vrienden. Een poosje gingen zij zonder spreken voort met gebogen hoofden;
toen zij hem aankeek zag hij, dat zij groote tranen in de oogen had - hij schrok en
wilde haar hand kussen... met teedere lieve stem zeide hij dat hij bij haar zou blijven
als zij wilde. Zij keek hem aan, verblijd en knikte, - Tamalone ademde dieper van
heerlijkheid, d o o r h e t n a t z i j n e r o p e n g e s l a g e n o o g e n z a g h i j
d e n h e m e l i n p r a c h t i g e k l a a r h e i d , hij dacht dat zij zijn hart nu wèl
begreep. Opgewekt spraken zij toen over andere dingen en gingen in
vertrouwelijkheid naast elkander, de heldere zon scheen over het groen aan hun
voeten. Zij liepen nog hier en daar en Tamalone w e e s h a a r h o e v e l e
m e n s c h e n e r d i e n d a g h u n b e s t e k l e e d e r e n d r o e g e n .’
Ieder zal wel voelen hoeveel emotie er vooral in dit laatste fragment gegeven
wordt zonder dat er haast over gesproken wordt. 't Is een-en-al suggestie van
wisselende stemmingen. Met geen bladzijden psychologische beschouwing en
mededeeling konden wij sterker overtuigd worden van Tamalone's diep innig gevoel
voor Mevena dan met dit sober fragmentje. En in verband ook hiermede voel ik een
bezwaar tegen het woord ‘verliefd’ op de titel.
Dit is geen verliefdheid - maar liefde.
Welke verliefdheid zou in staat zijn tot zoo groote trouw zonder eenig vooruitzicht
van ooit beloond te worden? Daar is alleen liefde toe in staat, die zoo 't noodig blijkt
zich kan verheffen tot een renunciatie, waarbij alle egoïsme zwijgt. En zóó verheft
ze zich bij Tamalone.
Ik heb dit boekje van Van Schendel lief gekregen. Oók om het talent dat zuivere
kleur en stijl en stemming weet te geven. Maar meer
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omdat er zich zoo gaaf een zeer fijn voelende ziel in openbaart. Ik twijfel of hij ons
ooit verbazen en overweldigen zal met een werk van groote kunst, met een
compozitie van grootsche, breede epiek of dramatiek, maar in het door hem verkoren
genre geeft hij inderdaad iets heel bizonders.
***
INA BOUDIER - BAKKER, Wat komen zal.
Amsterdam, P.N. v a n K a m p e n & Z n .
Wat het slot van dezen roman aangaat - kan ik verwijzen naar den Eersten Jaargang
van dit tijdschrift, waarin Ina Boudier-Bakker het gaf in haar fraaie novelle Liefde.
Het onderwerp schijnt haar niet met rust gelaten te hebben, blijkbaar was ze niet
tevreden met een behandeling die vanzelf vluchtiger moest zijn, waarbij we
een-en-ander moesten gissen van de karakters harer hoofdpersonen.
Nu heeft ze het op breeder plan gezet - het naar alle kanten meer uitgewerkt. Of
we erbij gewonnen hebben? Voor een deel - zeker!.... Waarom ik niet àlles winst
vind, hoop ik hier duidelijk te maken.
De roman begint met ons Trees te doen zien, coupeuse in een grootsteedsch
tweede-rangs-magazijn, 's avonds bij het verlaten van den winkel vergeefs over de
herfstavond-donkere straat turend of Frans Barlé, het jonge mensch met wien zij
samenwoonde, haar kwam afhalen. Daar begint de roman mee op blz. 27, maar
ook de Proloog op blz. I. Dat geeft iets weifelends aan de compozitie. Er is geen
bezwaar tegen een proloog, als de auteur ons een vóór-geschiedenis te vertellen
heeft, maar dan zij die ook uitsluitend vóór-geschiedenis. De auteur wil ons op de
hoogte brengen van de familie Stolk, het gezin waaruit haar hoofdpersone is
voortgekomen, ons tevens een vluchtig kijkje geven in haar jeugdleven, opdat ze
ons in wat er verder met haar gebeuren gaat geen vreemde zijn zal. Daartoe had
zij haar Proloog noodig. Maar dan moest die ook beginnen bij blz. 3: ‘De Stolken
waren van goede familie’ enz. en het eigenlijke verhaal met wat nu het begin van
den Proloog is.
Laat ons nu eens zien wat we in die voorbereidende bladzijden van Trees te
weten komen. Zij is de fijngevoeligste van een
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drietal kinderen. Haar vader - een zwak man - heeft een huwelijk gedaan beneden
zijn stand; haar moeder is op end' op een burgermenschje. De andere kinderen
merken daar niets van, maar in Trees leeft hoe langer hoe sterker de hang naar de
voornaamheid der familie Stolk - een oom en tante, die nu hen negeerden, woonden
in een groot mooi huis op den Singel van de kleine stad. Trees liep soms expres er
langs, hopend iemand te zien. Zij ergerde zich aan de aartsburgerlijkheid van haar
moeders familie, de Buring's.
Ergo - in Trees een hang om boven haar kring uit te komen, iets ingeboren
aristocratisch.
Bij haar vader voelde zij iets van verwantschap, maar hij was te zwak geweest
om zich òp te houden, veel te zwak.
Als Trees zich door studie wil opwerken, houdt haar moeder dat tegen uit
bekrompenheid - haar vader uit egoïsme. Hij is een ziekelijk man, die haar niet
missen wil zijn laatste levensdagen. Als hij haar dat laatste zegt, kust zij hem, ‘al
haar oude liefde voor hem weer opgewekt door die woorden.’
‘Bijna een jaar later pas stierf hij, i n d e a r m e n v a n T r e e s , de oogen op
haar gericht, met die nieuwe uitdrukking van zorg en zelfverwijt, alsof hij vaag
voorvoelde den te zwaren levenslast, dien zij zou te torsen hebben, terwijl hij haar
niets naliet dan zijn eigen zwak gestel, en de herinnering aan een vreugdelooze
jeugd.’
Er is in deze voorstelling iets van oude romantiek, niet van de goede soort. Er
valt weinig over te discussieeren, het is ‘à prendre ou à laisser’, maar we vinden
dat de auteur, eenmaal ons willende inwijden, er zich wat heel gemakkelijk afmaakt.
Juist dat jaar zich uitsluitend en geheel toewijdend aan haar vader in die alle élans
remmende omgeving, zal zoo allerbelangrijkst geweest zijn, zoovéel tot de vorming
van Trees hebben bijgedragen en - we hooren daar niets van!
Behalve van Trees' hang naar het hoogere, het buitengewone, hooren we dat zij
‘het teere, nerveuze gestel, het diepe heftige voelen van haar grootmoeder Stolk’
had. Doet het er iets toe of we die atavistische verklaring erbij krijgen? Zoo iets kàn
belangrijk zijn in een familie-geschiedenis, maar maakt op mij vaak den indruk van
iets gewilds. Trees is teer en nerveus - dàt dienen we te weten, beter nog zèlf te
constateeren uit het verhaal, maar
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van welke harer grootouders ze die eigenschappen erfde, 't kan ons niets schelen.
Door het telkens met haar illuziën bòtsen tegen de alledaagsche
zelfgenoegzaamheid harer naastbestaanden wordt ze melancholiek en lastig. Zeer
overtuigend is de formuleering hiervoor: ‘Het deed haar prikkelbaar, lastig zijn, met
buien van driftig uitvallen en dagenlang gesloten zwijgen, zèlf voelend in hulpeloos
heftig verdriet, dat ze beter kòn zijn, dan ze hier was, waar niemand de groote kracht
van liefde, die in haar leefde, begreep of begeerde’....
Dat laatste vooral is zeer zuiver. Het kan iemand slecht maken als hij in zijn
omgeving zijn beste kwaliteiten door grofzinnigheid voortdurend veronachtzaamd
of onbegrepen voelt.
Trees leeft dus als een eenzame met hooger aspiraties in haar kringetje, en vindt
nergens de warmte, de liefde, waaraan zij behoefte heeft. Zij heeft
gevoels-intelligentie en bezit innerlijke, aangeboren beschaving. Als haar vader
dood is, weet zij een betrekking te krijgen in een tweede-rangs mode-magazijn,
waar de omgeving van vulgaire winkeljuffies haar tot dezelfde eenzelvigheid blijft
verplichten.
Maar.... nu vraagt de schrijfster opeens een groote wijziging van onze
Trees-beschouwing.
We zagen haar intelligent, energiek, met een zekere voornaamheid van ziel daarbij hunkerend naar sympathie van gelijkgezinden.
Laten we nu hooren wat de auteur wil:
‘haar teruggetrokkenheid, haar schuwe eenzelvigheid, die ze nu had kùnnen
verliezen, werd hier nog veel sterker. Hier werd ze minder dan ooit geschikt voor
een leven in de maatschappij. Haar gedachtenkring werd door de ruimere omgeving,
ook door wat ze las, uitgebreid, maar ze bracht alles altijd op zichzelf terug’....
Zóo geformuleerd, begrijp ik dit laatste niet.
‘Terwijl ze midden tusschen de menschen stond, kreeg ze tòch volstrekt geen
oog op die menschen; geen begrip van hun denken, hun handelen, hun drijfveeren,
hun opvattingen.’
Beginnen we niet een weinig te twijfelen aan haar intuïtieve intelligentie?
‘Ze beschouwde iedereen volgens háar inzicht;’....
Ja, dat doen we allemaal vrijwel geloof ik; de schrijfster bedoelt dat zij iedereen
naar zichzelf beoordeelde.
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‘begon altijd, omdat zij zelf een zachte, liefderijke natuur had, liefde van de menschen
te verwachten en werd dan dadelijk teleurgesteld en afgeschrikt.’
Dat laatste is weer geheel aannemelijk.
‘Haar geest bleef altijd beperkt tot haarzelf, altijd dieper uitvorschend haar eigen
gevoelens en gedachten.’
Maar nu...:
‘Zij was buitengewoon onberedeneerd, want niemand had ooit verstandig haar
geest geleid....’
Voelt de schrijfster niet dat dit een uiterst zwakke manier van psychologisch
verklaren is? Personen als Trees, die zich van der jeugd af boven hun omgeving
voelen, zijn vanzelf ook critisch en wòrden door zelfstandige ontwikkeling wijs.
‘... haar gevoel beheerschte haar alleen en volkomen, deed haar blind handelen
naar de impulsie van het oogenblik, zonder te denken aan de gevolgen.’
Lijkt dit niet vóór alles vooropstelling pour le besoin de la cause?
Nu is de auteur gedekt, wat Trees ook doe. We mogen verbaasd zijn over een
harer handelingen, 't is ons vooruit gezegd: ‘haar gevoel doet haar blind handelen
naar de impulsie van het oogenblik.’
Maar - waartoe dan eigenlijk die proloog? Een logisch verband tusschen datgene
wat Trees' leven gaat beheerschen en het burgerlijke van haar moeder, het
lichaamszwakke van haar vader, haar hang naar het hoogere enz. enz. is toch niet
aanwezig. We verwachten eigenlijk iets heel anders van een meisje aan wier
jeugdgeschiedenis zooveel zorg besteed wordt, een kind met hoogere aspiratiën
en veel gevoelsintelligentie, - dan haar plotseling te zien ontpoppen in een stuurloos,
uitsluitend door gevoelsgrillen beheerscht individu.
Niet dat ook zulk een menschje niet een heel dankbaar onderwerp kan zijn voor
een auteur, maar er moeten niet vooraf andere verwachtingen gewekt worden. De
Proloog is geen gelukkig begin voor juist dit boek. En het laatst geciteerde van blz.
20 lijkt op niets dan een noodbruggetje om ons genoegen te doen nemen met een
daad van Trees, die over haar leven zal beslissen.
Trees maakt als coupeuse kennis met een jongmensch, Frans Barlé. De schrijfster
zegt van hem: ‘Barlé, de jongste zoon van
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een weduwe uit den kleinen burgerstand, kantoorbediende, met een vernisje
heeren-manieren over zijn type van burgerjongen, stond beneden haar in beschaving
en opvoeding.’
Hij heeft haar eens 's avonds thuis gebracht, toen een dronken man het haar
lastig maakte. Na dien tijd wacht hij haar 's avonds op, en raakt zij aan dat thuis
brengen gewend.
Trees is niet op 't eerste gezicht verliefd geworden, onder den indruk van zijn
daad. En Trees heeft van der jeugd af een hevigen afkeer van al wat ordinair en
burgerlijk is. Avond aan avond spreekt ze nu met dien jongen, die beneden haar
staat in beschaving en opvoeding. Dat laatste zal haar dan ook avond na avond al
duidelijker worden, zoodat bij het afslijten van haar dankbaarheid - de heldendaad
is toch ook niet zóó enorm geweest! - ze hem eigenlijk wat vervelend gaat vinden.
Immer ‘Trees, bij al haar onwetendheid (zij léést toch heel veel en hoort in dat
magazijn om zich heen stellig ook nogal een en ander! v.N.) bezat in hooge mate
de intelligentie van het gevoel.’ Dus intuïtief vòelde zij de ordinairheid van dien Frans
onder het vernisje van heeren-manieren, en vond hem den laatsten man om ooit
op te verlieven.
't Mocht wat!
Zijn ‘gedwee staan wachten’ daar 's avonds - ‘die toewijding’! - deed haar toch
zich aan hem hechten, zóó dat ze eindelijk niet meer buiten hem kan, en als hij haar
begeert - ‘hoewel haar natuur niet hartstochtelijk was’ - geeft ze zich aan hem ‘in
gedweeë overgave.’
Zij handelt niet anders dan ze zou kunnen gehandeld hebben zònder haar zucht
naar het fijner beschaafde, zònder haar afkeer van 't vulgaire, zònder bedeeld te
zijn in hooge mate met de intelligentie van het gevoel.
En dàt te constateeren staat gelijk met de gansche inleiding overbodig te vinden.
Als Trees ten slotte toch tot daden overgaat die we van haar niet verwachten, als
zij, voor wier hooger aspiraties de auteur onze belangstelling vroeg, zóó maar,
zonder tweestrijd zich vergooit aan een poentje, zonder de gevolgen te berekenen
voor zich zelve en voor het mogelijk uit die onberaden verbintenis voortkomende
kind, -dan was het doeltreffender geweest ons maar niet met bespiegelende
psychologie op te houden, en ons van het tegenstrijdige in haar natuur, evenals
Arthur van Schendel
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het doet bij Tamalone, maar te overtuigen door het f e i t .
Met nadruk heb ik hierop gewezen omdat ik ook in mevrouw Boudier's vorige
1)
boek de abstracte psychologie hier en daar zwak vond , en omdat zij, wanneer zij
iets eenmaal tot het weergeven van zielst o e s t a n d e n zet, zoo heel gelukkig en
overtuigend werk geeft.
Een dergelijk bezwaar voel ik ook tegen haar realiteits-weergeving. Het beloofde
land had tot milieu een wereld van fictie en we moesten daarmee tevreden zijn: de
auteur kon ons daarvan vertellen wat zij wilde. Maar... Wat komen zal brengt de
handeling in onze onmiddellijke nabijheid en daar gaan we nolens volens aan 't
controleeren. Zoo kan het niet anders dan verbazing wekken dat de familie van
Trees zoo geheel onkundig blijft van al wat met haar gebeurt. Trees is in een groote
stad - de familie woont in een kleine plaats. Maar... ons landje is zoo klein, en 't
klinkt zoo onwaarschijnlijk dat haar zuster Net, of haar broer Bertus, met wie ze
volstrekt niet gebroken heeft, nooit eens naar haar toe komt, dat nooit eens andere
stadgenooten haar opzoeken in den winkel of aan huis. Hoorden ze daar ginder
door de relaties der andere winkeljuffrouwen nooit iets van haar in vrije liefde
samenwonen met een jongen man?
Me dunkt wanneer de schrijfster zich in die realiteit gehéél had ingewerkt, dat ze
op die onwaarschijnlijkheid bedacht zou geweest zijn.
Maar 't wordt nu hoog tijd de medaille eens om te keeren. Ik zou mijn bezwaren niet
zoo uitvoerig gedetailleerd hebben, ware 't niet, dat ik in het werk van Ina
Boudier-Bakker zoo héél véél goeds en aantrekkelijks vond.
We moeten dien proloog maar laten voor wat die is en lezen het droevige verhaal
van Trees' verhouding. Het is schrijnend in al den eenvoud van dagelijksche
gebeurtenisjes, dat relaas van samenleven met een man, die na een passievleug
haar niet meer liefheeft, die meer en meer genoeg van haar krijgt en voor wie de
zekerheid van haar moeder-worden - in haar een heilige vreugde wekkend ondanks
alles! - wel het tegendeel van een blijde boodschap is.
Hij laat haar zitten. En we zien haar, het zwakke, nerveuze

1)

Zie Jaargang 1904. Dl. I, blz. 502.
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schepsel, kloek den strijd aanvaarden tegen alle moeilijkheden, tot ze in 't eind, ziek
naar lichaam en ziel, zich ter verzorging geven moet aan de openbare weldadigheid.
In een ziekenhuis wordt haar kindje geboren.
Er is in het verhaal van dit alles zooveel in nigheid, zooveel fijnheid van sentiment,
zulk een doordringing in het dagelijksch bestaan van dit door het leven geteisterde
schepsel, dat de ontroering van medelijden die telkens over ons komt, ook telkens
saamgaat met de blijdere ontroering, de schoonheidsemotie door kunst gewekt.
Na dat ziekenhuis-verblijf wacht de strijd voor 't dagelijksch bestaan haar weer.
Opnieuw kloek aanvaard, met het verantwoordelijkheids-gevoel voor dat hulpeloos
zwakke wezentje, wordt hij haar tòch alras te machtig en is ze genoodzaakt de hulp
harer moeder in te roepen. Die zal tegen vergoeding het kind in huis nemen, terwijl
Trees een betrekking vindt in de naburige stad. Maar.... om het fatsoen moet haar
kind een weesje zijn.
Ook hier voel ik een bezwaar tegen die voorstelling als realiteit. Het gaat eenvoudig
niet zoo iets geheimzinnigs te bewerkstelligen in een kleine plaats, waar iedereen
over iedereen praat, en de waarheid in een omzien bekend zou zijn. Gezwegen nog
van den Burgerlijken Stand!....
Doch eenmaal ook dìt weer aannemend, verhoogt het wel het tragische der
situatie. Uit haar maatschappelijke schipbreuk heeft Trees niets over dan haar kind
- en terwille van de maatschappij moet zij haar kind, haar moederschap
verloochenen!
Hoogst aandoenlijk is 't verhaal van haar verlangen de gansche week in dat
grootsteedsche magazijn naar den eenigen dag dat zij bij haar kindje wezen mag.
Dan leert zij Vos kennen, den goeden ouderen man die haar lief krijgt en voor
wien vanzelf een groote genegenheid in haar ontstaat. De lezers van dit tijdschrift
kennen het slot der geschiedenis. Ik voel daartegen alleen nog deze bedenking.
Vos komt achter het geheim van Trees door een samenloop van zorgvuldig
voorbereide toevalligheidjes die weer sterk herinneren aan de oude romantiek. 'k
Vind het jammer dat de auteur niet in den emotie-vollen tijd van het sterven van 't
kind dat te-weten-komen langs anderen weg heeft laten gebeuren. Want het zou
toch zoo heel natuurlijk geweest zijn, en stof voor zoo dankbare bladzijden, als het
bij steeds inniger wordende genegenheid tusschen die twee niet verliefde, maar
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voor elkaar groote liefde voelende menschen tot een volledige verklaring gekomen
ware. De smart van Vos over de desillusie hoefde er werkelijk niet minder om te
zijn.
Als geheel is dit boek weer een sympathiek werk, omdat er in de beste gedeelten
zich een artieste in uitspreekt, zich met al haar gevoel, haar gansche ziel gevend
aan haar kunst. In compozitie, bespiegelende psychologie en realiteits-weergeving
is hier en daar nog iets zwaks.
Haar gave van typeering blijkt in dit verhaal vooral ook uit de figuur van de
huis-juffrouw, die overtuigend is volgehouden.
Haar taal is sedert haar eerste optreden in vlakken eenvoud en zekerheid van
uitdrukking veel vooruitgegaan.
Een onnauwkeurigheidje is dat r i m p e l e n d e water in de stadsgracht op een
s t i l l e n herfstavond, en een verschrijving zeker: ‘Ze was lang, m a a r tenger’....
***
J. DE MEESTER, Over het leed van den Hartstocht. Bussum, C.A.J. v a n
Dishoeck.
FRANS NETSCHER, Uit de Snijkamer. Haarlem, V i n c e n t L o o s j e s .
Er is tusschen de heeren De Meester en Netscher geen groot verschil in leeftijd en
toch juist genoeg om het van invloed te kunnen achten op hun vorming. De heer
De Meester is vier jaar ouder. Wanneer we den tijd van eerste literaire aanvechtingen
stellen op het achttiende levensjaar, meestal komen ze al vroeger, dan is de heer
De Meester begonnen ongeveer 1878. D.w.z. vóór de eerste symptomen van de
naderende revolutie, tenzij men de gansch op zichzelf staande pogingen van
Marcellus Emants in die dagen als zoodanig wil beschouwen. Hij had dan ook al
wat novellen geschreven en verzameld in een bundel Schetsjes en Silhouetten,
toen de beweging van '80 begon, die trouwens eerst een paar jaar later eenigen
invloed ging uitoefenen. De heer De Meester kwam toen te Amsterdam midden in
de beweging, en blijkbaar ook tot een bekeering. Als men zijn arbeid van vóór dien
tijd vergelijkt met het daarop gevolgde Een huwelijk, is het verschil niet gering.
Die bekeering heeft Netscher niet hoeven door te maken. Vier
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jaar later beginnend, wonend in Den Haag, vriend van Louis Couperus, beminnaar
van Fransch naturalisme en realisme, van nature revolutionair, kon het wel niet
anders of zijn literair streven moest zich parallel bewegen met dat der geestdriftige
1)
jongeren te Amsterdam, die de algeheele vernieuwing voorbereidden.
Men kan gerust zeggen dat De Meester en Netscher jarenlang gestreefd hebben
in een zelfde richting. Beiden zijn realisten. Beiden hebben tevens ons proza vrij
willen maken van het conventioneele, gestreden voor de vrije uiting van den vrijen
kunstenaar.
Over hun critisch werk wil ik hier niet spreken.
Wanneer ik het onderscheid tusschen deze realisten wil vaststellen, dan zie ik bij
De Meester meer het sensitief, bij Netscher meer het objectiveerend ontledende.
Beiden zijn psychologen, maar het is of de eerste meer zich verlaat op het intuïtief
artistieke van zijn natuur, waar de laatste met scherpe waarneming en doordringende
studie de ziel zijner personen tracht te doorgronden, vooral ook in verband met hun
uiterlijk.
Hiermee kom ik tot een kenmerkend onderscheid: nl. de behoefte van Netscher
aan plastiek. En in verband hiermee zijn gave om ons zijn personen te laten z i e n .
Na welhaast twintig jaar herinner ik me nog den indruk dien ik kreeg van zijn
portretten uit de Tweede Kamer, later door andere uit de Eerste Kamer gevolgd, en
aanvankelijk gepubliceerd in De Lantaarn.
Daaruit bleek die behoefte om het uiterlijk in nauw verband te behandelen met
het innerlijk -: een Verniers van der Loeff, De Beaufort, Van Tienhoven, we moesten
ze z i e n om de gansche beteekenis van hun persoonlijkheid in parlementairen zin
te kunnen voelen.
Ook de schepselen van Netscher's fantasie moeten een bepaald, duidelijk
omschreven aspect hebben, als mensch iets typisch, dan heeft hij zelf er houvast
aan.
Het spreekt vanzelf dat dit een sterke realiteit bijzet aan zijn fictie-werk. Zoo geeft
hij in de laatste novelle van dezen bundel In het ‘Wapen van Holland’ een
avondbijeenkomst van vier

1)

Toch bleef hij wat men noemt een ‘wilde’. Zijn weinig buigzame natuur bracht hem steeds
licht in verzet tegen al wat dwang of overheersching leek, en dan bedacht hij zich geen
oogenblik om voor vrijheid van opvatting en meening uit te komen. Zie zijn Lastertongen. Een
blik in de jongste Amsterdamsche Letteren. 1890.
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dorpsautoriteiten, die elk een sterk individueel karakter vertoonen.
Let eens op dit portret:
‘Jonker Willem Gerrit Loos had een grooten, ronden kop van bolle vleezigheid,
met een vel dat op den neus en op de jukbeenderen hard rood geworden was door
het loopen in weer en wind; zijn oogen waren angstig-groot en uitpuilend, en het
wit was op plaatsen met roode aartjes doorloopen; het geheele gezicht was
kaalgeschoren, met een blauwig waas van het scheermes, terwijl zijn beweeglijke
lippen onophoudelijk, bij het spreken, zijn lange gele tanden lieten zien -’
welke detailleeringen ten slotte, gelijk Netscher dat meermalen pleegt te doen, in
een vergelijking worden vereenigd, ter bevestiging van de totaal-impressie:
‘- een apoplectisch acteurshoofd in een goedige gezelligheid van vette trekken
ingesuft.’
Uit dezelfde novelle 't portret van Notaris Hooskamp:
‘Een vierkante man met een gevulde gestalte, die altijd een gekleede jas droeg
en schoenen, die luid en voornaam kraakten. Hij had een hoofd dicht met grijzend
haar bezet, en twee grijze bakkebaardjes, zooals Fransche staatslieden veelal
dragen; hij had de gewoonte onder het spreken zijn hand tusschen twee knoopen
van zijn gekleede jas te steken en de schouders naar de ooren te trekken, in een
geïmiteerd houdinkje à la Napoleon.’
Ik geloof dat het Netscher onmogelijk is een van zijn personen iets te laten zeggen
of doen zonder hem tevens zelf als in levenden lijve voor zich te hebben, hem te
volgen in elk zijner bewegingen, het markante van juist dat gebaar, die mimiek in 't
oog te houden.
Mij dunkt, De Meester werkt grootendeels los van het uiterlijke. Hij is vóór alles
psycholoog. Stemming en emotie zijner personen zijn voor hem hoofdzaak, hangen
slechts losjes in zijn verbeelding samen met hun uiterlijk. In verband daarmee komt
hoogstens nu en dan een h o u d i n g in aanmerking, als die de uiting wordt van een
gemoedstoestand.
Toch opent deze novellen-bundel met een portret, het portret van een meisje.
Maar ik blijf me afvragen of we het ons niet denken moeten als de impressie van
den jongen, op wien dat meisje plotseling een geweldigen indruk maakt, den diepen
indruk van het maagdelijke op tot volwassenheid naderende manlijkheid.
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Sterk bééldend is dat portret niet, ondanks de vele vergelijkingen, bestemd om aan
onze verbeelding tegemoet te komen.
1)
‘Zij was een beeldig meisje van vijftien jaar; zij had een ovaal gezichtje als een
prachtig eitje - het was alles roze en roode zachte zijde, met donkerder zelfkantje
aan de lipjes: - wanneer die zich openden, lachten de ivoren tandjes in heel licht
rozen wolkjes; zij had een neusje, fijn gebogen als het halsje van een vogel; en
oogen had zij, groote bruine, die glansden als in morgendauw, maar kalme oogen,
ávondkàlmte; o, die groote verwonderde oogen, rustig in het rose vleeschnestje,
stilrustig als keitjes, waarover de glans van het beekje glijdt; oogen die heelemaal
nooit iets zeiden, die somtijds schenen te wìllen vragen; de wimpers trilden ver uit
voor de oogen, goudglinsterend als vlindervleugels, en boven de oogen waren
Japansch-fijne boogjes, goudbruin’....
Wordt de moeite, door De Meester hier besteed aan het uiterlijk, beloond? Krijgen
wij een completen indruk? Z i e n we het meisje? Of leiden juist al die vergelijkingen
met ‘een prachtig eitje’, met ‘het halsje van een vogel’, met een ‘nestje’, met ‘keitjes’
enz. onze verbeelding niet telkens veel te ver weg van het voorwerp dat we zien
moeten?
Zien we niet veel duidelijker dien éven met twee trekken gekarakterizeerden
verliefd-wordenden jongen ‘met grooten, groven mond, oogen gloeiende diep in de
kassen’?
Wat blijft dat meisje ondanks de vele woorden aan haar uiterlijk besteed, ver en
onreëel, en hoe dichtbij komt ons die jongen, met die gansch zijn ziel doorschokkende
oproerigheid van de eerste heftige begeerte.
‘Onder zijn makkers de eenige, die niets van het meisje gezegd heeft, niets tot
haar, die niet heeft gegroet, is hij de een'ge die met haar gestraft wordt.’
Daar is De Meester in zijn kracht. Zulke pittige formuleeringen voor zielstoestanden
kenmerken zijn talent, worden alleen gevonden door een artiest die meevoelt in
diepste essentie een zielebenauwenis als van dien wordenden man, over het stuur
van zijn rijwiel gebogen en trachtend te vluchten een gevaar: het tijdelijk verlies van
zijn individualiteit in de aanbidding van de onbewust en zelf zonder begeeren alles
àfdwingende Maagd.

1)

Ik cursiveer.
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In den regel vergenoegt De Meester zich met dat innerlijke. Als hij in
Heer-der-schepping onze aandacht vraagt voor een dokter van 55 jaar en zijn liefste,
een meisje van 26, dan acht hij voor den eerste de aanwijzing voldoende: ‘intelligent
maar zeer leelijk gezicht,’ en voor de laatste: ‘joodsche, levendig en lief gezicht. Het
geheel niet mooi maar bevallig.’
Nu kunnen we zelf onze fantazie maar laten werken.
Zoekt Netscher meer houvast aan het uiterlijke, hij heeft ook meer het cerebrale
element uit het naturalisme in zijn kunst behouden, dat systematisch altijd het
wijsgeerig verband bewaart tusschen milieu, levensverhoudingen, aangeboren
eigenschappen enz. Als hij ons een arbeider zonder werk laat zien, zal hij ons ook
op plastische wijze dat Vaart-gehucht toonen waaruit die man is voortgekomen, ja
zelfs verklaren hoe dat gehucht is ontstaan, waarbij hij dan geen vergelijkingen
schuwt, die onzen aesthetischen zin min aangenaam aandoen. Zuiver naturalisme
geeft hij nog in Koosje Bosser, naar ik meen de oudste van deze novellen, waarin
alles vrijwel verklaard wordt uit instinctieve aandriften. We voelen nu dat aan een
dergelijke novelle iets van heel veel belang ontbreekt.
Ze is het product van individueele en scherpe levensziening, van prijslijke
objectieve werkelijkheidswaarneming, maar... we voelen als oorzaak van haar
wording nergens de emotie, het heftigaangegrepen zijn van den kunstenaar. We
lezen ze met belangstelling, maar... ze laat ons koud.
't Is hetzelfde wat Netscher's Haagsche roman Egoïsme indertijd niet meer dan
interessante lectuur deed zijn. Natuurlijk staat zoo'n boek, staat 'n novelle als Koosje
Bosser opeens hoog uit boven tal van saamgeflikte romans en novelletjes, waarin
met de werkelijkheid op de meest willekeurige wijze wordt omgesprongen en waarvan
de auteurs doodarm zijn aan taalgevoel - maar we vinden ze meer vóór-studie,
materiaal verzamelen voor wat later in ander verband kunst kan worden.
Zoo kan ik ook niet anders dan de behandeling van een den schrijver
interesseerend geval zien in Uit de stemming, herinnerend aan een ervaring van
Jean Jacques Rousseau.
De Meester is meer sensitief dan Netscher. Minder zich bekommerend om het
uiterlijk dringt hij meestal door in het zieleleven,
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soms in zeer gecompliceerde emoties. Zijn plastiek is zwakker, het incisieve van
Netscher's scherpe lijnen vindt men bij hem maar heel zelden. Doch de belangstelling
voor personen wekt hij door zijn sterk meegevoel.
Zijn Voorrede acht ik niet gelukkig. Me dunkt deze schetsen en novellen zijn
geheel onafhankelijk van elkaar ontstaan. En nu zal het den wat dieper
doordringenden lezer altijd wel mogelijk zijn in verschillend werk van denzelfden
schrijver een verband te vinden, bijv. een zekere telkens zich weer openbarende
levensvoeling: dit is niet voldoende om een collectie van disparate uitingen als een
g e h e e l aan te bieden. Een novellenbundel moet een titel hebben en zulk een titel
kan hoofdbreken genoeg kosten. Maar een vluchtig novelletje als Petite Reine in
ernst te moeten beschouwen als deel van een groot geheel dat den titel draagt:
Over het leed van den hartstocht, dat is wel wat veel gevergd.
Heer-der-Schepping is vol van dat leed. Ook wel de Monoloog van den Molenaar.
Maar de anderen zou men evengoed onder een anderen titel kunnen samenbrengen.
Ik zei al dat De Meester als sensitivist er vaak wonderwel in slaagt ons in de
emotie zijner personen te brengen. Juist ook als er een complex van gevoelens in
hun ziel aanwezig is. Dan voelen we, gelijk in Zondagmorgen, de ontstemming als
een macht, waartegen de beste voornemens niets baten. Dan lééft die man zoo of
we hem vlak bij ons zagen, hem hoorden, den stem-toon van iemand die in al zijn
ontevredenheid het meest ontevreden is op zich zelf.
In Heer-der-Schepping maakt De Meester gebruik van een voor hem wat
ongewonen vorm - den dialoog. Toegevend dat het hem genoegzaam gelukt zij
bedoeling te verwezenlijken: we vòelen de tragiek - moeten we toch constateeren
dat er in den dialoog nogal heel wat zwakke plaatsen voorkomen.
Er is in een natuurlijken dialoog veel variatie noodig. Er zijn menschen die
babbelen, of die praten, of die spreken, of die redeneeren. Een onderwijzer en een
advocaat zullen doorgaans correcter spreken dan een winkelier. Tusschen het
gebabbel van een paar mondaine jonge vrouwtjes op een tea, en het gepraat van
twee bedaagde heeren in een spoor-coupé is een groot onderscheid. Maar.... het
gesproken woord houdt toch altijd dat vrijere, waardoor het onderscheiden is van
wat men oratorie of ook wel boeke-
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taal noemt. En De Meester's personen vallen dikwijls in oratorisch gestijlde zinnen.
Luister eens even naar Dr. Roos, die aan advocaat Van Santen vertelt van zijn
verhouding tot Eva, de zooveel jongere vrouw met wie hij in vrije liefde samenwoont.
1)
‘Al heb ik met Eva meegehoopt, de hoop van de drenkeling en de stroohalm , en
al had ik de kanaljeuze handelwijs van me vrouw niet voorzien....’
Let wel: in ‘kanaljeuze handelwijs’ en ‘me vrouw’ is de toon van 't gesprek als zeer
familiaar aangegeven.
‘.... ik heb me wel degelijk rekenschap gegeven van de toestand waarin we zitten.
Van te voren niet, dat erken ik. Toen dacht, toen wist, toen voelde ik maar één ding,
me hartstocht. Onze hartstocht. Ik ben kind genoeg geweest om bij de onmiskenbare
groote genegenheid die Eva voor me toonde, die voor een deel misschien medelijden,
voor een ander deel de vereering van een leerling, maar die toch werkelijk liefde
was, ik ben zoo verblind geweest te gelooven dat die kuische meisjesliefde, met
een zelfde drang als mijn eigen hartstocht, alles verliezen wou en vergeten, om zich
maar bevredigd te zien.’
Zoo'n brok gepraat is, a l s g e p r a a t , totaal mislukt. En 't verwonderd me ten
zeerste het met vele andere van deze soort bij De Meester aan te treffen.
Trouwens - er is in zijn stijl nog iets wat er wel vaak het markante van uitmaakt,
maar waarmee hij toch voorzichtig moet zijn. We kennen het ook uit zijn
tooneel-critieken. Het is dat zoekende, tastende, telkens op andere wijze
benaderende, wat geeft, terugneemt, zich bedenkt, weer geeft, bang is iets te
vergeten, zichzelf in de rede valt, en een stileering veroorzaakt, door de Franschen
‘saccadé’ genoemd, waarover we met horten en stooten niet op de aangenaamste
wijze tot het doel komen. Waartoe de op zich zelf zeer te loven zucht naar vooral
precies formuleeren op deze wijze leidt, blijkt uit het volgende, ontleent aan een
Winternamiddag, waarin overigens met heel veel talent de aangroeiende angst
voelbaar gemaakt wordt van een vader, wiens eenig zoontje te laat van 't ijs thuis
komt.
Bogaard zit te soezen:

1)
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‘Zelfbeklag was de troost in zijn eenzelvigheid geweest, al toen hij bijna een knaap
en zwak, zonder steun en zonder geld was. Door als aan een ander toe te geven,
dat zijn leven vreugdeloos voortliep, had hij een behoefte bevredigd, de eerste jaren
in Indië, toen hij als een verdwaalde zich voelde in de smoorverveling-met-herrie,
de zorg en onrust bij moordend-triest niets-wezenlijks-zelf-doen van zijn
opzichterschap op de plantage, alleen met een onverschillige njaai, naar hij dacht
gehaat uit vrees, zelf méér vreezend, zelf ook hatend, met nog wenschen naar den
toestand: -’
Even rusten, 't begint me alles te draaien. Nu nog eens overlezen, - 't blijft
wonderlijk. Vooruit dan maar:
‘... hatend zijn verantwoordelijkheid bij volslagen gemis aan gezag, voelend zich
een zondenbok, op wien elk oogenblik schuld kon vallen, die hij voorzien kon noch
ontgaan.’
Ik geloof dat er weinig ter verdediging van zulk een duisterverwarde
zins-constructie aan te voeren is. Bij splitsing in twee of drie ware wellicht vanzelf
de noodige helderheid gedaagd. Ofschoon, twee bladzijden verder vinden we, bij
meer beknoptheid, hetzelfde bezwaar. Men oordeele:
‘Voor vadergeluk scheen geen plaats in zijn hart, één korst wanhoopswrok tegen
haar (zijn vrouw), die hem innigheid onthield, die hij liefhad, uit wanhoop, òmdat zij
de vrouw was voor wie hij zóó werkte, liefhad en haatte, aldoor bespiedde: of zij
veranderde, was overwonnen.’
Met alle bescheidenheid zette ik hier een groot vraagteeken in margine.
Toch behoort deze novelle Winternamiddag met Zondagmorgen en De wielrijder
en het meisje stellig tot het beste van dezen bundel, waaruit we den kunstenaar De
Meester opnieuw kunnen leeren op prijs stellen als een fijnvoelend psycholoog.
Netscher was met zijn verzameltitel gelukkiger. Zijn kracht is de analyze, het
hanteeren van 't ontleedmes. Maar tot zijn voordeel heeft hij daarbij allengs den
artiest wat meer werk gegeven dan den systematischen vorscher. Er is in zijn
novellen meer en meer een klimming naar emotie, naar hartstocht.
Zijn stijl is in Koosje Bosser nog te zakelijk, te constateerend, te droog. We missen
meestal nerveuze bewogenheid. Die is er meer en
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meer in zijn later werk. De Haas en 'n Moeder, beide onzen lezers bekend, zijn wel
de best geslaagde en meest aantrekkelijke uit dezen bundel.
Gansch apart zie ik de laatste: In ‘Het Wapen van Holland’. Wat me daarin aantrekt
is een zekere goedronde, oud-Hollandsche oubolligheid. 't Is geen salon-novelle. 't
Is niet vrij van het platte dat onze oude klucht voor preutsche ooren pijnlijk maakt.
Maar in het vettig-genoeglijke, materieel-gulzige van die vier typen aan de
smul-tafel, elk afzonderlijk gekarakterizeerd ook in het verhaal dat hij opdischt, is
Netscher heel gelukkig geweest.
Uit zijn taal zou ik graag wat vreemde woorden willen verwijderd zien, die soms,
zooals in de omgeving der eerste novelle, wel heel vreemd ‘doen’. Ook de zuiverheid
laat hier en daar te wenschen over.
Een zin als: Het aarde-lijf in bewerking, dat het aanbod van zijn spieren niet
akcepteeren wilde, strafte hij door er wreedig zijn hielen op neer te stampen, ze er
in te drukken.’
Dit is gezocht en... leelijk.
Laat ik eindigen met een paar rivier-kijkjes uit de novelle Bijna, het avontuur van
een onvoorzichtig vrouwtje.
Eerst van den wal:
‘Ze keek weer naar de rivier vóór haar, die met haar bruinig gesop lui-bobbelend
voortspoelde, ergens verweg heen, naar de zee. De tjalken met hun volle buiken,
hun geteerd bruine zeilen en de wimpels hoog aan den masttop plapperend, waren
nu de bocht der rivier geheel om gekomen en droomdreven slaperig op het veer
aan. Het nijdige sleepbootje, dat met zijn sleep van Duitsche aken stroomopwaarts
kwam, tjoektjoekte zijn stoomkuchen kortademig uit, trekkend en sjorrend aan zijn
vracht, ook al dicht bij het veer. En onder de zonneschijf, dwars van den eenen
oever naar den anderen, boven op het water, klaterde in beweeglijk gedobber
dezelfde streep van goudgeel geschub, pijnlijk klêsterend in haar oogen.’
Nu aan boord:
‘De zuiging die het schip achterliet, oploopend tot een golfhoogte, die zich
waaiervormig naar achteren uitbreidde, spoelde naar de oevers, kopkrulde daar
tegen den wal op, deed het riet buigen, dat als gekreukte zij ruischte, liep weer terug
en liet dan langs de kanten een vettige kleistreep achter. En Truus had er vermaak
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in, dat zuigingsspel in het oeverriet, dat even snel als de boot meeliep, te blijven
volgen. Het beleefde neigen der halmen, het zijïg geschuivel als van sleepgewaden,
dat zich weer opheffen als van magere hofdames na het voorbijgaan der koningin,
en dat nutteloos gespeel en geplas van het water dat tòch weer terug moest vloeien
in de rivier - dat alles bracht het licht van een inwendigen lach in haar oogen.
Eindelijk moest ze de oogleden even sluiten. Het zongekaats op het water
vermoeide haar; de schubachtige streep van licht, die dwars over de rivier van oever
tot oever liep, werd nu door het watergeweld van de salonboot gebroken, en kletterde
in schijven en stukken met wit geblikker in pijnlijke scherpte heen en weer.’
Dit is niet alleen waargenomen - ook gevòeld.
W.G.v.N.
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Bibliografie.
St. L. Prenau, Zoet en Zuur over zuiver Nederlandsch. Gent,
Samenwerkende Volksdrukkerij.
De taal-kwestie blijft in Zuid-Nederland aan de orde van den dag, tot beroering der
gemoederen. Dit boekje getuigt daarvan. Er zijn bij onze zuider-broeders kwesties
mogelijk, waaraan niemand ten onzent bestaanbaarheid zou toekennen. Maar - het
dient erkend - ze staan er dan ook wel heel anders voor.
De heer Prenau is een overtuigd voorstander van het beschaafde Nederlandsch,
als algemeene taal voor alle stamgenooten. Hij ijvert voor het onderwijs daarin op
alle Zuid-Nederlandsche scholen en, om te beginnen, op alle opleidings-inrichtingen
voor onderwijzers of normaalscholen. Maar hij ziet daarbij tegenover zich de lieden
die gehecht zijn aan hun gewestelijke sprake, die 't onnoodig vinden de taal van
over de landsgrenzen binnen te halen als algemeen voertuig der gedachten.
De heer Prenau heeft de overtuiging dat speciaal in Vlaanderen ‘aan de
verschillende gewestspraken als middel tot taalcultuur, tot taalbeschouwing in woord
en geschrift, veel te veel waarde wordt gehecht.’ Hij klaagt er over, dat speciaal het
Westvlaamsch door jonge professoren, voortkomende uit het seminarie van
Rousselaare, weer op sommige plaatsen het zuivere Nederlandsch van Van Beers
schade doet.
We kunnen ons die klacht begrijpen. Het zou ongetwijfeld zeer gewenscht zijn,
dat door alle voorstanders van taaleenheid tusschen Zuid en Noord het beschaafde
Noord-Nederlandsch als verkeerstaal in gesprek en geschrift werd verkoren.
Maar... de heer Prenau laat zich wat ver voeren als hij de Vlaamsche
woordkunstenaars de verplichting wil opleggen zich in hun werken van het
Noord-Nederlandsch te bedienen. Van een utilistisch standpunt zou het als wensch
begrijpelijk zijn - een krachtig middel om de veralgemeening van onze beschaafde
spreektaal te bevorderen - van een artistiek standpunt is de eisch niet te verdedigen.
Laat ons even de toelichting hooren:
‘We zullen niet beweren dat Aalbrecht Rodenbach, dat Guido Gezelle, het
Nederlandsch niet genoeg machtig waren om hun taal vrij te laten van een opvallende
Vlaamsche geaardheid en aardigheid. Zij hebben, ja, vooral Gezelle, het
Nederlandsch verrijkt, zooals tegenwoordig Stijn Streuvels doet, doch waarom zich
bij dit verrijken alleen niet bepaald, en hun Vlaanderensche wendingen en taaleigen
niet gelaten voor hetgeen Groot-Nederland wel beter heeft? Waarom? Omdat in
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Vlaanderen aan taalparticularisme wordt gedaan, het dialect te zeer wordt geprezen
en verheven, het beschaafde Nederlandsch met den naam ‘Hollandsch’ haatlijk
wordt gemaakt en uitgekreten voor het kenmerk eener beschaafdheid, die in
Zuid-Nederland nooit zal worden aanvaard.
‘Streuvels is reeds een groot kunstenaar, doch al is zijn taal hem niet minder eigen
dan zijn kunst, al is zij veelkleurig, al is zij rijk, zij is niet de Nederlandsche. Zij is
vaak duister, vaak vreemd in haar woordenkeus, en levert nu en dan wel eens het
bewijs dat Streuvels het Nederlandsch niet genoeg machtig is om het te gebruiken
als tolk voor hetgeen zijn heldere geest ons voorstellen wil. Hij heeft zijn taal geleerd
in West-Vlaanderen, waar Gezelle en Rodenbach, waar de voornaamste
Vlaandersche particularisten ook de hunne hebben geleerd.’
Die afkeer van het particularisme!... Is die geen oorzaak geweest dat onze
Zuider-broeders tientallen van jaren Gezelle niet konden erkennen voor den grooten
dichter, dien wij nu in hem vereeren? En is dat niet een waarschuwing?
We hebben allen eerbied en alle sympathie voor taal-strijders als de heer Prenau
en zijn medestanders - en als door hun toedoen het beschaafde Nederlandsch meer
en meer beoefend en gesproken wordt door de onderwijzers en aldus middellijk
komt tot het Zuid-Nederlandsche volk, is er reden tot blijdschap. Mogelijk dat
daardoor dan uit het aankomende geslacht vanzelf de schrijvers zullen voortkomen,
die ook in die taal de openbaring kunnen geven van al hun voelen en denken. Doch
in naam van een practisch belang den kunstenaar het recht ontzeggen zichzelf een
uitingsmiddel te scheppen, - is onredelijk. Men moge het betreuren dat Streuvels'
proza den kleinen luiden daar ginds minder toegankelijk is dan dat van Conscience,
Tony Bergmann en Van Beers, daarbij blijve het ook.
Dat de taalstrijd tot - aan ons wat komiek lijkende - heftigheid voert in 't Zuiden,
blijkt uit den fellen brief van den heer Prenau aan het lid der Kon. Vlaamsche
academie: D. Claes. Niet omdat we de zaak die het geldt niet gewichtig genoeg
achten, maar omdat we betwijfelen of ze op deze wijze met waardigheid gediend
wordt, citeer ik dit slot: ‘loop verder naar den bliksem, met uw ouderwetschen hoed
onaangeroerd op uw grijzen kop.’

Samuel Falkland (Herm. Heijermans Jr.), Schetsen. Achtste Bundel.
Amsterdam, H.J.W. Becht.
Elke aankondiging van weer een nieuwen bundel Falklandjes is opnieuw een
eere-saluut aan het talent, den geest en de productiviteit van Heijermans. Want elke
bundel brengt daarvan nieuwe blijken. Hij heeft in ons land dat feuilleton-genre
gecreëerd en ondanks tal van navolgers blijft hij er de primus in. Hij is er zelf wel
eens tegenop gekomen, dat men dit werk op eenigszins onachtzamen of
geringschattenden toon besprak, het vergelijkend met zijn anderen arbeid, en ik
vind met recht. Want zoo in eenig werk van hem zich sterk een markante zijde van
zijn persoonlijkheid zich uit, dan stellig in dit.
Zijn schetsen zijn veeltijds stukjes l e v e n , maar toch zóó voor ons geplaatst, dat
we er duidelijk de stemming in voelen waarmee de auteur ze gezien heeft - ze zijn
sterk persoonlijk. Aan de persoonlijkheid van Heijermans als artiest is ook eigen de
zucht om altijd een zeker effect te verkrijgen door rangschikking of groepeering, wat
hem meestal gelukt en in zijn tooneelstukken niet weinig te stade komt. We zouden
daar de Falklandjes soms zóó maar uit kunnen lichten.

Groot Nederland. Jaargang 3

511
Denk maar eens aan het tooneeltje in Allerzielen (wie het zinnebeeldig bedoeld
acht, hoeft er geen bezwaar tegen te hebben) waar de koster met die globe zit te
spelen, of later waar koster en wethouder samen dat voorwerp in een zak binden.
En denk ook maar eens aan Engel's faits et gestes in Het zevende gebod.
De zwakke momenten van Falkland zijn in 't meditatieve en gewildkomieke. Dan
blijft hij in zijn bespiegelingen niet vrij van het gezochte, zooals in De oogleden van
het huis, of wordt zijn komiekheid van een gehalte als in Van de koele meren, waar
hij werkelijk van Peter Lotti (Pierre Loti) gaat praten!...
Is dit misschien niet beneden Falkland, - stellig beneden Heijermans!

Lodewijk de Schutter, Verzen. Rotterdam, W.L. Brusse. Antwerpen, P.J.
van Melle.
'n Bescheiden boekje met 26 kleine gedichtjes. Ook deze bescheiden.
De heer De Schutter is als dichter geen wereldhervormer of hemelbestormer. Een
poëtisch jongmensch met zeer egale gevoelens en gevoeligheden. Hij houdt van
de natuur, van boomen en maneschijn, en geeft lucht aan week-weemoedige
stemmingen. Op soms niet onverdienstelijke wijze.
Veel oorspronkelijkheid heb ik er niet in kunnen ontdekken - het rijm is nogal eens
wat heel gemakkelijk.
Een enkele maal komt er wat breeder, forscher geluid, wat meer beelding zooals
in:
Wij gingen saam door mooie wandeldreven,
Portieken van geblaârt en zuilen, zwaar
Zich rechtend, grootsch en slank...

Het best is hij in zijn natuurimpressies, zijn minneliedjes zijn bloedeloos, en als hij
gaat redeneeren loopt 't heelemaal mis. Heel jong werk zeker.

Gustav af Geyerstam, Een strijd der zielen. Vertaling van Jeannette E.
Keyser. Amsterdam, H.J.W. Becht.
't Is een wonderlijk ding met die Noorsche romans. Een auteur als Geyerstam schrijft
een of twee boeken die opgang maken om het aandoenlijke van 't gegeven,
misschien ook om een literair cachet, dat bij de vertaling dan verdwijnt, en nu kan
hij maar produceeren, fabriceeren - hij heeft opeens in en buiten zijn land een vaste
cliëntèle.
Een strijd der ztelen is een boek waarvan men voelt dat 't den auteur moeite
gekost heeft met zijn gegeven zooveel vellen druks te vullen. Hij heeft bedacht een
vrouw, zich diep ongelukkig, door haar man onbegrepen en verwaarloosd voelend,
zoodat het beste, de liefde in haar wordt gedood, en die dan plotseling tot de
ontdekking komt dat de arme drommel zelf al jarenlang lijdende is aan een
zenuwkwaal. Als ze 't merkt, is 't te laat, maakt hij zich van kant.
Verder komt er in 't verhaal voor een zekere Torsten Aabel, een zoo vaag
gehouden, vreemde figuur, van de soort die 't in de Noorsche letteren nog al eens
‘doet’. 't Geheel is echter in de behandeling niets bizonders.
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Juffrouw Keyser geeft zich blijkbaar wel moeite voor de vertaling. Wordt er op blz.
15 gesproken van ‘de buitenste s c h a a l van een man’ en op blz. 16 van een ‘bleeke
g e s t a l t e ’, dan zullen we dat maar aan 't oorspronkelijke wijten.

Albin de Cigala ‘Urbi et Orbi’. Bewerkt door E.C.F. Amsterdam, J.C.
Dalmeyer.
Voor de velen die zich aan het sensatie-makende Quo Vadis verlustigd hebben,
stellig een welkom boek. Het bedoelt daarop een vervolg te zijn. Met deze bedoeling
is vanzelf elke k u n s t -bedoeling buitengesloten. 't Is toch al te dwaas, kunst
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zijnde zuiver persoonlijke uiting, een vervolg op een zoodanige uiting te willen
schrijven v a n e e n a n d e r !
De schrijver heeft wat willen vertellen van een strijd tusschen Rome en Jerusalem
- tusschen het Romeinsche heidendom en het Christendom - met de
eind-overwinning van het Kruis. Hij heeft daarvoor vlijtig Tacitus, Suetonius en
Flavius Josephus bestudeerd, mitsgaders Romeinsche antiquiteiten en een brok
geschiedenis romantisch aangekleed.
Zijn geleerdheid gluurt wat hinderlijk tusschen de bladzijden met al die Latijnsche
woorden, waarvan een groot deel ware te vervangen geweest.
Sterk persoonlijk werk is dit niet. Wie een hoofstuk leest als ‘De Wagenrennen’
is wel overtuigd dat onze eigen goede auteurs met zoo iets maks en
koud-constateerends over een onderwerp dat àl schildering, àl beweging en passie
kon zijn, niet voor den dag zouden durven komen. Hetzelfde geldt van het hoofdstuk
‘De Worsteling’. Voor de noodige rhetorisch gestyleerde gruwelen is gezorgd.
De vertaling maakt een gunstigen indruk.

Theo Malade, De Hulpprediker. Uit het Duitsch vertaald door J. Fabricius
Jzn. Amsterdam, J.A. Sleeswijk.
De schrijver zet op den titel zijn kwaliteit er bij. En met reden. Want hij heeft als
doctor dit verhaal geschreven, van gelijke strekking als Brieux' Avariés. Nu is, evenals
van Brieux, zijn werk meer een maatschappelijke daad dan een literaire. En 't zou
onbillijk zijn het als zoodanig te beoordeelen.
Mogelijk zien de medici meer kans door een romannetje dan door een brochure
jonge mannen te overtuigen, dat ze in het huwelijk een ongeschonden lichaam
dienen mee te brengen. Hier is een hulpprediker het lijdend onderwerp en deze veel
handelbaarder dan zijn Fransche lotgenoot. Eigenlijk is dan ook het hoofdmotief
gauw afgehandeld en dan volgen wat men zou kunnen noemen: ‘kijkjes in de
dokterspractijk’.
Taal en stijl zijn niet veel zaaks, al doet de auteur nu en dan moeite indrukwekkend
te zijn. Zoo op blz. 10: ‘Een slanke schoonheid schreed vlak naast de borstwering
voorbij met een zoekenden, beteekenisvollen blik. Zij trok als bij toeval den zoom
van haar rok een weinig omhoog. Daar (?) stroomde hem een wolk van bedwelmende
geuren (let op 't meervoud!) tegen. En op eenmaal werd het hem duidelijk: Hier rook
het naar zonde.’!!
In de bladzijden van des hulppredikers verleiding is iets zwoels, dat me herinnerde
aan zedeleerende verhalen van Clauren en (den duitschen) Lafontaine.
Het boek is geschreven: Den wetenden tot waarschuwing, - den niet-wetenden
tot leering, - den lijdenden tot troost.
De heer Fabricius, die 't verhollandschte, vond in den schrijver meer dan gewoon
talent.
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Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan....
Door Louis Couperus.
Tweede Deel.
- Neen Frans, zeide hij met zijn zachte, doffe stem: we kunnen het niet aan moeder
zeggen.... Bedenk hoe heel oud ze is....
- Dat dacht ik: we moeten voor háár den dood van den ouden man verzwijgen....
Voor dokter Roelofsz is het onmogelijk.... te verzwijgen.... maar ook hem zal het
wel treffen.
- Ja, zei Harold Dercksz. Je hebt Ottilie getelegrafeerd.
- Adèle wilde het.
- Ja, zei Harold Dercksz. Ze is.... ze is zijn dochter.
- Wist zij het? Wij hebben er nooit over gesproken.
- Ik heb er ook nooit over om mama gesproken. Ik geloof, dat Ottilie het
vermoedde. Jij bent executeur-testamentair.
- Dat dacht Adèle.
- Ja, zei Harold Dercksz; hij zal zijn geld voor het meerendeel nalaten.... aan
Elly.... en aan Ottilie. Wanneer is de begrafenis?
- Maandag.
- Lot en Elly zijn dan nog niet hier.
- Neen. Het is onmogelijk op ze te wachten.
- Gaat de stoet door de Nassaulaan....
- Het is de weg.... naar het kerkhof.
- Het is beter een omweg te maken.... niet te gaan langs het huis van mama. Zij
zit altijd aan het raam.
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- Ik zal er voor zorgen.
- Wanneer kan Ottilie hier zijn?
- Ze kan van avond de nachtboot nemen.
- Ja, dat zal ze zeker doen. Ze vermoedt.... ze vermoedt alles; ze hield véél van
den ouden man, hij van haar.
- Ik moet weg, Harold. Zoû jij het aan dokter Roelofsz willen zeggen.
- Ja, zeker, dat zal ik doen. Als ik je verder nog helpen kan met iets....
- Merci.
- Laten we elkaâr van middag bij moeder vinden. We moeten zoo veel mogelijk
de familie waarschuwen, geen woord bij mama los te laten, wij moeten het voor
haar verzwijgen.... De schok zoû haar dood zijn.
En Harold dacht: ALS zij dood was.... was het ding voorbij; maar zij mochten haar
niet vermoorden.
Toen Steyn de deur openmaakte, kwam hij op de gang Ina tegen. Zij had hem
zien komen, door het raam, en nieuwsgierig wat hij met haar vader had te bespreken,
was zij naar boven geslopen en had ter loops even geluisterd.
- Dag Steyn, zeide zij; - zij noemde hem niet ‘oom’, om zoo weinig verschil van
leeftijd. Is er iets gebeurd?
Zij wist al.
- De oude heer Takma is gestorven.
- Ina, zei haar vader. Denk er aan niets aan grootmama te zeggen. Wij willen het
voor haar verzwijgen. Het is zoo een slag voor de oude vrouw, dat zij er misschien
onder blijven zoû....
- Ja, zei Ina; we zullen er niets van zeggen aan grootmama. Meneer Takma was
rijk, niet waar? Elly erft zeker alles....
- Ik weet niet, zei Steyn. Vermoedelijk....
- Lot en Elly zijn in eens rijk...
- Denk er dus aan, Ina, niet waar? zei haar vader.
Hij drukte Steyn de hand; hij zoû dadelijk naar Roelofsz gaan.
- Is hij van nacht gestorven? vroeg Ina.
Steyn vertelde de bizonderheden. Hij liet zich ontvallen, dat hij Lot had
getelegrafeerd, en zijn vrouw, tante Ottilie...
- Waarom tante Ottilie? vroeg Ina.
- Omdat.... aarzelde Steyn, die zich had versproken. Het is beter, dat zij er bij
is....’
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Ina begreep. Tante Ottilie was ouden Takma's dochter: ZIJ erfde zeker ook....
- Hoe groot denk je, dat het vermogen zal zijn, dat de oude man nalaat.... Heb je
geen idee? O, niet, dat het mij interesseert.... Geldzaken van een ander.... dat is le
moindre de mes soucis.... Vindt je papa niet gedrukt, Steyn? Hij is zoo gedrukt sedert
hij oom Daan heeft teruggezien.... Steyn, weet JIJ niet, waarom oom Daan zoo naar
Holland is teruggekeerd?
Zij hongerde nog van nieuwsgierigheid en zij bleefimmer onvoldaan. Zij liep met
haar honger rond, dagen, weken lang; zij wist niet tot wie zich te wenden. De lust
te weten was in haar, altijd aanwezig. Zij sliep er slecht van, den laatsten tijd. Met
tante Stefanie had zij nog ééns willen beginnen te spreken, om er toch achter te
komen, maar tante Stefanie had haar beslist gezegd, dat zij - wat er ook was - niet
WILDE weten, omdat zij niet wilde iets te maken hebben met oude zonde, en dingen,
die niet behoorden; al waren zij van hare eigene moeder, zij gingen haar niet aan.
Het was de Hel, die loerde, en na tante Stefanie's boetpredikatie, wist Ida, dat zij
uit tante niets meer los zoû krijgen, zelfs niet de vaag mistige herinnering, die
misschien even voor tantes blik had geschemerd.... Wàt was er toch, wàt was er,
dat papa al wist sedert zestig jaren, dat oom Daan wist sedert onlangs, en waarom
hij naar Holland gekomen was...? O, tot wie, tot wie moest zij zich wenden?
Neen, Steyn wist niets en verwonderde zich om haar vraag, meende, dat Daan
zaken zoû hebben, als hij altijd had, met Harold. En hij ging, haastte zich naar
Stefanie, naar Anton, naar Daan en Floor, naar de Van Wely's, en overal drukte hij
op het hart de dood van den ouden heer te verzwijgen bij mama. Zij beloofden het
allen, in eene zelfde behoefte van kinderen hunne moeder te verzwijgen den dood
van den man, die zoo lang in hare affectie gebleven was, dien zij, iederen dag bijna,
over zich had zien zitten op een stoel bij het raam. En Steyn sprak met allen af, zij
zouden niet anders zeggen, dan dat meneer Takma ziek was, niet uit kon gaan....
en het zoo slepende houden, hoe moeilijk het ook op den duur zoû gaan. Toen ging
Steyn naar tante Adèle, en zij zeide hem:
- Steyn, kunnen we die papieren niet eens wat opruimen in
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het kantoor van den ouden heer. Het is zoo een rommel.... Alles ligt, als hij het heeft
gelaten.
- Ik zoû er liever meê willen wachten, tot Lot en Elly terug zijn, zei Steyn. Sluit u
de kamer gewoon af. Verzegeld hoeft er niets. Ik heb al met den notaris gesproken...
Hij ging en in het sterfhuis, de blinden dicht, bleef tante Adèle alleen. De oude
vrouw, daar ginds in de Nassaulaan, zoo heel dicht bij, zag niemand anders dan
hare kinderen, hare kleinkinderen: zij zoû niets te weten komen. Maandag was de
begrafenis.... Woensdag eerst zoû zij Lot en Elly kunnen verwachten. Zij troffen het
niet, arme kinderen, zoo gestoord te worden in Italië, in hun werk. Maar Elly was
toch - voor de menschen - de eenige nabestaande van den ouden man, en zij was
zijn erfgename....
Tante Adèle was niet hebzuchtig. De oude man zoû haar zeker wel een mooi
legaat hebben nagelaten: daar was zij zeker van. Wat haar spijten zoû, was het
groote huis te moeten verlaten: zij woonde er zoo lang, had het zoo heel lang
verzorgd voor den ouden heer. Het was haar lief, de meubels waren haar lief.... Of
zoû Elly het huis aanhouden...? Zij dacht van niet: Elly vond het somber, en het zoû
te groot zijn, meende tante, want Elly deelde het vermogen zeker met Ottilie Steyn...
De menschen zouden er wel over praten, misschien niet eens zoo héél veel: de
oude heer was, behalve van de familie Dercksz, afgestorven van de buitenwereld,
en behalve dokter Roelofsz waren zijn tijdgenooten dood. Nu waren uit dien tijd
alleen over de oude mevrouw en de dokter.... Ja, zij - tante Adèle - zij zoû zeker het
huis moeten verlaten, en zij had er tranen om in de oogen. Hoe keurig was niet
alles, voor toch zoo een ouden inboedel. Wat haar speet, was, dat Steyn de papieren
in het kantoor niet een beetje had willen opruimen. Hij had de kamer gesloten en
haar den sleutel gegeven. Dat was nu in het nette huis de eenige kamer, waar
rommel was en stof lag: naast het kantoor, in zijn slaapkamer, lag de Oude Heer:
dien avond zouden zij hem kisten: Steyn, dokter Thielens zouden dan komen. Het
heele huis was stil en netjes rondom den doode heen: alléén was er stof, was er
rommel in het kantoor.... Het ergerde tante Adèle. En dien middag nam zij den sleutel
en ging er binnen. De kamer was gebleven, als zij geweest was van het oogenblik
af, dat zij den ouden heer uit zijn
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stoel hadden gebeurd, zoo licht, o zoo licht.... en hem hadden gelegd op zijn bed
en ontkleed....
Tante Adèle opende de ramen: de koude winterlucht kwam binnen en zij trok
dichter om de schouders de wollen pelerine, die zij droeg. Met haar stofdoek stond
ze een oogenblik verlegen, niet wetende waar te beginnen. Een lade van de
schrijftafel was nog open; papieren lagen op tafel; een papierenmand stond vlak
bij; op den grond lagen papieren. Neen, zij kòn dat zoo niet laten; in steê van
schennis, was het zorg voor den ouden man, die daar naast leefloos lag te wachten:
hier een klein beetje orde te brengen. Zij schoof wat zij vond op tafel te zamen en
legde dat in een portefeuille. Zij nam de stof af van het bureau, zette alles netjes
recht, schoof de open lade dicht, sloot die. Zij raapte wat zij over het tapijt vond op
en zij ontroerde, want zij zag, dat het een in het midden verscheurde brief was, een
brief in twee stukken gescheurd.... De oude heer had brieven verscheurd, dat zag
zij in de papierenmand...: daar vlakten de kleine verscheurde stukjes. Deze brief
was hem klaarblijkelijk ontvallen, op het allerlaatste moment, toen de dood naderde
en hem tikte, op het hart, op het hoofd. Hij had geen kracht gehad den reeds in
tweeën verscheurden brief verder in stukjes te verscheuren; de twee stukken waren
aan zijn vingers ontglipt en hijzelve was ontslipt aan het leven. Het roerde tante
Adèle zeer, zij had tranen in de oogen. Besluiteloos bleef zij staren, de twee stukken
in hare hand.... Ze verder verscheuren: Ze wegleggen, in de portefeuille, voor Steyn?
Beter ze verscheuren: de oude heer had ze immers willen verscheuren.... En zij
verscheurde de twee stukken in vieren.... Op dit oogenblik drong een
onweêrhoudbare impulsie haar den blik op het bovenste stuk te vestigen.... Het was
nauwlijks nieuwsgierigheid - want zij dacht zelfs niet in de hand te houden meer
dan een heel onschuldigen brief - de oude heer bewaarde zoo veel - een brief,
tusschen honderd andere brieven, die hij langzamerhand had meenen goed te doen
te verscheuren. Het was nauwlijks nieuwsgierigheid: het was een drang van buiten,
een impulsie buiten haar om, een geweld haar aangedaan, tegen hare overtuiging
van eerlijkheid in. Zij weêrstond niet: zij las, en duidelijk in haar was het idee, al
lezende, verder den brief te verscheuren, en de stukjes in de mand te laten vallen.
En zij deed het niet; zij las. Zij werd bleek. Zij was een een-
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voudige, rustige vrouw, rijp van leeftijd geworden in de kalmte van haar gezond
maar onbewogen bloed, vreemd aan heftige zinnelijkheid. Lektuur had hare ziel
weinig aangedaan, en zinnen van hartstocht, meende zij, maakten auteurs, om mooi
te schrijven. Dat met pen-en-inkt geschreven waren woorden als zij nù las op een
geheel vergeeld papier, met jaren lang verbleekte roode inkt, sloeg haar van
ontzetting, of er een roode vlam sloeg uit asch, die smeulde, en die zij had geroerd.
Zij had niet geweten, dat zoo iets zijn kon. Die heftige woorden van gloed wist zij
niet, dat zóó konden worden gezegd. Ze hypnotizeerden haar. Ze was gezonken
in den stoel van den ouden heer, en ze las, niet anders meer kunnende dan lezen.
Ze las van brandende dingen, van hartstocht, dien zij nooit had vermoed. Van
samensmelten van ziel en lichaam, ziel samen, lichaam samen gesmolten, om toch
te vergeten, toch te vergeten.... Zij las, in een razernij van woorden, over een zich
opwindende purperen krankzinnigheid, om zich te storten en te vernietigen in
elkanders ziel, en om met nog niet uitgevonden zoenen samen weg te branden en
weg te smelten in het vergeten, het vergeten....
In elkaâr te smelten en niet meer apart te zijn.... Samen te zijn voor eeuwig....
Onafscheidbaar te zijn voor eeuwig in onslaakbare passie.... En zoo te blijven, en
te vergeten.... Vooral te vergeten, o God toch te vergeten.... dien eenen nacht, dien
nacht.... En door de eerst zinpurperen woorden begon te vloeien het purper van
bloed.... Door de woorden van liefde-hartstocht vloeiden nu de woorden van
haat-hartstocht.... De razende blijdschap, dat die haat tòch gekoeld was.... De
juichende verzekering, dat - zoo weêr die nacht zoû kunnen zijn, de haat zich ten
tweeden male zóó koelen zoû! De krankzinnige woorden bedrogen zichzelve, want
vlak daar-op wrongen zij zich weêr in wanhoop, en verklaarden, dat tòch,
niettegenstaande voldoening, de herinnering was als een spook, een bloedig spook,
dat niet meer verliet.... O, de haat zoû zich altijd zoo koelen, ten derde, ten vierde
male.... maar het bloedige spook was toch afgrijslijk.... Dat maakte gek.... Dat maakte
gek... En de brief eindigde met te smeeken toch te komen, toch spoedig te komen,
om samen te smelten, naar ziel, naar lijf en in de vervoering van die samensmelting
te vergeten, en het spook niet meer te zien. Onder-aan den brief dit woord: ‘verscheur
dadelijk’, en deze naam: Ottilie.
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Tante Adèle bleef roerloos zitten, de vier stukken in hare hand. Zij had gelezen: het
was onherroepelijk. Zij wilde, dat zij niet had gelezen. Maar er was niets aan te
doen. En zij wist. De brief was gedateerd van Tegal, zestig jaar geleden.... Vlam
sloeg niet meer uit de woorden op, nu tante Adèle gelezen had, maar voor hare
verschrikte oogen trilde het rood. Zij kromp in een van huivering en in dat trillende
rood staarden de oogen. Zij voelde knikken hare knieën en ze weigerden haar te
doen opstaan. En ZIJ WIST: door haat, hartstocht, jubeling, kranzinnigheid, liefdepassie
en wroeging-angst heen was duidelijk de brief, riep - als in onbewusten drang alles
te zeggen, alles nog ééns te voelen, alles rood duidelijk te beschrijven, - òp een
jarenlang geleden nacht, een nacht in stille bergen, bij een donker bosch, bij een
gezwollen rivier, een nacht in een verloren pasangrahan, een nacht van liefde, een
nacht van haat, van verrassing, van zelfverdediging, van niet meer weten hoe, van
stijgenden angst, van wanhoop, tot krankzinnigheid toe.... En de woorden riepen
op een tooneel van worsteling en bloed in een slaapkamer, riepen op een groep
van drie menschen, die droegen een lijk heen naar de gezwollen rivier, niet meer
wetende ànders te doen, terwijl de slagregen ruischend neêrdaverde.... Dat alles
riepen de woorden op, als gesuggereerd door een drang van buiten, een impulsie
onweêrstaanbaar, een mystiek geweld der schrijfster aangedaan om te zeggen,
dat, wat zij, logischer-wijze, haar levenlang zoû hebben moeten verzwijgen: om te
beschrijven, met pen op papier dat wat een misdaad was, zóó dat haar brief een
getuigenis werd: om alles uit te schreeuwen en hèl op te doen kleuren, dat wat het
veiligst was in wroegingziel besloten te houden en uit te wisschen, opdat geen spoor
meer verraden kon....
En de eenvoudige, rustige vrouw, in kalmte van bloed rijp van leeftijd geworden,
zat ontzet over wat zich aan haar had geopenbaard. Eerst had die ontzetting rood
voor haar geschitterd, de ontzetting eener evocatie van haat en van liefdepassie;
nu plotseling rees voor haar op de huiskamer van een Oude Vrouw, en ZIJ zittende
aan een raam - broos door de durende jaren - en over haar Takma, beiden in een
stille afwachting van het voorbijgaan.... De Oude Vrouw zat daar nog; ginds, in de
andere kamer, lag de Oude Man en wachtte ook hij af den dag van morgen en die
der laatste eer: voor heden was àlles voorbij....
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God, dàt was het geheim, van hun beider oude levens! Zoo heftig hadden zij
liefgehad, zoo hevig gehaat, en zoo tragische misdaad, altijd geheim, hadden zij
bedreven samen in eenzamen bergnacht, en zoo bloedroode herinnering hadden
zij altijd en altijd meêgesleept, hunne lange, lange levens lang. En nu plotseling wist
zij, tante Adèle, ALLÉÉN WAT NIEMAND WIST... Zij wist alleen - dacht zij - en zij ontzette
van huiver:... Wat te doen met die wetenschap, wat met die vier stukken geel papier,
beschreven met bleekroode inkt als met bloedletteren, die waren getaand.... Wat
te doen, wat met dat alles te doen.... Hare vingers weigerden die vier stukken in
stukjes verder te scheuren en ze te laten vallen in de papierenmand. Het zoû haar
zijn of zij medeplichtige was.... En wàt met haar kennis te doen: dat wàt zij alleen
wist....! Drukken, tot stikkens toe, zoû die tragische kennis haar, eenvoudige vrouw....!
Nu, eindelijk, rillende, stond zij op. Het was heel koud in de geluchte kamer. Zij liep
naar het raam om het te sluiten en zij voelde, dat hare voeten wakkelden, dat hare
knieën knikten. De oogen ontzet, schudde zij het hoofd, heen en weêr, heen en
weêr. Werktuigelijk, haar doek in de hand, wreef zij de stof af hier en daar, was daar
niet met de gedachte bij en kwam terug, op de zelfde plaats, wrijvende voor de
tweede en derde maal. Werktuigelijk zette zij de stoelen recht, en hare gewoonte
van netheid was zoo groot, dat zij de kamer verliet, zijzelve bevende nog, maar het
vertrek in orde. De stukken brief had zij weggesloten. Zij kòn ze niet vernietigen. En
plots bezielde haar een andere nieuwsgierigheid, een andere impulsie buiten haar
om, een vreemd gevoel, dat haar drong.... Zij wilde den Ouden Man zien.... En zij
ging in de sterfkamer, op de punten van haar pantoffels. In het gedempte bleeke
licht lag wit, op het witte kussen, in het wit toegespreide bed, het hoofd van den
Ouden Man, de oogleden toegedrukt, het gezicht bij neus en bij mond weggevallen
in slappe rimpels van vergaan perkament, bij de ooren wat dun grijs haar, als een
dof zilveren krans. En tante Adèle zag op hem neêr, puilend haar oogen, en schudde
haar hoofd in ontzetting heen en weêr. Daar lag hij, dood. Jaren had zij hem gekend,
en verzorgd. Nooit had zij dàt vermoed. Daar lag hij, dood, en dat alleen, wat daar
lag, was over van liefdepassie en hartstochthaat en van wroeging zeker en
herinnering. Of was er nog een hier-namaals, met meer strijd en heviger wroeging
en boete, en straf misschien...?
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Wàt hij geleden had in zich, hier ter wereld was hij niet gestraft.... Zijn leven, uiterlijk,
was kalm en langdurig gevloeid. Hij was in aanzien gekomen, tot bijna rijkdom. Hij
had geen ziekelijken ouderdom gehad. Integendeel, zijn zinnen waren scherp
gebleven, en zij herinnerde zich, dat enkel hij dikwijls klaagde, lacherig, met
bonhomie - die te veel, dan dat ze oprecht zoû zijn - dat hij alles hoorde en verre
van doof werd met den ouderdom, dat hij zelfs stemmen hoorde, die niet waren....
Welke stemmen had hij gehoord, welke stem had hij hooren roepen? Welke stem
had hem geroepen, toen de al gescheurde en te lang bewaarde brief zijn hem
verradende hand ontviel...? Neen, hier ter wereld was hij niet gestraft, zoo niet zijn
geheele leven een straf ware geweest.... Een koude huiver overviel tante Adèle:
wat leefde een mensch jaren naast een ander en kende hem niet, en wist niets van
hem af.... Hoe lang? Drie-en-twintig jaren leefde zij, de arme nicht, zoo naast hem....
En de Oude Vrouw, ook, leefde zoo.... Hoofdschuddend in stupefactie, ging tante
Adèle heen, sloeg de handen in elkaâr, zacht, met een gebaar van oudejuffrouw.
In haar verbeelden zag zij de Oude vrouw.... Zij zat waardig en majestueus, broos
mager, in haar hoogen stoel. Eens was zij geweest de vrouw, die zoo een brief had
kunnen schrijven, vol woorden rood van passie en haat, en krankzinnigheid en
willenvergeten in het samen-smelten der zinnen met hèm, hèm, die daar lag - zoo
nietig, zoo schraal, zoo oud; dood nu, eindelijk, na jaren en jaren. Zij had zóó kunnen
schrijven.... Nòg brandden de woorden voor de oogen van de in stupefactie geslagen,
rijpere vrouw, kalm in ziel en in bloed.
Dat dàt was, dat dàt zijn kon! Haar hoofd schudde steeds, heen en weêr....

VII.
Den volgenden morgen kwam Ottilie Steyn de Weert aan, aan den Hoek van Holland.
Haar vergezelde een jongmensch, van bij de dertig: een knappe, flinke Engelsche
jongen, geheel geschoren, frisch blond blozend onder zijn reispet, breed in zijn
geruite buis en korte broek. Zij namen den trein naar Den Haag.
Ottilie Steyn was aangedaan. Zij kom zwijgen, als zij wilde, en zij had er dus nooit
over gesproken, maar zij vermoedde, zij wist
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bijna zeker, dat Takma haar vader was en zij had hem als haar vader ook liefgehad.
- Hij is altijd zoo goed voor me geweest, zei zij in het Engelsch tegen Hugh
Trevelley, haar zoon. Ik zal hem heel erg missen.
- Hij was je vader, zei Hugh lakoniek.
- Dat is volstrekt niet zoo, verdedigde zich mama Ottilie. Daar weet jij niets van,
Hugh. De menschen praten zooveel.
- Hij heeft je geld gegeven, om naar Engeland te komen....
Waarom wist mama Ottilie niet, maar zij was soms oprechter met Hugh, dan thuis
met Lot. Zij hield van beide die zonen, maar zij hield van Lot, omdat die lief tegen
haar was, en zij hield eigenlijk meer van Hugh, omdat hij zoo knap was en breed,
en omdat hij haar Trevelley herinnerde, hem, van wien zij eigenlijk het meest had
gehouden. Zij had nooit aan Lot gezegd, dat de oude heer heel genereus voor haar
was, maar zij had dat wel eens aan Hugh verteld. Zij was blij met Hugh te reizen,
naast hem te zitten, en toch was zij niet tevreden, dat Hugh meê was gegaan. Hij
kwam nooit in Den Haag en het zoû, vooral nu, maar complicaties geven, met Steyn,
meende zij.
- Hugh, zeide zij, streelend, en nam zijn hand, die zij hield tusschen de hare.
Hugh, mama is wel blij met je samen te zijn, mijn jongen. Ik zie je zoo weinig.... Ik
ben héél blij.... Maar je hadt toch misschien beter gedaan niet te komen.
- Jawel, zei Hugh lakoniek en trok zijn hand terug.
- Om Steyn, weet je.
- Dien vent wil ik niet zien. Aan huis bij je zet ik geen voet. Ik ga in een hôtel. Denk
je, dat ik dien schurk van een Steyn wil zien? Dien ploert.... om wien je mijn vader
hebt verlaten. Dàt kan je nagaan. Maar ik ga meê, om mijn belangen. Moeilijkheid
zal ik niet maken. Maar ik wil weten. Je erft, van dien ouden man. Hij is je vader,
dat weet ik. Je erft zeker. Ik wil alleen op de hoogte zijn, òf je erft, en hoeveel je erft:
als ik dat weet, ga ik weêr terug. Verder zal ik het niemand lastig maken, jou ook
niet.
Mama Ottilie zat voor zich te kijken, als een terecht gewezen kind. Zij waren alleen
in het compartiment, en zij zeide, liefkoozend:
- Boy, lieve boy, praat zoo niet tegen je moeder. Ik ben zoo
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blij je te hebben. Ik hoû zoo innig veel van je. Je lijkt zoo op je vader, en ik heb van
je vader gehouden, o meer dan van Steyn, meer dan van Steyn. Die is het ongeluk
van mijn leven geworden. Ik had met papa moeten blijven en met jullie, met jou,
met John, met Mary. Praat niet zoo hard, boy. Het doet me zoo een pijn. Toe, wees
eens lief tegen je moeder. Ze heeft zoo niets, zoo niets meer om zich: Lot is
getrouwd; de oude heer is dood. Ze heeft zoo niets meer. Niemand zal ooit meer
lief tegen haar zijn, als jij het niet eens bent. En vroeger.... vroeger heeft ze zoo veel
liefs gehad: vroeger, ja....
Zij begon te weenen. Dat was verdriet om den ouden man, van boosheid om Lot,
die getrouwd was, van jaloezie-pijn om Elly en van medelijden met zichzelve. Als
van een kind zocht hare hand de stevige hand van Hugh. Hij glimlachte met zijn
mooien, geschoren mond, vond haar vermakelijk voor zoo een oude vrouw, maar
begreep, dat zij heel bekoorlijk kon zijn geweest. Iets vriendelijkers werd in hem
wakker en ruw-lief zei hij, zijn arm om haar middel:
- Kom.... huil nou niet: kom maar hier.
En hij trok haar naar zich toe. Zij nestelde als een kind aan zijn borst, tegen zijn
ruige buis; hij klopte haar op haar hand en toen hij haar een zoen op het voorhoofd
gaf, was zij zalig tevreden, bleef met een diepen zucht zoo liggen, terwijl hij,
glimlachend en schuddend zijn hoofd, neêrzag op zijn moeder.
- In welk hôtel ga je, vroeg zij.
- Twee-Steden, zeide hij. Hèb je nog wat geld voor me?
- Neen, Hugh, antwoordde zij. Ik heb je alles gegeven. Voor de reis, en....
- Alles wat je bij je hadt?
- Ja boy, ik heb heusch geen cent op zak. Maar ik heb het niet noodig. Wat je
over hebt, kan je houden.
Hij grabbelde in zijn zak.
- Het is niet veel, zeide hij, tastende. Je kan me in Den Haag wel wat geven, hoor.
Als ik rijk ben, later, dan mag je bij me komen wonen en dan heb je een gezelligen
ouden-dag.
Zij lachte, tevreden om zijn woorden, en streelde zijn wangen, gaf hem een zoen,
zoo als zij nooit Lot deed. Dòl was zij eigenlijk op hem: hij was haar liefste zoon.
Voor één ruw-vriendelijk woord van Hugh had ze mijlen geloopen; één kus van hem
maakte haar ge-
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lukkig, inderdaad gelukkig, voor een geheel uur. Zij vond om hem te verteederen
in hare stem en in hare streeling iets terug, onbewust, van vroegere jeugdige
verleidelijkheid. Nooit zag Hugh haar als een kleine furie, zoo als Lot haar zag, Lot,
dien zij vroeger wel eens geslagen had, tegenover wien zij nòg wel een impulsie
voelde haar kleine vlugge hand op te heffen. Nooit voelde zij tegenover Hugh die
impulsie. Zijn mannelijkheid, die van een zoon, temde haar en zij deed als hij wilde.
Waar zij mannelijkheid liefhad, gaf zij zich gewonnen; dat had zij àltijd gedaan, en
dat deed zij aan haar zoon ook nu.
Aankomende in Den Haag nam zij afscheid van Hugh en zij beloofde hem op de
hoogte te houden, hem smeekende lief te zijn, en geen onaangename dingen te
doen. Hij beloofde en ging zijn weg. Thuis vond zij haar man.
- Hoe is de oude heer gestorven? vroeg zij.
Hij vertelde haar, kort, het een en ander en zeide:
- Ik ben executeur-testamentair.
- Jij? zeide zij. Waarom niet Lot, als Elly's man?
Hij haalde zijn schouders op, vond het onoprecht, dat zij dit vroeg.
- Ik weet het niet, zeide hij koel. De oude heer heeft het zoo beschikt. Trouwens,
ik zal tòch alles samen met Lot doen. Lot kan overmorgen hier zijn. Van avond wordt
de oude man gekist, morgen is de begrafenis.
- Wordt er niet gewacht op Lot?
- Dokter Thielens vond het niet raadzaam.
Zij vertelde niet, dat Hugh met haar meê was gekomen en zij ging na het
koffie-drinken naar de Mauritskade, omhelsde Adèle Takma, die zich goed hield,
hoewel het voor haar stupefactie nog steeds wemelde van roode letters, als karakters
van bloed, getaand. En Ottilie Steyn vroeg den ouden heer nog eens te zien. Zij
zàg hem, wit in het gedempte bleeke licht, het gezicht oudwit op het witte kussen
in het dunne kransje haar, de oogleden toegedrukt, de trekken bij neus en bij mond
weggevallen in slappe rimpels van vergeeld perkament. Zij wrong zacht hare handen
en weende. Zij had den ouden heer heel lief gehad, en voor haar was hij steeds
allerliefst geweest. Als een vader.... als een vader.... Altijd herinnerde zij hem zoo.
Papa Derckz had zij nooit gekend.... HIJ, hij was haar vader geweest. Hij had haar
geliefkoosd als kind al, en hij had haar later altijd geholpen, als ze
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eens in geldverlegenheid was geweest.... Had hij haar berispt, dan was het met
zachtheid geweest - omdat ze zoo met haar leven speelde: dat was een woord van
hem geweest, bij hare eerste scheiding - van Pauws; bij hare tweede scheiding,
van Trevelley. Zij herinnerde zich dat alles: in Indië, en in Den Haag. Van Pauws
had hij veel gehouden; van Trevelley niet; Steyn had hij, après coup, toch een brave
kerel gevonden.... Ja, hij had haar niet anders dan zacht berispt, omdat ze zich en
haar passies niet leiden kon, en hij was altijd zoo innig lief voor haar geweest.... Ze
zoû hem missen, o zoo erg missen, op de middagen in de benedenvoorkamer bij
mama, of des morgens, als zij hem kwam opzoeken in zijn kantoor, en hij gaf haar
een paar bankbilletten, met een zoen, zeggende:
- Maar niet over spreken....
Hij had haar nooit gezegd, dat hij haar vader was; zij had altijd ‘meneer’ tegen
hem gezegd. Maar zij had vermoed.... nu voelde zij, wist zij zeker.... Dit lieve, het
laatste misschien, ging haar voorbij, was haar voorbijgegaan....
Dien avond kwam zij met Steyn mede en dokter Thielens kwam ook, om aanwezig
te zijn bij het kisten. Neen, zei tante Adèle, ze was niet bang in het sterfhuis, en de
meiden waren het ook niet: zij hadden den vorigen nacht ook rustig geslapen. Ook
den volgenden dag, dien der begrafenis, was tante Adèle kalm. Zij ontving dokter
Roelofsz heel rustig; de dokter hijgde en steende, en steunde met de handen op
zijn buik, die schuin hing; hij had eerst meê willen begraven gaan -, maar voelde er
niet de kracht toe; hij bleef dus bij Adèle. De Derckszen kwamen, Anton en Harold
en Daan; Steyn kwam; d'Herbourg kwam met zijn schoonzoon Frits Van Wely; en
ook de vrouwen waren gekomen: Ottilie Steyn, tante Stefanie, tante Floor, Ina en
het blonde vrouwtje Lili; zij bleven met dokter Roelofsz bij tante Adèle: die was heel
kalm. Toen de stoet was gegaan, spraken de vrouwen hoe treurig het was om
grootmama, en de oude dokter begon te schreien. Het was een treurig gezicht, die
oude man, difform als een vervallen massa, gezakt op een stoel, te hooren uitroepen:
zoo-zoo.... ach-ja! te zien weenen, maar Adèle bleef kalm. Ottilie Steyn was het
niet: zij weende bitter en zij zagen allen, dat zij een vader betreurde, hoewel niemand,
ook niet stil tegen den ander, dat woord had uitgesproken.
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Den volgenden morgen had Steyn een samenkomst met den notaris, en toen hij
thuis kwam zeide hij tegen zijn vrouw:
- Adèle krijgt een legaat van dertig-duizend, Elly en jij hebben ieder een groote
ton.
Mama Ottilie snikte.
- Goeie man! stotterde ze in haar snikken. Goeie man!
- Wij dachten alleen, Ottilie, de notaris en ik, ter wille van mama, zoo min mogelijk
over de nalatenschap te spreken.
- Erkent de oude heer me als dochter....
- Er is geen sprake van erkennen. Hij laat je de helft na van zijn vermogen, je
deelt met Elly, het legaat van Adèle er af gerekend. Wij dachten alleen, de notaris
en ik, dat het ter wille van mama, goed zoû zijn er niet over te spreken met wie er
niet van noode heeft.
- Ja, zei Ottilie. Goed....
- Als je WILT, kan je wel zwijgen.
Zij zag hem aan.
- Ik zàl er niet over spreken. Maar waarom zeg je dat.
- Omdat ik in de boeken zie van den ouden heer, dat hij je dikwijls geld heeft
gegeven. Ten minste, er staan posten: aan O.S....
Zij kleurde.
- Ik behoefde dat jou ook niet te zeggen.
- Neen.... Maar je zei altijd, dat je geld hadt gevonden in je kast, en je deedt je
slordiger voor dan je was.
- De oude heer zelf verzocht me niet over dat geld te praten....
- Je hebt daarmeê ook goed gedaan: ik zeg alleen, als je WILT, kan je wel zwijgen.
Zwijg dan ook nu.
- Je raadgevingen heb ik niet noodig! furiede zij op, maar hij ging al, de kamer
uit.
Zij balde hare vuist; o zij haatte hem, zij haatte hem, vooral om zijn stem. Zij kon
zijn koude basstem, zijn diep klinkende en afgemeten woorden niet uitstaan. Zij
haatte hem: zij had hem een klèts in zijn gezicht kunnen geven, om eens te zien of
hij dan nòg koel en afgemeten zoû spreken. Zij haatte hem meer en meer iederen
dag. Zij haatte hem zoo, dat zij verlangde naar zijn dood. Zij had geweend bij het
lijk van den ouden heer; bij het zijne zoû zij genieten! O, zij wist nog niet, hoe zij
hem haatte! Zij stelde hem zich voor, dood, overreden, verminkt, met een mes in
zijn borst, of een schot in zijn slaap.... en wist, dat zij dàn
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in zich zoû juichen. Het was alles omdat hij zoo koel sprak en zoo afgemeten, en
nooit meer een vriendelijk woord zei, en nooit meer haar liefkoosde....!
- Een ton! dacht zij. Het is een boel geld. Ach.... ik had maar liever, dat de goeie
man nog leefde! En dat hij me nu en dan, zoo aardig, een paar honderd gulden gaf.
Dat zal ik zoo vreeslijk missen. Nu heb ik wel wat geld, maar ik heb verder ook niets
meer....!
En zij wrong hare handen en snikte weêr, want zij voelde zich héél eenzaam, de
oude man dood; Hugh wel in Den Haag, maar in zijn hôtel; gelukkig, Lot kwam van
avond thuis....

VIII.
Zij kwamen 's avonds, den dag na de begrafenis, Lot en Elly, moê van de reis en,
door hun werkelijk verdriet heen, ontstemd. Tante Adèle - zij zouden op de
Mauritskade logeeren - zag het niet dadelijk, want zijzelve, na zich goed gehouden
te hebben de twee laatste dagen, wierp zich snikkend in Elly's armen - zoo als Elly
haar nooit had gezien en de snikken vrij weg zich banend, kreeg zij een zenuwtoeval,
viel zij flauw.
- De juffrouw heeft het ook zoo druk gehad en zoo akelig; zei Door, en Keetje
beâamde dat en met Elly brachten zij tante Adèle bij.
- Ik ben beter, kind, het is niets.... Kom, laten we gaan in de zitkamer. Jullie zullen
wel wat willen eten.
Zij snikte nog steeds, overspannen, maar deed zich geweld aan. Aan tafel zag
zij Lots en Elly's ontstemming.
- Is Grootpapa gisteren begraven?
- Ja, kind.... Dokter Thielens dorst niet langer wachten.
- Dan was het eigenlijk nutteloos, dat wij overkwamen, zei Lot hard. Zijn lippen
trilden; een harde strakheid was in zijn anders zacht, blond gezicht.
- We hebben jullie getelegrafeerd, zei tante, nog huilend en zacht; om over te
komen, omdat Elly toch dadelijk inzage moest hebben, in de zaken....
- Ik had misschien alleen kunnen komen, zei Elly. Om die zaken...
- Steyn is executeur-testamentair, zei tante zacht; en hij dacht....
- Steyn? vroeg Elly. Waarom niet Lot...?
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- De oude heer had het zoo beschikt, kind.... Als de man van mama Ottilie,.... die
erft ook.... met jou....
- Mama? vroeg Lot.
- Ja.... zei tante verlegen.
Zij begrepen en vroegen verder niet, maar hunne ontstemming was zichtbaar;
moê en tegelijk hard stonden hun beider gelaatstrekken.
- Mama zoû van avond hier komen, om jullie te zien, zei tante Adèle.
Elly schudde het hoofd, van neen.
- Ik ben doodmoê, zeide zij. Ik kan mama van avond niet zien. Ik ga naar bed,
tante.
- IK zal mama wel ontvangen, zei Lot.
Elly stond gauw op en zij ging naar boven. Tante Adèle volgde haar: Lot, in een
andere kamer, zoû zich verfrsschen. Op de trap begon Elly te weenen.
- Arme oude opa! snikte zij: haar stem brak.
In de kamer hielp tante Adèle haar.
- Ben je zoo moê, kind? Ga je naar bed?
Elly knikte.
- Kind, is er iets? Je hebt zoo iets hards in je gezicht.... Iets, wat ik van je niet
ken.... Kind, zeg me, je bent toch gelukkig....
Elly glimlachte vaag....
- Tante.... misschien niet zóó.... als ik het me gedacht had... Maar als ik niet
gelukkig ben.... is het mijn eigen schuld....
Tante Adèle vroeg niet verder: zij dacht aan de opgetogen brieven, die den ouden
man steeds zulke prettige oogenblikken hadden bezorgd, en zij dacht, hoe brieven
toch konden bedriegen.
Elly kleedde zich uit, ging naar bed.
- Ik zal je maar alleen laten, kind....
Maar Elly nam hare hand, zij voelde een verteedering voor die vrouw, die haar
een moeder geweest was.
- Blijf nog, tante.... tot mama Ottilie komt.
- Kind, zei tante, zoekende; je bent toch niet ontstemd, omdat mama Ottilie meê
erft.... Ze is zijn dochter, weet je....
- Ja tante, dat weet ik.... Neen tante, heusch, daar ben ik niet over ontstemd. Ik
ben alleen moê, heel moê.... omdat alles... wat wij ons voornemen.... te doen.... zoo
nutteloos blijkt..
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- Kind, zei tante Adèle, maar half hoorende. Ik ook.... ik ben moê, ik ben dood-op....
O, ik woû, dat ik dorst zeggen....
- Wat....?
- Neen, kind, neen, ik durf niet....
- Wat is er dan?
- Neen kind, ik durf niet.... Nu nog niet, nu nog niet.... misschien later.... Hoor,
daar wordt gebeld.... Dat zal mama Ottilie zijn.... Ja, ik hoor ook Steyns stem.... Ik
ga naar beneden, kind....
Zij liet Elly alleen, maar zij was zoo geschokt, dat zij, beneden, opnieuw in tranen
uitbarstte.
- Elly is zoo moê, zei zij tegen mama Ottilie; ze is naar bed gegaan; ik zoû haar
van daag maar laten....
Maar zijzelve was geheel van streek. Zij voelde, dat het vreeslijke geheim, dat zij
alléén wist - meende zij - te zwaar woog op hare eenvoudige ziel, dat zij er onder
verpletterd raakte; dat zij het moest zeggen, dat zij het moest deelen, met een ander.
En zij zeide:
- Steyn.... Steyn.... terwijl Lot nu met zijn moeder is, niet waar.... Woû ik je wel
even.... spreken.... als het kon....
- Zeker, zei Steyn.
Zij gingen.
- Boven? vroeg Steyn.
- Ja, zei tante Adèle. In de kamer van den ouden heer....
- Zij bracht hem daar; het was er koud, maar zij stak het gas op.
- Steyn, zeide zij. Het spijt me, wat ik gedaan heb. Ik heb die papieren wat geruimd,
het was zoo een rommel. Op den grond lag een.... brief, een verscheurde brief: den
laatste.... dien de oude heer woû verscheuren.... Ik weet niet hoè, Steyn.... maar
zonder het te willen of te wenschen.... heb ik.... heb ik dien brief gelezen.... Ik woû....
om al het geld van de wereld, dat ik het niet gedaan had. Ik kàn er niet meê blijven
rondloopen.... alleen.... alleen.... Het maakt me gek.... en, op den duur, bang.... en
zenuwachtig.... Kijk.... hier is de brief.... Ik weet niet of ik goed doe.... Misschien had
ik beter gedaan.... den brief.... maar te verscheuren.... Dàt was toch de wensch van
den ouden heer....
Zij gaf hem de vier stukken.
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- Maar dan is het nog het beste, zei Steyn; dat ik den brief verscheur.... en niet
lees....
Hij maakte al een beweging.
Maar zij hield hem tegen.
- En MIJ daarmeê alleen.... alleen rond laten loopen.... met iets.... iets, dat ik niet
zeggen kan?! Neen.... neen....: lees.... in Godsnaam.... ter wille van MIJ, Steyn....
om het met me te deelen: lees....
Steyn las.
Er was een stilte in de kamer; een koude winterstilte van verlatenheid: alleen
suisde het gas. Uit de getaande letters van het vergeelde en vergane, in vieren
gescheurde papier af, spookten omhoog haat, passie, krankzinnige juiching,
krankzinnelijke smartliefde, en wroeging om een nacht van bloed, een Indische
bergnacht, daverend van stortregen. Met dit alles hadden deze twee menschen niet
te maken: zij waren er vreemd aan, maar toch zweemde het Ding, dat voorbijging,
tegen hunne lichamen, hunne zielen, hunne levens. Het deed hen ontstellen,
nadenken, huiverend elkaâr nu in de oogen kijken, zij, de vreemden-aan-het-Ding,
dat voorbij ging....
- Het is ontzettend, zei Steyn. En niemand, die dat weet....
- Neen, zei tante Adèle. Dat weten alleen jij en ik....
Maar Steyn was ontevreden.
- We hadden dien brief niet mogen lezen, zei hij.
- Ik weet niet, hoe ik het gedaan heb, zei tante Adèle. Er drong me iets.... ik weet
niet wat. Ik ben niet nieuwsgierig. Ik had de stukken al in de hand, om ze nog kleiner
te verscheuren. Ik heb de twee stukken gescheurd.... in vieren....
Werktuiglijk verscheurde Steyn de vier stukken.... in achten....
- Wat doe je? vroeg tante Adèle.
- Den brief vernietigen, zei Steyn.
- Zoû je niet.... aan Lot....?
- Neen.... neen, zei Steyn. Wat heeft Lot er meê noodig. Daar....!
Hij verscheurde den brief, liet de stukjes, heel klein, vallen in de mand.
Voor zijn oogen trilden, bleek rood, de hem vreemde passies van vroeger en
wolkten op....; toch zag hij de kamer, winterkoud, en stil verlaten door den ouden
heer; alleen suisde het gas....
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- Ja.... zei tante Adèle. Het is misschien beter, dat niemand meér weet.... dan wij....
O Steyn, het heeft me tòch verlucht.... dat je het weet.... dat jij het weet.... O, wat is
het leven vreeslijk, dat er zulke dingen gebeuren!!
Zij wrong de handen, schudde het hoofd heen en weêr.
- Kom, zei Steyn - zijn groot lichaam huiverde - Kom.... Laten we gaan....
Tante, bevende, deed het gas uit.
Zij gingen.
De donkere kamer bleef winterkoud, en stil verlaten.
Klein verscheurd lag de brief in de mand....

IX.
- Ach! zei oude Anna zuchtend; we zullen onmogelijk het altijd voor mevrouw kunnen
verbergen!
Zij klaagde en steende en de poes joeg zij, met beide armen in de lucht, terug
naar de keuken, omdat de gang al vol genoeg was: Ina d'Herbourg was namelijk
gekomen met hare dochter Lili Van Wely, en met twee kinderwagentjes; de eene
duwde het vrouwtje, de andere de kindermeid en Lili en de meid stuwden de
wagentjes nu in de voorkamer, die stookte Anna goed, om de familie te ontvangen,
en terwijl Lili en de meid bezig waren, sprak Ina met oude Anna over den dood van
den ouden heer en Anna zei, dat mevrouw niet het minste idee nog had, maar dat
het toch niet altijd kon duren....
- Wat een lievertjes, ach wat een lekkere dotjes! zei Anna, de handen in elkaâr.
En wat zal mevrouw dàt een pleizier doen, dat mevrouw Lili de kindertjes eens komt
toonen! Ja, ik zal de oude mevrouw waarschuwen....
- Lili, zei Ina; ga jij eerst met Stefje, dan kom ik later met kleine Netta....
Lili, uit het wagentje, had het kindje genomen, dat een beetje drensde en een
beetje kraaide en, lief, zilverblond moedertje, met haar heel jonge lachje van
moederlijkheid, ging zij er de trap meê op. Anna hield de deur al open, en de oude
vrouw keek al uit. Zij zat, recht op haar hoogen stoel, die was als een troonzetel,
recht in den rug het kussen: in het nog vroege wintermiddaglicht, dat filtreerde door
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tulle vitrage langs roode overgordijnen, over den velvet tochtlap heen, scheen zij
nog brozer geworden, was haar in verwachtingglimlach opgeloken gelaat als een
witte porceleinige vlak, rimpelgecraqueleerd, maar zóó fijn en zóó vaag onder de
even hardzwart aangeteekende lijn van de pruik en het kanten kapje, dat zij als niet
scheen van het gewone leven; de ruime zwarte japon plooide in soupele lijn en
verborg haar geheel in schaduwvouwen met schampvegen van heller licht en nu
Lili met het kindje binnenkwam, hief de oude vrouw bevende uit den dìepen schoot
de mitaine-handen met staafjesslanke vingers op tot een stijf en moeilijk gebaar
van liefkoozing en verwellekomst. Vele malen gebarsten klonk de stem, nòg rond
mollig van Indiesch accent:
- Wel kind, dàt is een lief idee, me den kleinen jongen eens te brengen.... Dat is
een lief idee.... Dat is een lief idee.... Ja, laat me hem nu eens zien.... O, wat een
lekker kindje!
Lili, om over-overgrootmama goed het kindje te laten zien, was neêrgeknield op
een voetekussen en hield het kindje zoo op: het week een beetje verschrikt voor
het broze rimpelgezicht, dat onwerkelijk vlakte uit roodigen schemer, maar zijn
moedertje wist hem te sussen en hij huilde niet, staarde alleen.
- Ja, omama, zei Lili - want zoo noemde zij hare overgrootmoeder -; dat is nu uw
achter-achterkleinkind.
- Ja, ja, zei de oude vrouw, de handen altijd nog bevende in de hoogte, in vaag
gebaar van liefkoozing, die aarzelde; ik ben over-overgrootmama.... Ja, kleine
jongen, ja.... ik ben je over-overgrootmoeder....
- En beneden heb ik Netta ook meêgebracht, zei Lili.
- Ach! Je kleine baby.... is die er ook....
- Ja, wil u die straks eens zien....
- Ja, allebei wil ik ze zien.... Allebei, te zamen, te zamen....
Het kleine kindje, gesust, zag het rimpelgelaat nieuwsgierig ernstig aan met een
weifelenden blik van nadenken en verwondering, maar hij huilde niet, en zelfs toen
de staafjesslanke vinger hem tikte tegen zijn wangetje, wist Lili hem te sussen en
niet te doen huilen. Een afleiding was ook, dat Ina boven kwam, met Netta op den
arm: een pakje wit en een roze vlakje als gezicht en twee drupjes van turkooizen
oogen, met een vochtig mummelmondje en Lili was bang, dat de kleine jongen het
op een gillen zoû zetten, gaf hem aan de deur over aan de kindermeid: gelukkig,
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want in de gang zette hij zijn keel flink open, in zijn baby-hersentjes heel ontroerd
door de Ouderdom, die hij voor het eerst aanschouwd had. Maar het pakje wit en
het roze vlakje met de twee drupjes turkoois mummelde tevreden met het vochtige
mondje en was nòg zoeter dan Stetje geweest was, zoo zoet zelfs, dat de oude
vrouw het een oogenblik mocht nemen in den diepen schoot, tòch in Lili's handen,
die op hare hoede bleef.
- Dat heeft me heel gelukkig gemaakt, kind, zei de oude vrouw; dat ik mijn
achter-achterkleintjes eens gezien heb.... Ja, Stefje is groot geworden.... en Netta
is een schatje, Netta is een schatje....
Nu was het het afscheid en Lili bracht het roze-vlakkige pakje wit weêr
jongmoederlijk lachend heen: de kinderen moesten naar huis, Ina was gaan zitten.
- Het heeft me heusch gelukkig gemaakt, herhaalde de oude vrouw; dat jonge
leventje te hebben gezien.... Want ik ben de laatste dagen wel treurig, Ina.... Dat is
nu al zeker tien dagen, dat ik meneer Takma niet heb gezien....
- Neen, grootma, zoo lang is het niet.
- Hoe lang is hij dan al ziek?
- Zes.... zeven dagen misschien.
- Ik dacht, dat het al tien dagen was. En dokter Roelofsz komt ook al zoo weinig....
Ja, die stoel aan het raam.... die staat nu al een heele week leêg.... Ik dacht, dat
het tien dagen was.... Het is ook koud en guur weêr, niet waar.... Ik voel er hier niets
van.... Maar ach.... zelfs al wordt die beter... dan... dan zal het héél lang duren....
en dan komt meneer Takma niet meer van den winter....
Hare droge, oude oogen weenden niet, maar hare gebarsten stem weende. Ina
wist niet veel meer te zeggen, maar zij wilde niet weggaan nog. Zij was gekomen
met de kindertjes meê, om misschien wat te hooren, bij grootmama.... Zij wist nog
altijd niet. Zij wist nog altijd niets en er was zoo veel te weten. Er was te weten ten
eerste het groote Iets; dat wat er zestig jaren geleden gebeurd was: grootmama
moèst het weten, maar zij dorst bij grootmama het Iets niet aanroeren, bang het
Verleden zelve aan te tasten: wàs het iets, dan zoû de Oude Vrouw er om ziek
kunnen worden, plotseling dood vallen.... Neen, Ina wachtte vooral op wie er dien
middag misschien zouden komen, op gesprekken in de voorkamer beneden, want
er was nog méer te weten: hoeveel
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Elly geërfd had, en of tante Ottilie ook had meêgeërfd.... Dat zweefde alles in het
vage: zij kòn er niet achter komen, zij moèst er van middag zien achter te komen....
Zij bleef dus rustig zitten, en de Oude Vrouw, die niet van eenzaamheid hield, vond
het prettig, dat zij nu en dan een woord zeide. Maar toen het te lang duurde, eer
iemand anders kwam, stond zij op, nam afscheid, ging naar beneden, kletste nog
een beetje bij Anna, ging nog niet heen, zette zich in de voorkamer en zei:
- Ga toch ook zitten, Anna....
En de oude meid, eerbiedig, zette zich op de punt van een stoel en zij spraken
over den ouden heer.
- Mevrouw Elly is nu rijk, zei Ina. Weet JIJ niet, Anna, hoeveel de oude heer heeft
nagelaten?
Maar Anna wist niets, dacht alleen - zei dat met een knipoogje - dat mevrouw
Ottilie zeker wel ook wat zoû krijgen; maar er werd gebeld, en het was Stefanie De
Laders, heel zenuwachtig aantrippende.
- Weet mama nog niets? zeide zij fluisterend; Anna was terug naar de keuken.
- Neen, zei Ina; grootmama weet niets, maar zij zit zoo treurig te kijken naar den
leêgen stoel van den ouden heer.
- Is er niemand bij haar?
- Neen, alleen de juffrouw.
- Ik heb een groot nieuws, zei Stefanie.
Ina's geheele wezen spitste op.
- Wat, tante??
- Verbeeld je, ik heb een brief van Therèse....
- Van tante Therèse, uit Parijs....?
- Ja.... van tante Van der Staff.... Ze komt in Den Haag.... Ze schrijft me, dat ze....
een drang, een impulsie heeft ontvangen in het gebed - nou, die Roomsche gebeden!
- om naar Den Haag te komen en mama te zien! Ze heeft mama in jaren niet
gezien.... Ze is in jaren niet in Den Haag geweest: dat was heelemaal niet als het
behoorde.... Wat moet ze nu in eens komen.... en mama met haar papisme misschien
nog bestoken.... op haar ouden dag!
Het was een heel groot nieuws en Ina's anders moê-voorname oogen flikkerden.
- Ach!! Komt tante Therèse over....
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Het was een héél belangrijk nieuws.
- Zoû DIE iets weten?? vroeg Ina.
- Waarvan?
- Wel van.... u weet wel - waar wij het verleden over hadden: dat wat papa.... al
zèstig jaren weet.... en oom Daan...
Tante Stefanie maakte met de hand een herhaaldelijk afwerende beweging.
- Dat weet ik niet.... of tante Therèse daar iets van weet.... Maar wel weet ik, Ina,
dat IK mijn ziel vrij wil houden van wat er ook vroeger gebeurd kan zijn voor zonde
en dingen, die niet behoorden.... Het is al moeilijk genoeg, om je voor de
hedendaagsche zonde te vrijwaren. Neen kind, neen, daar wil ik niets meer over
hooren.
Zij sloot de pittige vogeloogjes en schudde het bibberend vogelhoofd, zoo dat het
oude-dames-kapotje scheef danste op het dunne haar en, bijna struikelend over de
poes, heesch zij zich met schokjes en stampjes de trap op, om naar moeder te
gaan.
Besluiteloos bleef Ina: zij ging naar de keuken; Anna zei:
- O mevrouw.... u blijft nog wat?
- Ja.... misschien komt mevrouw Ottilie wel.... Die zoû ik wel willen spreken.
Het kon wel zijn, dacht Anna, dat mevrouw Ottilie van daag komen zoû. Maar
toen er gebeld werd, keek zij uit het raam en riep:
- Neen.... daar is meneer Daan....
Spoedig stak Daan Dercksz zijn papagaaie-profiel nerveus langs de deur van de
voorkamer en toen hij Ina zag, zeide hij:
- Ik breng slecht nieuws!
- Slecht nieuws!? riep Ina en zij spitste op. Wat dan, oom??
- Dokter Roelofsz is dood!
- Ach neen! zei Ina.
- Ja, zei oom Daan en om hem stonden verschrikt Ina en Anna, de poes tusschen
haar rokken. Dokter Roelofsz is dood. Een beroerte.... Ze hebben het mij het eerst
laten weten, omdat mijn pension het dichtst bij was.... Hij heeft zich de dood van
Takma zoo aangetrokken....
- Het is verschrikkelijk, zei Ina. Hoe het aan grootmama te zeggen.... Het zal haar
zoo treffen. En ze weet nog niet eens de dood van meneer Takma.
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- Ja, het is heel moeilijk.... Ik heb een woordje aan papa gezonden, en ik wacht hem
hier, dan kunnen wij hier bespreken wat wij zullen doen en zeggen: misschien komen
er anderen ook nog van daag....
- God! God! God! zuchtte Anna; zij zag naar de kachel, die flauw stond, en
bedenkende, dat er dien middag misschien veel gebruik zoû worden gemaakt van
de benedenkamer, schudde zij aan den trekker: achter het mica begon het te gloeien.
- Ach! riep Ina. Nu zal grootmama hen wel niet lang overleven.... Oom, weet u
dat tante Therèse komt in Den Haag...? Tante Stefanie had een brief... Ach, als ze
grootmama nog maar ziet.... Ach, wat een akelige winter.... En papa is ook zoo
gedrukt.... Oom, zeide zij; - Anna was klaagsteunende terug naar de keuken gegaan,
struikelstrompelend over de poes - oom, zeg mij: waaròm is papa zoo gedrukt....
sedert u in Holland is?
- Sedert ik in Holland ben, kind...?
- Ja...: er is iets, oom, waarom u in Holland gekomen is... en er is iets, waarom
papa zoo gedrukt is.
- Ik weet het niet, ik weet het niet, kind....
- Jawel, u weet het wel.... Ik vraag het niet uit nieuwsgierigheid, ik vraag het om
papa.... om hem te helpen.... om hem bij te staan.... als er zorg is.... Misschien
geldzaken....
- Neen kind, geldzaken zijn het niet....
- Nu, wàt zijn het dan...?
- Maar kind, het is niets, het is niets....
- Jawel, oom Daan, het is wel wat....
- Maar kind, vraag het dan aan je vader.
- Papa wil er niet over spreken.
- Maar waarom zoû IK er dan over spreken? riep Daan Dercksz, op zijn hoede na
Ina's overval. Waarom zoû ik er dan over spreken, Ina? Er is misschien iets.... met
geldzaken.... maar alles komt weêr terecht.... Ja heusch hoor, maak je niet bang;
alles komt terecht.
Hij verschool zich achter een geveinsde verontwaardiging en deed of hij haar TE
nieuwsgierig vond, naar die geldzaken - en hij krabbelde achter zijn haren.
Ina trok de oogen moê en voornaam.
- Oom, geldzaken van een ander zijn le moindre de mes soucis....
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Ik vroeg u alleen eenige opheldering.... uit liefde voor mijn vader.
- Je bent een goeie dochter voor hem; dat weten wij allen, dat weten wij allen....
Daar zie ik hem, daar: hij belt!
En voor Anna nog kon opendoen, was hij naar de voordeur toe, en liet Harold
Dercksz binnen.
- Is dokter Roelofsz dood?? vroeg Harold: hij had het briefje van Daan ontvangen
nadat Ina was uitgegaan, om met de kindertjes van Lili naar over-overgrootmoeder
te gaan.
- Ja, zei Daan: hij is dood....
Harold Dercksz smartelijkte neêr op een stoel.
- Papa, is u niet wel?! riep Ina.
- Jawel, kind, ik heb alleen maar wat meer pijn.... dan anders.... Het is niets, het
is niets.... Is dokter Roelofsz dood!!
Vóór zich zag hij den daverregenenden noodlotnacht; hijzelve een ventje van
dertien jaren, en hij zàg de groep; de drie menschen, die droegen het lijk, en hij
hóórde zijn moeder, die riep:
-.... O God: neen, nìet in de rivier....
Dien volgenden dag had dokter Roelofsz het lijk van zijn vader geschouwd, en
den dood door verdrinking geconstateerd!
- Is dokter Roelofsz dood!! Mama weet nog niets?
- Neen, zei Daan Dercksz. Harold, jij moet het mama zeggen....
- Ik? schrikte Harold Dercksz. Ik? Ik kan niet.... Het zoû zijn mijn moeder
vermoorden.... En ik kàn niet mijn moeder vermoorden....
En hij staarde....
Hij zag het Ding....
Het ging voorbij, spokende in sleepende sluiers van mist, die nevelden rondom
zijn langzaam, langzaam voortbewegende gestalte: de bladeren ritselden.... en
achter de stille boomen dreigden schimmen te voorschijn te treden, om het Ding
tegen te houden.... Want, zijne moeder dòòd, zoû het Ding storten in den afgrond....
- Ik kàn niet mijn moeder vermoorden! herhaalde Harold Dercksz, en zijn
smartgezicht trok in wringende pijn; hij klampte in elkaâr de handen....
- Het kàn toch niet ongezegd blijven, mompelde Ina tegen Anna: die stond er bij,
mummelend sprekende in zichzelve, geheel overstuur....
Maar er werd gebeld: zij deed open; het was Anton: het was zijn dag, eens in de
week, dat hij zijn moeder bezoeken kwam.
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- Is er iemand bij mama...?
- Tante Stefanie, zei Ina.
- Wat is er gebeurd? vroeg hij, ziende hare ontsteltenis.
- Dokter Roelofsz is dood....
- Is dood??
Daan Dercksz zei het hem, kort.
- Wij gaan allemaal dood.... mompelde hij; maar het zal mama wel treffen.
- We spreken er over, oom, zei Ina; wie het aan mama zal zeggen.... Zoû u het
willen doen?
- Liever niet, zei Anton Dercksz somber.
Neen, dàt moesten ze maar onder elkaâr uitmaken: hij was er de man nìet naar
zich te steken in lastige dingen, die hem niet aangingen. Wàt kon het hem allemaal
schelen! Hij kwam eens in de week, naar zijn moeder zien: dat was nog een
kinderlijke plicht.... Wat kon hem verder de heele boel schelen! Stefanie gaf hem al
meer dan genoeg last, hem den laatsten tijd bewerkend zijn geld na te laten aan
zijn petekind, de kleine Netta van de Van Wely's; en hij had daar niet de minste lust
in: hij gooide zijn geld liever in de gracht. Met Harold en Daan, die samen Indische
zaken hadden en dus met elkaâr intiem waren, had hij zich altijd weinig bemoeid:
zij waren net vreemden voor hem. Ina kon hij niet uitstaan, sedert d'Herbourg hem
inderdaad geholpen had op een moeilijk oogenblik, in de historie van het kleine
waschmeisje. Hij trok zich van de heele kluit geen zier aan. Het liefst zat hij thuis,
zijn pijp te rooken en te lezen en zich te verbeelden, in egoïste fantazieën van
cerebraal onanisme, prettige en ophitsende dingen, die zouden geweest zijn in verre
verledens.... Maar daar wist niemand iets van. Dat waren zijne geheime tuinen,
waarin hij alleen, gehuld in rookwalm, die de kamer vervaagde, genoot en verlustigde
in onzegbare zingeheimen. Sedert hij zoo heel oud werd, dat hij zich tot nuttelooze
en onvoorzichtige dingen, zoo als dat van het waschmeisje, verleiden liet, hield hij
zich maar liefst stil, in zijn wolken van rook, en riep hij de tuinen van lust op, die hij
niet verklapte, en waar niemand hem zoeken zoû. Daarom sneukerde hij stilletjes
blij, in zijn meer en meer verbroeiende gedachte, - want hij werd héél oud -; maar
hij zeide alleen, herhaalde:
- Neen, liever niet.... Het is heel treurig.... Is Stefanie alleen boven? Dan zal ik
ook maar even gaan, Anna....
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Hij ging de trap op.... Zoû oom Anton iets weten? dacht Ina, in felle
nieuwsgierigheid.... Hij kon zoo somber zijn, stil in zich; hij verborg zeker wat hij
wist.... Zoû zij met hem spreken...? En terwijl haar vader, smartelijk op zijn stoel, en
oom Daan nog samen bespraken, wie het zeggen zoû, wie, - naderde Ina, in de
gang, snel oom, en zij fluisterde, - Anna terug naar de keuken:
- Oom.... zeg me.... Wàt is er gebeurd?
- Wat? Wanneer? vroeg Anton.
- Wàt is er gebeurd.... zestig jaar geleden...? U was toen een jongen van vijftien
jaar.... Er is toen iets gebeurd, dat....
Hij zag haar gehebeteerd aan.
- Waar heb je het over? vroeg hij.
- Er is iets gebeurd, herhaalde zij. U moèt het zich herinneren.... Iets dat.... iets,
dat papa en oom Daan weten.... Iets, dat papa altijd geweten heeft.... Iets, waarom
oom Daan naar Holland is gekomen....
- Zestig jaar geleden.... zei Anton Dercksz; hij keek haar in de oogen; de plotsheid
van hare vraag had hem zóó geschokt in zijne egoïst broeiende hersenen, dat hij
plotseling zàg het verleden van zestig jaren her, en zich scherp herinnerde, dat hij
altijd gedacht had: er moèst tusschen zijn moeder en Takma iets zijn, dat zij samen
verborgen, tusschen hen in; altijd had hij dat gevoeld als hij, vol ontzag, zijn moeder
bijna aarzelend genaderd was, eens in de week, en hij had, tegenover haar gezeten,
ouden Takma ontmoet, die schichtig opschrikte met den tic van zijn halsspier en
scheen te luisteren.... Zestig jaren geleden? Er moest.... er moest.... iets gebeurd
zijn, en in zijne momenteele scherpte van vizie, zàg hij bijna het Ding, raadde hij
het, voelde hij àan den dood van zijn vader, zestig jaren geleden, zweemde hij de
Waarheid, bijna onbewust, te gemoet met de sensitieve helderziendheid - éene
seconde lang - van een oud man, die, hoe verbeestelijkt ook, juist in zijne
verbeestelijking gescherpt had cerebrale vermogens en dikwijls jùist zag in het
verleden....
- Zestig jaren geleden.... herhaalde hij en zag Ina aan, met zijn vertroebelde
oogen; en wat.... Ina.... wat zoû dat zijn?
- Kàn u zich niets herinneren?
Zij spitste voor hem op van nieuwsgierigheid, hare oogen bràndden in de zijne;
hij herkende haar niet, wèg hare voorname
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moêheid van blik en zij was hem heel onuitstaanbaar en hij haàtte d'Herbourg en
zeide:
- Of ik me iets herinneren kan? Ja wèl, als ik goed denk, misschien wel iets.... Je
hebt gelijk, ik was toen.... een jongen van vijftien jaren....
- Herinnert u zich - Ina zag in de gang om zich heen, zag naar de opene deur van
de voorkamer, zag den rug van haar vader, gezakt met een moedelooze lijn herinnert u zich de baboe van.... grootmama?
- Jawel, zeker.... zei Anton Dercksz; die herinner ik me wel....
- Ma-Boeten?
- Het kan wel zijn.... dat ze zoo heette.
- Wìst die iets....
- Of die iets wist?? Dat zal wel, dat zal wel geweest zijn,.... Ja, die zal wel hebben
geweten....
- Wat, wat was het, oom? Papa is zoo gedrukt: ik vraag het niet uit
nieuwsgierigheid....
Hij grinnikte; hij wist niet, hij had alleen, een seconde lang, iets geraden, en hij
had àltijd tusschen zijn moeder en Takma iets vermoed, iets, dat zij samen verborgen,
afwachtende.... maar hij grinnikte van pleizier, omdat Ina weten wilde, en omdat zij
niet zoû weten, ten minste niet van hem, hoe ze ook veronderstelde, dat hij wist...
Hij grinnikte en hij zeide:
- Kind.... er zijn dingen, die beter zijn niet te weten.... We moèten niet alles weten,
wat gebeurd is.... zestig jaren geleden....
En hij liet haar, ging langzaam de trap op, bedenkende, dat Harold en Daan wisten
wat het verborgene Iets was, het Iets, dat mama en Takma jaren lang hadden
verborgen tusschen hen in.... De dokter ook had het geweten, waarschijnlijk.... De
dokter was dood, Takma was dood, maar dat wist mama nog niet en het verborgen
Ding.... mama had het nu alleen.... Maar Harold wist waar het lag, en Daan wist ook
waar het lag.... en Ina zòcht er naar.... Hij grinnikte boven, aan de deur, voor hij
binnen bij zijn moeder zoû gaan; de stem van Stefanie hoorde hij al knarsende
piepen....
- MIJ.... dacht hij; kan de heele kluit geen spier schelen.... Zoo lang ze MIJ laten
met mijn pijp en mijn boeken.... kan de heele kluit mij geen spièr schelen.... al kom
ik ook eens in de
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week bij mijn moeder.... En wat ze verbergt, en met Takma heeft gedaan.... zestig
jaar geleden.... dat kan mij ook geen snàrs schelen: dat is haar zaak, misschien hùn
zaak.... maar MIJN zaak.... is het niet.
Hij trad binnen en toen hij zijn moeder zag, onwezenlijk oud en broos in den
rooden schemer der gordijnen, aarzelde hij, en naderde hij, vol ontzag....

X.
Weêr was er gebeld en Anna, o-God-o-God steunende, had opengemaakt, geheel
van streek door den dood van dokter Roelofsz en het waren Ottilie Steyn de Weert
en Adèle Takma, die binnenkwamen. Ina ging haar te gemoet in de vestibule. Zij
wisten den dood van den dokter nog niet en toen zij het hoorden, en in de voorkamer
Daan en Harold zagen, waren het uitroepen, gedempt, om mama boven - vragen,
een treurige ontsteltenis en een verwarring, een raadplegen van elkander wàt te
doen: het aan mama zeggen, of het verzwijgen....
- We kùnnen het niet altijd verzwijgen, zei Ottilie Steyn. Mama weet van meneer
Takma al niets.... en nu dàt er nog bij! O, het is vreeslijk, het is vreeslijk! Adèle, ga
jij naar boven?
- Neen, zei Adèle Takma, en zij huiverde, hier in huis, sedert zij WIST. Neen, Ottilie,
ik moet naar huis. Mama zal al meer dan genoeg bezoek hebben....
Zij huiverde de oude vrouw te zien, sedert zij WIST, en was zij ook meêgeloopen,
binnengeloopen met Ottilie Steyn, naar boven gaan zoû zij niet.
- Ottilie, zei Daan Dercksz tot zijn zuster. JIJ moet het maar zeggen.... van dokter
Roelofsz.
- IK? schrikte Ottilie Steyn.
Maar op dit oogenblik verscheen op straat voor het raam iemand, die keek naar
binnen.
- Dat is Steyn, zei Harold moedeloos.
Er werd gebeld, het was Steyn. Hij was zoo driftig, als niemand hem ooit had
gezien. Hij groette niet en ging dadelijk toe op zijn vrouw.
- Ik dacht wel, dat je hier was, baste hij diep haar toe. Ik heb je zoon gezien, die
met je meê is gekomen van Londen.
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Mama Ottilie schokte op.
- En wat zoû dat?
- Waarom moet de overkomst van dat heerschap een surprise voor me zijn, op
straat?
- Waarom moest ik het jou vertellen, dat Hugh met me meê is gekomen...?
- En wat is de reden van zijn komst?
- Wat kan jou die schelen! Vraag het hem zelf.
- Als hij verschijnt, dan is het om geld.
- Nu, dan is het om geld. In alle geval niet jou geld....
Zij keken elkaâr in de oogen, maar Steyn wilde over geld niet verder spreken,
omdat Ottilie erfde van den ouden heer: Hugh Trevelley ròòk het geld, als het er
was, en niet dat Steyn het geld van zijn vrouw als het zijne beschouwde, maar,
bezig in de nalatenschap van ouden Takma, zoû hij het jammer vinden als de zoon
van zijn vrouw daarnaar al uitzag.... Hij zweeg, alleen uit zijn oogen sprak zijn haat,
maar Harold nam zijn hand en zeide:
- Frans...., dokter Roelofsz is dood....
- Is dood?! schrikte Steyn.
Ina staarde, spitste op. Waarlijk, het was een middag vòl nieuws, vòl nieuws....
ook al WIST zij niet Dàt, zij hoorde andere dingen: zij had den plotsen dood van den
dokter gehoord; zij had gehoord, dat tante Therèse kwam uit Parijs; zij had gehoord,
dat Hugh Trevelley was in Den Haag en bijna had zij gehoord over het gèld van den
ouden heer: hij moest tante Ottilie hebben nagelaten, maar hoeveel, en was het
legaat van belang...? Ja, het was werkelijk een middag vòl nieuws en hare oogen
vergaten moê te zien: zij glinsterden op als twee bazilisken, die loerden.... Maar de
broêrs raadpleegden Steyn, wat of hij dacht: dokter Roelofsz' dood aan mama te
zeggen of te verzwijgen...? Er was een stilte van nadenken; buiten stortregende het
eensklaps, een griezelige regen; de wind woei, de wolken donkerden; binnen was
de roode brand van de vulkachel, zacht knetterend achter de mica-deurtjes, en
doorgloeide de zinkende schemering. Onderwijl ging het Ding voorbij.... en het zag
Harold aan, in zijne oogen, bijna toegeknepen van pijn. Het Ding....: Harold wist het
van kleinen jongen af; Daan wist het sedert enkele maanden, en was er om uit Indië
naar zijn broêr gekomen; boven, om de Oude Vrouw, die het WIST, raadden

Groot Nederland. Jaargang 3

543
het Stefanie en Anton, maar wilden het geen van beiden weten, om niet in egoïsme
gestoord te worden: maar beneden wisten het òòk Adèle en Steyn, uit de in twee,
vieren, achten verscheurden brief - dien, welken de oude heer niet had kunnen
verscheuren...; in Parijs wist het Therèse, die over zoû komen; in Indië wist het de
mantri.... Maar niemand sprak over het Ding - dat voorbij ging; en niet wisten Harold
en Daan, dat Adèle en Steyn het wisten; en nièmand van hen wist, dat in Parijs
Therèse het wist; en niet wisten Steyn en Adèle, dat in Indië de mantri het wist, dat
Daan het wist en dat Harold het zoo lang al geweten had.... Maar Ina WIST van de
mantri en dat er iets was: zij wist niets van Adèle en Steyn en nooit vermoedde zij
één oogenblik, dat die wisten, dat die wisten.... Niemand sprak over het Ding, en
toch was de schim van het Ding om hen heen, en sleepte zijn sluier van mist....
Maar geheel onwetende en niets ervan radende was Ottilie Steyn, zij geheel
verzonken en treurig in den weemoed om haar eigen voorbij gaande leven: het
leven van adulatie en lieve bewondering en passie van de mannen - mooi Lietje
was zij altijd geweest: nù was zij een oude vrouw, en zij háátte hare drie mannen,
maar Steyn haatte zij het meest! En, of het kwam omdat zij zoo buiten de sfeer was
van het Ding, maar Harold nam zacht hare hand, en zeide - onbewust die impulsie:
- Ja Ottilie.... jij.... JIJ moest het zeggen aan mama, dat dokter Roelofsz dood is.
Het zal haar een zware slag zijn, maar wij kunnen, wij mògen niet alles verzwijgen....
Ach, de dood van Takma zal mama.... gauw zèlf begrijpen....
Zijn zachte stem kalmeerde de ontsteltenis en de verwarring en Ottilie zeide:
- Harold.... als je denkt, dat ik het zeggen kan.... wil ik wel naar boven gaan.... en
het probeeren... het probeeren te zeggen.... maar als het mij niet lukt.... in de loop
van het gesprek.... dan zeg ik het niet.... dàn zeg ik het niet....
(Slot volgt).
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Een avond
Door Henri van Booven.
In het doode water bleef de Holland stil weer.
De Holland.
Als hij aan den naam van het verschrikkelijke, gore, wrakke bootje dacht, pijnde
er iets in hem. Was dit dan geen ellendige toevalligheid dat het zoo heeten moest?
Alles wat hem goed en lief en helder, rustig-tevreden stemde, lag innig en teeder
in den naam van zijn schoon vaderland. Was dit dan geen rauwe, grove spot? Het
was de oudste, slechtste boot, die op den Boven-Congo voer en het was de laatste
reis, die er mee gedaan werd. Het was al drie malen gezegd geworden, dat het nu
de laatste reis zou zijn. Als de Holland dan ‘van boven’ terugkwam, dan zou de
Foumentange klaar liggen, frisch van stapel, een splinternieuwe, mooie, ruime boot,
de grootste van alle booten op de rivier, grooter dan de Concordia van het Fransche
gouvernement en grooter dan de Sangka van de S.A.B. In Brazzaville tapten de
emploijees er moppen op: ‘Komme we der van-daag niet, dan komme we der
morgen.’ ‘As we de Holland niet hadde ginge we op de fles,’ ‘De Holland kwam, en
is weer weg-gegaan en heeft de Foumentange op stapel laten staan.’
Huizinga, ‘die kwaje bliksem’ zooals de hoofd-inspecteur hem eens gescholden
had, wist te vertellen dat de Holland stevig verzekerd was: ‘Zie je, zóó zit dat nauw
in mekaar: Shaw verdient twee duizend omdat-i der nauw al twintig jaar an is, en
Bijl heeft voor een tweede machinist ook veel te veel, maar die heeft al tien jaar
dienst; en de ketel staat op knappen en der is al eens een lek an geweest (aan de
boot), en as de rivier hoog is in den regentijd en
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de stroom is sterk en as die doorslaat dan kan die terugdrijve en stoote en je wordt
1)
opgevrete door “de vrinden” en as de ketel springt, nauw hè, hè'j-'t-begrepe?’
Dat had de ‘natte’ Huizinga gezegd. Uit dit ‘natte gebazel’ had hij dan kunnen
begrijpen, dat Shaw en Bijl ‘te duur’ waren; nieuw, jong volk mocht niet veel eischen,
dat bespaarde zooveel en dan nog de premie.
En weer zou het de laatste reis zijn.
De Holland was een week onder weg. Den eersten nacht had Shaw even buiten
Stanley-Pool laten stoppen. De zon was ondergegaan, bloedrood lichtend over de
geweldige, dicht beboschte mamelons en hij had een angstig gevoel gekend voor
de verre diepte van den stroom, de donker-paarse duisterte van de perspectieven
naar het Noorden, waar de zwarte nacht wijd den vervaarlijken muil open sperde.
Daar builden ze hoog rondend uit, de plompe Afrikaansche bergen, en soms was
het alsof ze te drukken begonnen, kwamen aanschuiven op hem af, als om hem,
den kleinen eenling, om hem alleen met hun wreede logheid te knellen, te vernietigen,
te vermalen tot wat licht stof. En meerdere dagen en nachten, helle dagen en
sterredonkere nachten, waren als in lange, hoonende suizeling voortgekomen, de
dagen dragend het nooit ophoudende gedaver van het felle insectenleven, de
nachten, betooverend en tergend, zonder slaap, trillend van der tropen eeuwige
bestaanskracht.
Enkele uren, kort voor zonsondergang, was hij van de jacht terug. De Holland had
al aangelegd tegen vier uur, een gebrek aan de machine, gelukkig niet van al te
ernstigen aard. Even na zijn terugkomst aan boord was een korte, hevige tornado
losgebarsten. Hij had den bliksem zien slaan in een hoogen boom, die gespleten
en geschroeid neergeploft was, dicht bij de boot in de rivier.
Nu stond de nacht warm en hoog en stil, immens de hemel koepelend boven-over
de toppen van de zwarte bergen, de vorschen kwaakten, de groote krekels sjirpten
in het riet, de zooveelste rustelooze nacht. Hij zat op den rand van zijn bed. Dezen
dag had hij zich zoo loom gevoeld als nooit te voren. Hij had zijn geweer haast niet
kunnen optillen, een drukkend gevoel in het hoofd had

1)

Krokodillen.
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hem aldoor gehinderd, zelfs zijn handen waren krachtloos. Even had hij kleinen
angst. Zou het komen, het gevaar, de ziekten: fièvre bilieuse, fièvre ématurique,
coup de chaleur? Er was een dofheid in zijn denken gekomen, hij kon niet lang aan
een zelfde ding denken. Neen, ziekte was het niet, luiheid was het, hij moest zich
daartegen verzetten, dat mocht niet, hij had zich nu voor veel geld verkocht aan de
vennootschap en die veel geld verdiende moest hard werken, hard en veel. Maar
hij had ook geen honger. Andere avonden na de jacht had hij honger gevoeld. Was
het eten maar wat frisscher, altijd dat ellendige voedsel uit blikken, dat was eigenlijk
gevaarlijk. De hoofdinspecteur had versche eieren van zijn eigen kippen meegegeven
en mango's ook. Van de eieren waren een paar ommeletten gemaakt, ‘des
ommelettes portugaises’, zooals Fourneau, de ‘administrateur des colonies’ ze
noemde, dingen die als een steen op de maag lagen en de mango's waren ook na
enkele dagen gegeten. Toen had hij een visch geschoten en toen een antiloop,
maar nu sinds dagen was er geen frisch voedsel. Het was nu dag aan dag het zelfde;
's morgens slecht brood met sardines en wijn en gort met boter en stroop, en 's
middags hutspot uit blik en tong uit blik en geconserveerde snijboonen en zalm en
steur en kreeft en kip. O! Het was niet te bedenken wat er niet uit blik genuttigd
werd. Een dag was alles opgegeten er was niets meer, alleen de lauwe wijn.
De Jeannette, die uit Kwamut moest komen met nieuwe voorraad, liet op zich
1)
wachten. Toen werden de dorpen langs de rivier bezocht en overal moest 'n-gaba
gemaakt worden door de negers en Shaw, die handige sjacheraar, sleepte een
avond negentig kilo ivoor mee, die voor de S.A.B. bestemd waren; de winst deelde
hij met Bijl, die medeplichtig aan den diefstal was, want diefstal was het, je mocht
niets voor je zelf doen stond er in het contract, alles wat aan zaken gedaan werd
kwam aan de vennootschap. Maar voor Shaw scheen de bepaling niet te gelden,
want hij had geteekend als kapitein; ‘het kwam hem voor’, zeide hij, ‘dat hij met den
eigenlijken handel niets te maken had, net zoo min als Bijl.’
Behalve de 'n-gaba werd er tegen kralen een massa gedroogde visch geruild,
dat was een schadepost temeer voor de vennootschap.

1)

Een soort tapioca-brood.
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Maar als de vennootschap je zonder eten liet zitten, lag het voor de hand dat het
‘kralen geld’ genomen werd.
‘Dat is ook een van die listigheden van dat “tuig” in Rotterdam,’ had Bijl hem in
vertrouwen verzekerd, ‘ze motte je te-vrete geve volgens der-lui contract, en as je
uit de nood de hand an der-lui prullerij slaat, nauw dan krijg je boete en je loopt kans
op inhouding van tractement, dat spaart zooveel.’ Zóó eindigde Bijl altijd zijn
redenaties: ‘Dat spaart zooveel.’ Of, ‘wat binne-we spaarzaam!’ en ‘om de
spaarzaamheid!’
Er werd op het houten beschot van zijn cabine getikt.
Fourneau riep hem voor het avondmaal.
‘Eh bien chasseur, à table! Nous avons découvert encore trois boites de jambon
conservé!’
Hij riep terug: ‘Vous pouvez le manger si vous voulez, je n'ai pas faim. Je viens
de suite!’
Hij stond op van het bed. Een oogenblik recht overeind voelde hij een lichte
duizeling en een pijnlijke klopping in zijn hoofd, maar hij vermande zich, trok zijn
flanellen jasje aan en kwam naar buiten.
Fourneau zat al aan tafel en sloeg met zijn servet de insecten van het laken. Cora,
zijn hond, zat naast hem.
‘Viens donc Nassi!’ riep Fourneau. ‘Il y a déjà longtemps que nous attendons.’
Nassi, de kleine boy, kwam zwijgend aanloopen, een bord soep in de eene hand
en een lantaarn in de andere.
‘Nassi piqué scorpion, tout à coup trois scorpions à cambuse, deux tué, l'autre
piqué.’
‘Voyons, montre.’ Noodigde Fourneau uit.
Nassi liet zijn voet zien.
‘Tu n'as rien petit monstre, ne m'embête plus, dépêche-toi, vite la soupe pour
monsieur!’ donderde Fourneau.
Het zwarte jongetje liep angstig weg en zij hoorden de naakte kleine voeten
neerkletsen op de planken van het dek.
Fourneau mopperde nog wat na.
De Holland lag stil tusschen hoog riet aan de oevers. Het was al lang donker en
het zware gerucht van den tropennacht suisde rond hen op.
Dit was het ellendige van het reizen op de rivier. De booten moesten altijd aan
de oevers vastliggen, midden tusschen het hevigste geweld, in het riet, waar de
tallooze kikkers en insecten zonder ophouden fel geluid gaven.
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Opeens drong een dichte zwerm ephemeeren over de boot. Dat zelfde moment
kwam Nassi met het tweede bord soep dat hij op de tafel zette. De insecten vlogen
op het licht af, zwierden er bij honderden rond. Ze bleven overal aan vastgekleefd,
tegen de vette lantaarn zoodat ze duisterte in de omgeving brachten bijna, op de
kleeren en in het haar van de twee mannen aan de tafel, in de soep, in de geopende
hamblikken.
‘Nom de Dieu! Nom de Dieu!’ vloekte Fourneau. ‘C'est trop fort! Nassi, vite, vite,
c'est la lumière, accroche la lanterne au mur!’
Toen gingen de insecten weg en vlogen zich stuk tegen het glas om de lantaarn,
of bleven er op en door elkander waggelend rondwriemelen. Rondom de lantaarn
heen was heel het beschot bedekt met grijze, weifelend kruip-fladderende kapelletjes
zoo groot als motten. Verder trok de dichte zwerm en strooide zich neer tusschen
het hooge riet.
‘Nom de Dieu! Nom de Dieu!’ mompelde de Franschman nog ontevreden.
Zij schepten met den lepel eerst de insecten uit de soep en riepen Nassi nog eens
om de ephemeeren uit de ham te doen wegnemen. Dan begonnen zij zwijgend te
slurpen.
Het bootje was smal, nauwelijks vier meter breed. Hij zat met den rug naar het
beschot van zijn cabine, waartegen ook de ephemeeren kropen. Achter zijn cabine
was de hut van Fourneau, 's nachts sloop Cora daar uit weg en kwam in de zijne,
want daar lag in een hoek een waschzak vol gebruikt ondergoed, op die zachte plek
ging de hond liggen. Langs Fourneau zag hij tegen het vuile koper en het staal van
de zuigerstangen die heel den langen dag door zuchtten en kreunden, wentelen
latend het eene groote rad achter aan de hopperbarch. Alles was goor, roetachtig
en stoffig. De lantaarn gaf weinig licht. Hij kon nauwelijks Fourneau's gezicht zien,
het bleeke, gele, ingevallen gezicht met de donkere, intelligente oogen en den
zwarten baard. In den schemer zag hij wazig Fourneau's flanellen jasje slordig
hangen over de smalle, zwakke schouders.
Cora, die jankte van begeerte naar eten, had beide pooten op den rand van de
tafel gezet en keek slim, de lange ooren bewegend.
Zij spraken verder weinig, vermoeid van den langen, heeten dag, het hoofd vol
zorg voor de komende tijden, voor de moeilijke reis op de Sangka, die in het
regenseizoen zoo lastig te bevaren
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was en waar dieven de kampplaats des nachts wel in onrust brachten. Zij aten
langzaam met weinig lust, maar met des te grooter verlangen naar drinken; de eene
flesch na de andere werd opengemaakt.
‘Ce jambon donne une soif terrible, buvons, buvons beaucoup, c'est sain le vin,
ça vous donne la vie,’ merkte de Franschman op.
Naast de Holland lag stijf vastgesjord de Lulanga, de boot waarin overdag
Fourneau's arbeiders zaten, die stevige, mooi gebouwde negers uit het
Kassai-gebied, die zich zoo vreemd op het voorhoofd tatoeëerden. Over de nu leege
boot hing het hooge riet en daar-tusschen zwermden een paar lichtgevende torren.
Stil aan begon de vele wijn zijn denken onzuiver te maken. Hij keek niet meer in
zijn omgeving, hij begon ongevoelig te worden voor de hitte, voor het onrustige
gonzen van den nacht, voor het geterg der om hem heen zwermende insecten en
der stekende, kleine muggen. Hij wist niet hoe hij na het eten zijn sigaar nam, zooals
hij dat gewoon was en hoe hij er, achterover leunend in zijn stoel, langen tijd op
staarde, er niet aan denkend de sigaar aan te steken. Totdat hij bemerkte dat
Fourneau, als hij tegenover hem zat, turend in het roode licht van de lantaarn aan
den wand, vergetend vuur te nemen.
‘Vous voulez du feu?’ vraagde hij.
‘Oui! Oui! s'il vous plaît, du feu,’ antwoordde Fourneau opschrikkend, en hij
schreeuwde plotseling luid en driftig: ‘Nassi! Des allumettes.... Nassi!.... Nassi!....
Ou es-tu!.... Tu n'es pas là?....
Maar Nassi kwam niet. Hij was zeker al aan land tusschen de andere negers.
Fourneau zoekend in zijn zakken vond lucifers, en beiden begonnen te rooken.
‘Ça chasse les moustiques,’ mompelde de administrateur, dof dichtknijpend z'n
oogen.
Vóór het slapen gaan, gingen zij even van boord. Zij liepen behoedzaam over de
smalle, vochtige treeplank tusschen het riet, tot op het harde gras.
Achter de kampplaats, een hellende, open plek aan den oever, hieven zich zwart
en somber de ontzettend zware, hooge boomen, de dichte, warrende massa van
het oude oerwoud met al zijn angstige, vreemde, duistere verborgenheden, zijn
gedierte, zijn vreemde gewassen, groote vruchten, zijn roode, witte, paarse,
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gele bloemen. Daar waren de vreeslijkste nachtschaduwen, de rosse schemeringen
van de vuren die op te lichten begonnen en daarachter de monsterige zuilen van
dieper staande stammen, die spokig opdoemden als een vijandige, terugdringende
vervaarlijkheid.
Zij zagen hoe de negers hunne slaapplaatsen gereed maakten en hout
opeenstapelden voor de vuren, waarop zij hun avondmaal gingen toebereiden.
Enkele vrouwen liepen rond, naakt tot aan de heupen, een pano strak om de dijen
gewikkeld. Als de beide mannen langs hen gingen, lachten ze, de witte tanden bloot,
1)
en groetten, goedig, vertrouwelijk en vriendelijk: ‘Botte, Botte!’
In den windstillen, ruischenden avond steeg rechtstandig de blauwe rook van de
vuren.
Eerst als de droge stof begon vlam-te-vatten, was het nog maar een dun
rookkrinkeltje dat eventjes knetterde en schuchter langs de dorre takken opsloop.
De rook werd dikker, witter, trilde ros lichtend, in zich verbergend, heel zwak
doorschemeren latend, de verborgen vuurkern. Meer hout werd aangedragen,
dichter, witter, vetter walmde het vuur, het geknetter werd luider, vonken sprongen
weg, een vochtig brok onder in het hout begon zacht te sissen, te steunen alsof het
pijn leed. Een neger porde, onder in den kleinen brandstapel loerend, en dan helde
het vuur aan. Groote, lange vlamfiguren rekten zich, kronkelden naast elkander op,
wikkelden zich de een om de andere, ontwarden zich aan de toppen. De vlammen
blaakten rood en hartstochtelijk, ze dartelden hoog en feestelijk, verheugd om hun
wilde licht, ze wapperden prachtig en lustig, zich in elkander vastslaand om hooger
uit te laaien.
Boven, onder-tegen de boomebladeren, bleef de grijsblauwe rook vastgekleefd,
daar bleef hij wolkend hangen eerst, kroop dan traag langs de welvende
boomenokken, ros-vreemd warend over de kampplaats. Tegen het diepe fond van
het bosch en over den bodem warden wild de schaduwen van de negerlijven, die
hun maal gingen bereiden en de ijzeren potten vasthingen boven den brand.
Enkele negers zongen; vreemde, eentonige trieste deuntjes, aldoor, aldoor
herhaald, soms vervagend tot zacht geneurie, maar

1)

Goed(en avond).
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plots weer hevig hoorbaar gemaakt door een die met versch hout kwam aandragen
en die stil hurkte bij het vuur, mystiek strak kijkend in den gloed. Dan vermeerderde
het gezang, het was opgerakeld en de eentonige, zeurige wijzen dreunden totdat
van nieuws af aan die mineur-klanken te kwijnen begonnen om eindelijk na langen
tijd van wisseling te verdroeven tot vreemd gemompel, tot zonderling geprevel van
de in het ongestadige licht der vuren roodbruin glimmende gestalten, die met rustig
overlegd gebaar de sterke armen strekten naar het voedsel.
Welk een beklemmende, zekere gelijkenis was er in de ziel van dat late gezang
en het tergende op- en aandeinende suizen van den luiden tropennacht. Alle gerucht
werd duizendvoudig herhaald en weergevonden naar zijn zonnedollen,
rustschuwenden aard in elk ding der keerkringen, in het donderen van de watervallen,
het krijschen van de vischarenden en papegaaien, het monsterachtige gewapper
van de hel-kleurige, reuzige vlinders, de vernietiging van den moord-dadigen tornado,
het nooit ophoudende gekwel van mieren en muggen, van zoovele gevaarlijke
insecten.
Toen zij bemerkten dat de mieren tegen hen op begonnen te kruipen, terwijl ze
daar roerloos zoo stonden te kijken naar het bedrijf in de kampplaats, wandelden
zij langzaam en zwijgend op de boot terug.
Zij zagen de miserabele, smerige Holland als neergemodderd aan den oever, de
boot helde een weinig, ros belicht door de vuren.
Cora lag al op den hoop vuil goed en schrobde zich toen hij binnen het cabientje
kwam. Weer beving hem die vreeslijke walging om de gore armoede van het
slaapkot, het vuile muggendoek aan een spijker gehaakt, stinkend neerhangend tot
op de lakens. Omdat hij geen blaker had, moest hij veel moeite doen, vóór de kaars
op den grooten koffer zat vastgeplakt. Toen dat gelukt was zag hij de moustiquaire
van binnen goed na. Er zaten twee muggen in die hij verjaagde, onderwijl hadden
andere muggen zich in zijn nek vastgezet en dat deed op die plek een ondraaglijke
jeuk ontstaan. Hoe dikwijls had hij zich daar al gekrabd, het vel was rauw en als hij
van een tocht in de bosschen hevig zweetend terugkwam en het scherpe zweet
droogde op de huid, dan had hij hevige pijn aan dat stuk gekrabde, wonde. Hij begon
de onderzoeking van de plankspleten, het kon zijn dat een schorpioen verdwaald
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was uit het hout voor de vuren, zich verborgen had onder de planken van de kooi.
Tusschen de wandspleten zag hij bij het licht van een nieuwe kaars het vieze, snelle
beweeg van lange, zwarte voelsprieten. O die verdoemde torren, vuile kakkerlakken,
's nachts kropen ze over de moustiquaire, knauwden er gaten in. Fourneau werd
een morgen wakker met een wenkbrauw geschonden, de wenkbrauw was voor de
helft als afgeschoren door die grove, harde torren.
Hoe meer hij er dood maakte, wegsleurde van tusschen de barsten in de
beschotten, om ze stuk te trappen op den grond, hoe meer er kwamen en altijd zag
hij bewegen de lange, hatelijke, glinsterende voelsprieten, schuw, oplettend, met
plotseling terugtrekken als de kaarsvlam dicht hij hen te veel hitte gaf. En dan begon
de muggenjacht, een verbitterde muggenmoord.
Cora wist wanneer dit aanving en hapte mee naar de muggen zoolang hij met
het verdelgingswerk bezig was. Iederen avond werd het muggen dooden grooter
obsessie. Hij wist het, het gaf toch niets of hij er in een paar uur tijds een vijftigtal
vernietigde, een groot deel van zijn nachtrust verspillend om dat ellendige, kleine
treiterende ongedierte, maar het werd hanteerend, het maakte krankzinnig. Als hij
er zooveel bij elkander zag van dat vervloekte, fijntjesvenijnig rondsarrende ongroei
dan moest het, hij had geen wil meer: hij zocht ze tegen de wanden en verbrandde
ze met handige voortschuiving naar hen toe, van het bekoorlijke kaarslicht, waarin
ze zich al welbehaaglijker zaten te koesteren hoe dichter de vlam nader kwam. Dan
bewogen ze zoo weg-in-genot een paar opgetrokken, hoekige, misselijk-dunne
achterpooten, lieten zich lekker beschijnen door dat altoos dichter-bij schuivende,
tot hun vreugd verschenen, altijd warmer, helderder schijnende, verblijdende licht
en dan, in eens.... gingen ze er in te loor, zoo lekker, lekker onverwacht van de
zaligheid in den dood, verbrand, vernietigd dat paar ijle vlerken waarmeê ze dat
verdoemd naargeestige, kwellende gerucht voortbrachten, vernietigd dat hatelijke
steekwerktuigje waarmee ze die groote, tot bloed gekrabde puisten deden worden,
die rooie jeukende, dikke bulten in den nek, op de handen, aan de beenen, die
bulten waardoor harde malaria's ontstonden, waaraan er zooveel stierven in dit
barre land. Maar onderwijl staken andere muggen hem in den hals, op zijn rug en
polsen, door zijn dunne kleeren heen. Vol wrevel wikkelde hij zijn nek in een doek
en hij trok een dikke wollen trui aan en hij ging door met het
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moordwerk, stikkend van de hitte, zweetend, zweetend over zijn heele lijf, maar de
muggen zaten op zijn ooren, jankten hopeloos-hardnekkig, meedoogenloos zeurend,
ten bloede sarrend om zijn ooren heen, ze staken door zijn broek. En dan vóór het
naar bed gaan als hij naakt was, uitgeput, vloekend van kwalijk ingehouden razernij,
dan nam hij een stinkende zalf die hij van Fourneau gekregen had en die de lucht
in de nauwe cabine verpestte. Die zalf was zoo goed tegen de muggen.
Half gek gemarteld smakte hij zich neer in zijn kooi, met in de eene hand een
stukje kaars en lucifers en een naald en draad om een paar gaatjes in de tule te
stoppen en met de andere hand maakte hij het muskietengordijn dicht. Toen de
scheuren daarin hersteld waren, ging hij op de knieën liggen om te zien of er nog
muggen binnen de moustiquaire zaten. Er zaten er nog twee. Die werden gauw
even verbrand. Dan moest hij de kaars uitblazen en wachten tot er weer een te
vliegen begon, een die hij misschien niet gezien had en als die laatste dan verdelgd
was viel hij snakkend naar lucht neer op de vuile lakens en wilde slapen....
Maar buiten ging groot en eeuwig, vreeslijk gerucht van den tropennacht, de
insecten, de vorschen.
Door de kieren van de door hitte opengebarsten hutwanden zag hij den
bloedrooden weerschijn van de vuren in de kampplaats en hij hoorde het doffe,
soms even fel op-krakende spreek-geluid van de negers die wel spoedig ook ter
ruste zouden gaan.
En de vuren werden gedoofd, het gepraat van de zwarten verstomde.
Buiten bleef heerschen barsch, alles om-vattend, alles aantastend de zware,
dof-heete dreuning.
In lange rijen trokken ongeordend de herinneringsverschijningen langs hem voort.
Daar was de dag van aankomst in Rotterdam, een trieste najaardag met droog weer,
maar bewolkte lucht. Hij zag veel vierkante straatkeien, ruw, naast elkander in den
grond, paarden die traag, zware, lange ratelende wagens voorttrokken, werkvolk
slechte taal sprekend met petten op en vuil-bruine kleeren aan. Dat volk spuwde
op den grond en stond ook wel bij bruggen, sommigen arm-steunend op een leuning,
een been lui over het andere geslagen: zóó kauwden ze tabak en spuwden bruin
sap op de droge steenen, die op de plaats waar zij stonden, smerig, glinsterend
bekladderd waren....
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En ook de dag van het examen, vier uren lang; reken-sommen maken, vragen over
boekhoudkunst, vertalingen in het Fransch, het Engelsch en het Duitsch. Het had
weinig om het lijf en alles was klaar lang vóór de tijd verstreken was voor het
onderzoek vastgesteld....
Daar zaten de meneeren directeuren, een 'n donkere, mooie vent, een ander van
gelaat onbeduidend, blond. Beider gezicht was hard. Dit waren gewis menschen
die geen gevoel hadden, geen medelijden kenden, Ze keken koud en verbazend
onverschillig, menschen, die van cijfers hielden, rekenaars, knappe bollen onder
de handel-schurken.
De blonde had een groote, dikke kop, die moest zeker vol berekening zitten, die
zag er toch vast uit alsof hij nooit van iets anders afgeweten had dan van koop en
verkoop.... Ha! Ha! De schoft! Neen waarachtig, nooit anders dan van koop en
verkoop.... Maar niets van een koorts-gonzenden tropennacht, niets van insecten
in zijn eten en van muskietensteken, van mieren en schorpioenen, van koorts en
schurft, van eczeem, oog- en oor-ontstekingen....
In de groote, muffe kantoren van de handelsvennootschap, waar bleeke klerken
over hooge lessenaars gebogen stonden, daar wachtte hij den ouden, kleinen heer,
die met den bril voor z'n groene, gemeene, gluiperige oogen. Die zou hem met de
drie anderen uitgeleide doen, vergezellen tot Antwerpen, de drie anderen zaten bot
voor zich uit te staren, alsof ze zelden of nooit een woord spraken, nooit een ernstig,
wel-overdacht woord. Die met de baard had nog iets te zeggen. Dat was een
grappenmaker, die ‘ging terug’, hij was ‘er’ al zes jaren geweest. Dien met den baard
sprak hij aan. Hij vraagde een en ander van het land, hoe ver hij wel gereisd had.
Hij probeerde te weten te komen hoe het werk er verdeeld was en ook vraagde hij
iets van het landschap, van de rivieren en de bosschen en van de hitte en de
Zuidersterren.
Op de eerste vragen had de man onduidelijke antwoorden gegeven, zóó
geantwoord alsof het hem verveelde te moeten spreken met zoo'n groen over die
vervelend dagelijksche zaken, waarvan hij eigenlijk al ruim genoeg had en die hij
toch maar weer opzocht door nood gedrongen. Maar het leek wel alsof die man
nooit bosschen en landschappen gezien had, daar antwoordde hij niet op en toen
hem nog eens van de Zuidersterren gevraagd werd, keek hij verdwaasd voor zich
eerst en begon toen over ‘de lieve
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meisjes’ te spreken. ‘As je'n 'n lekker meisje wilde hebben, dan moest je der eene
van de kust meenemen. An de kust had je sukke lekkere dingetjes. Zoo versch nog
en zoo lekker. Ja an de kust kon je nog “maachies” krijgen, dertien, veertien jaar;
“boven” kwam je daar niet an’....
In den trein was het benauwd en rookerig, hij zat tegenover het kleine, oude
heertje met den bril op, die er ‘al zooveel’ had weggebracht. Het oude heertje keek
listigjes en koel om zich heen als hij een antwoord gegeven had. Het kwam hem
voor dat er met dat mannetje eigenlijk niet gesproken mocht worden, het ventje keek
zoo beschermend en oplettend; hij keek waarachtig wel zooals een bewaarder van
gevangenissen kijken kan, waakzaam, norsch, en zijn antwoorden gaf hij met een
zeker voorbehoud, alsof hij had willen zeggen: jij spreekt tegen me en ik antwoord
je wel, maar dat behoef ik niet te doen, ik ben je cipier, ik heb niet anders te verrichten
dan te zorgen dat je in den coupé zitten blijft. Je hebt vijfhonderd gulden voorschot
van de vennootschap gekregen en die moet de vennootschap weer terug hebben,
je kon het wellicht in je hoofd krijgen om aan een tusschenstation uit te stappen, er
met dat geld van door te gaan er goeden sier van te maken, neen, lieve vrinden, ik
ben hier om mijn plicht te doen, ik zal zorgen dat jullie zitten blijven. Je mag me
vragen zooveel je maar wilt, als je maar niet ontsnapt....
Opeens zag hij weer de koppen van de directeuren, de koppen werden hoe langer
hoe grooter, monsterachtig van afmetingen. De blonde keek hem strak in 't gezicht:
‘U blijft drie maanden aan de kust om te acclimatiseeren en dan gaat u “naar boven”,
ter beschikking gesteld van den hoofdinspecteur. Begrepen?’ De blonde kop kwam
dicht bij hem en zeide nog eens scherp: ‘Begrepen?’ De kop was zóó groot, en de
mond zóó wijd opengespalkt dat hij vreesde, dat de directeur hem wellicht bijten
wilde, hem bijten in het gezicht en hij strekte de armen om de verschijning van zich
af te duwen....
Dan voelde hij de tule van de klamme, vettige moustiquaire en hij wist dat hij
wakker was nog, dat was het werkelijke opnieuw.
Hij dacht daaraan, aan dat acclimatiseeren. In plaats van drie maanden aan de
kust was hij nu al drie maanden, dadelijk na zijn aankomst, op reis van de kust naar
de binnenlanden. Ruim een half jaar ging er verloren met reizen heen en terug van
de
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kust naar de plaats-van-bestemming en van die factorij naar de zee. Het was alles
bedriegerij, alles leugen en bedrog. Was er iets aan te doen geweest? Opspelen,
standjes maken bij den hoofd-inspecteur? Dat gaf niets. Dat kon alleen kans geven
op weinig promotie. Hard werken maar en plicht doen, plicht-dier, plichtschoft zijn
en mee bedriegen ten bate van de vennootschap en ten eigen bate.
Zoo ging alle moois weg. De natuur werd er zelfs dor van, hinderlijk alleen nog
maar, meer dan hinderlijk. En de zwarten, dat was het zwarte vee waartegen je hard
moest zijn, stug, wreed; die moest je onder den duim houden, zorgen dat ze je niet
bestalen. Met goede woorden? O! Neen! Met beestachtige hardheid en met veel
ransel. Ja zeker, beul moest je ten slotte ook nog worden, je medemenschen
ten-bloede slaan met gedroogde nijlpaardenhuid, van die harde, lange, vuil-gele
stokken waarmee je een slag geven kon, die heele spierbundels stuk rukte.... De
aandeelen stonden ver boven pari, en boven pari zouden ze blijven. Je had je
verkocht, dus plicht-dier, plicht-schurk! Verdomd! Plichtbeul! En àlles voor de
Vennootschap!....
Hij hoorde den hond heel duidelijk nu. Hij was helder, helder wakker nog. De hond
hijgde, zuchtte als een mensch bijna, zijn halsband kletterde, en hij begon zich met
zijn pooten te schrobben.
‘Koest Cora! Koest! Bijten ze jou ook, arme bliksem?’ De hond zuchtte, kreunde
even, jankte zacht en liet zich neervallen met zijn kop tegen het beschot, dat 't een
bons gaf.
Naast zich achter het dunne afschutsel hoorde hij Fourneau, die ook nog wakker
was en die zich krabde.
Nu voelde hij ook al weer jeuk. Jeuk, jeuk overal. Was 't weer schurft, moest dat
gemartel met die blauw-grijze zalf nog eens beginnen? Dat was verschrikkelijk
geweest, heelemaal ingesmeerd met een afschuwelijk stinkend vet, een vreeslijk
gefolter. Hij was twee malen flauw gevallen, 't was alsof de huid afgeschroeid werd.
Later na drie dagen kwam het vervellen, hij had er nog weken lang open wonden
bij gehad ook. Open wonden en géén water, géén bad. Overal die ontzettende
lijfsverwaarloozing. Een beetje afwassching met goor rivierwater. Aan zwemmen in
de rivier viel niet te denken, de kaaimannen lagen er altijd op den loer, dat was zoo
goed als doodelijk, een zwembad in de rivier....
Buiten de moustiquaire hoorde hij de muggen rond-zeuren. In zwermen zeker
vlogen ze nu rond de tule, ze konden er niet in.
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Ha! Ha! Lekker! Lekker! Ze konden er niet in, dat was tenminste toch een voldoening.
Maar het muggengegons begon eindelijk ook ondragelijk te worden. Ze brachten
al naar grootte verscheidenheid van gerucht voort. Daar waren er die heel hoog
geluid gaven, als uit kleine-verten aangekomen, hooge smart-gilletjes. Dat stierf uit,
maar plotseling zwierde nieuw getreiter aan, wat minder fel en venijnig, verdoft zoo'n
beetje, en andere kwamen die bij elke beroering met de tule, hij verbeeldde zich
hoe ze lachwekkend wipten, een schrikschreeuwtje deden, hoog, als geting van
een heel, heel fijne stalen veer die trilt, na een snel-voorzichtige aanraking.
Een groote, dikke kwam luid aanbrommen, met gewichtig gesnor. Al die muggen
hadden karakters, velerlei wisseling van giftigheid en helle-plagerij. O! Het waren
fijne, hel-fijne, sarrende afgezantjes van een luguber plekje in de ruimte, een iele,
giftige bende uit ergens een leelijk stukje wereld waar alleen maar duisterheid en
naarheid kon worden en bestaan. En allen vervulden ze hun geniepe zending op
een uiterst welgekozen en allerverderfelijkste manier, elk had een deeltje
meegedragen van het groote onheil, van dat starre ongeluk dat ze had gemaakt en
hun foltergeluid, zoo onbeduidend en gering, kon groeien, kon monsterachtig uitzetten
tot een grenzen-loosheid van onzeg-baar martelend wee, tot een wanhoop van
waanzin bijkans....
De jeuk werd heviger, was overal. Aan zijn beenen, in de zijde, op zijn borst, zijn
rug. Eerst leed hij geduldig en krabde als de jeuk opkwam, dan krabde hij harder,
meer, meer, sneller, nijdiger. Dat waren de mieren, die kleine, roode miertjes die
met zoo vervloekte slimheid ook overal tusschen kropen. Ergens in zijn nek had hij
een rauwe plek, daar krabde hij zoo dikwijls op, den vorigen avond had hij er in
razernij het roofje van afgetrokken en daar begon het nu te jeuken, stekend te
jeuken, altijd meer jeuk, meer, meer, meer. En hij krabde, krabde, ruw-venijnig met
z'n vuile nagels in die wond, 't was glad van smerigheid. En dan begon het te
bloeden, hij voelde het aan zijn vingers die werden kleverig....
En weer lag hij een tijdlang stil, telkens gedwee krabbend als 't jeukte ergens,
maar altijd harder, straffer gekrab, tot het te bloeden begon, dat deed goed. Maar
dan opeens in razernij bijkans vloog hij overeind, zocht naar de kaars en de lucifers,
maakte
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licht. Zóó kon het niet, de wonden staken, en moest wat koelte bij komen, wat
vochtige frischheid, En hij rukte de moustiquaire uit-een. Er was ergens in z'n koffer
nog een oplossing van sublimaat, hij besprenkelde er de wonden mee en ook het
heele bed, de smerige lakens.
O! Verdoemenis! Wat stak dat, wat deed dat een vervloekte zeer.... En nòg een
maal stopte hij de tule dicht en verbrandde daar binnen de enkele mee-geslopen
muggen, ging liggen wachten tot die eene enkele listeling zich te roeren begon en
hielp die ook in den dood.... en dan, ja, dàn was het gedaan, het lichaam was
afgemarteld en lag machteloos en uitgeput, voelde zich ternauwer-nood....
Oogen half open zag hij door de reten van de slechte cabine een licht-tor
binnen-sluipen. Die draaide zoo traag rond, zette zich licht-gevend op de wanden,
zwierde heel loom voort, bleef zitten lichten, stil, op de moustiquaire....
Een gloei-torretje, ver weg in het Noorden symbool van geluk, drager van geluk....
De opgeschrikte muggen gonsden rond....
In dof aansluipende verstijving hoorde hij nog lang het eeuwige, heete gerucht
van den tropennacht, wijd en sterrelichtend, het diep-geheime nachteduister dat
gonsde, suisde.... suisde....
Dan kwam de neer-zwakking, alsof hij wentelde met groote bogen naar-onder
een kolk en hij leefde weg in een strak-zwarten slaap....
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De dochter
Door Top Naeff.
(Slot.)
Het was gezegd.
Het woord, dat hem gedurende zijn onvoorspoedig jagend-zoeken, eerst naar
Julie, toen naar de Van Elkendoncks, de keel had dichtgeknepen, was geuit, het
ergste voorbij.
Julie was taai en flink; zij maakte geen alarm, viel niet flauw, schreide niet eens.
Hij hoorde haar niet en dorst niet omzien.
Geen snik, geen klacht....
Voelde ze misschien de last reeds kantelen, dien Veemers's dood haar van de
schouders schoof?
Julie stond nog altoos bij de deur, schuin achter hem, toonloos prevelend het
ontstellend feit als moest ze het zich aldus inprenten. En eindelijk bleef ze zoo,
stijf-recht-op, met haar hand om de deurknop, als vastgevroren, en suffe oogen, of
ze 't niet verwerken kon.
Oom Godert overwoog of hij haar alleen zou durven laten en naar de Van
Elkendoncks gaan, om noodzakelijk vlug te beraadslagen wat er gedaan moest
worden.
‘'t Is een heele slag voor je, Julie,’ zei hij met verruimde stem, een vreemd
luidruchtig gezegde in de stilte: ‘ik condoleer je zeer.’ Toen na een oogenblik: ‘Weet
je ook of oom Edzart in de stad is?’
Zonder te antwoorden kwam Julie een stap nader, deed hem ijzig de zakelijke
vraag, die bovenop dreef in haar troebel brein:
‘Is 't door.... zijn kwaal gekomen?’
‘Och,.... dat is nooit met zekerheid te zeggen,’ ontweek oom Godert, ‘maar zoo
veel menschen, die toch nooit...,’ hij sloeg het woord over,... ‘krijgen een beroerte....’
‘Was hij.... dadelijk dood?’
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‘Dat weet ik niet, daar weet ik nog niets van. Je moet denken.... een telegram bevat
een zoo kort mogelijk bericht.’
Zij vroeg niet verder, stond, zwaar leunend met haar uitgespannen hand op de
gedekte tafel, te suffen alsof ze, na kort opflikkerende helderheid, weer alle begrip
verloren had, nauwelijks wist waar ze was, wat ze deed....
Tot het scheen, of ze ook oom Godert's tegenwoordigheid had vergeten.
Hij draaide de reeds brandende gaspitten verder open, zoodat de klein-blauwe
veertjes suizend wijduit vlerkten, de witte tafel en het onaangeroerd servies, die als
vale plekken in de duistere kamer hadden opgelicht, plotseling tot tastbare,
vastomlijnde voorwerpen verscherpend. Hij bemerkte ook de drogende kleeren:
den mantel in de mouwen achterover een stoelrug, en de boa zich kronkelend in
den warmen schijn van den haard.
‘Je was zeker nog maar nét thuis...?’ zei hij, onwillekeurig wijzend naar Julie's
mantel en met eenigen nadruk, als om haar te wekken uit de beangstigende
verdooving: ‘Om vijf uur, dadelijk na ontvangst van het eerste telegram, ben ik hier
geweest, toen naar de Van Elkendoncks, maar - je zult 't altijd zien bij zoo iets niemand te vinden....’
‘En dan nog wel in zulk gemeen weer!’ besloot hij luider, wijl zij doof bleef. Hij gaf
het op, sloot zwijgend met de blinden den straat-inkijk af, raapte zijn hoed onder
een stoel weg, legde zijn hand op Julie's schouder, die tenger-trillend en deinend
op maat met de snel-bewegende borst, haar innerlijke ontroering verried, en schudde
voorzichtig:
‘Zeg.... je begrijpt, er moet gehandeld worden.... Ik zou graag bij je blijven, maar
de Van Elkendoncks weten nog van niets.... ik moet er even heen. Tante Fenna
komt dadelijk bij je. Je kunt wel een oogenblik alleen blijven, niet?’
Julie knikte.
‘Kom,’ dwong oom Godert, haar neerduwend in heur vader's armstoel en, ondanks
het eerst-verzet, een glas water inschenkend:
‘Kom, drink 's.... 't is een heele schrik voor je.... wie had dat nu gedacht hé....
Papa was altijd zoo gezond en sterk, en nu zoo iets.... drink dit 's leeg....’
Het deed Julie onbewust weldadig aan, iemand bij zich te weten die zacht,
bekommerd voor haar was.
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Zij dronk gewillig, haar tanden rammelden tegen 't glas, koud gleed het water door
haar keel: ‘dank u,’ prevelde ze.
Met zijn hoed op, onrustig om het, tegen de afspraak, lang wegblijven zijner vrouw,
die hem onder den eersten schrik onmiddellijk had willen vergezellen en met moeite
was bewogen om, overrompeling vermijdend, een half uur te wachten, herhaalde
hij: ‘dus je hebt er niet tegen hé, tante Fenna kan elk oogenblik komen, ik zal dan
maar even....?’
Hij verlangde een antwoord en, alsof dit tot haar doordrong, zei ze, correct, haar
oogen wonderlijk zwervend de geheele kamer rond, langs de muren, de meubels,
het plafond: ‘'t Is heel goed.’
Oom Godert klopte haar bemoedigend op het hoofd, als ten afscheid, en vroeg,
of hij de meiden zou inlichten? waarop ze bevestigend knikte. Hij ging toen haastig
heen.
Julie bleef zitten, klein-gedoken in vader's armstoel, schuin voor de gedekte tafel.
De dwalende, leege oogen hechtten zich telkens aan een ander voorwerp in de
kamer: op den schoorsteen, de schilderijen, lang, en zonder huiverigen afkeer, op
het lichaam van den heiligen Sebastiaan, en op den monnik, die staarde, haar
áanstaarde. Maar zij zag niets van wat om haar was. Zij zag, aldoor, als een
onontvluchtbaar wreed visioen, de hotelkamer, met den vreemden dokter, den
hotelhouder, in-en-uit loopende kellners.... En, middenin het bed, waarin haar vader
lag te sterven.... Roepend, prevelend, misschien slechts plooiend met de lippen
haar naam, zonder geluid. Terwijl om hem klonken louter vreemde talen, over hem
bogen ál vreemde gezichten. Niets van zijn land, zijn stad, zijn huis, niemand! En
ze dacht aan de portretten, dat van haar moeder en het kinderportretje.... Die alleen
zouden aan zijn sterfbed hebben gestaan, hem herinnerend aan thuis....
Het hamerde in haar hoofd: Vader dood, dóod. Andere geluiden bereikten haar
niet.
Zelfs niet de kort-dorre knal van den, door te vol opgedraaide gasvlam, barstenden
ballon, al keek ze op, en wijd-oogig in het licht....
Noch het kraken der deur, waarachter de meiden deernisvol gluurden naar de,
als versteende, leedfiguur in den grooten stoel, en geen moed vonden, storend,
binnen te treden....
Totdat die deur wijd open vloog om tante Fenna door te laten,
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die, overstelpend van hartelijkheid, met wijd uitgebreide armen op haar aanliep,
groot en ontzettend van bruuske kracht, als een onafwendbaar gevaar....
Toen sprong ze op, met een gil van schrik!
De tafel was afgedekt, het rood peluche kleed hing, warm, erover. Ze zaten er
beraadslagend om heen: Oom Edzart, tante Adèle, tante Fenna en oom Godert.
Julie wat achteraf, zwijgend.
Vóór haar lag het, door de ooms ter goedkeuring neergelegd ontwerp voor de
rouwbrieven en advertenties. Zij had plichtmatig gelezen 't begin: ‘Hiermede vervul
ik den treurigen plicht’..., vader's naam, ongewoon voluit, en haar eigen naam, die
niet de hare leek, er onder. En dan dat vreemde, verre ‘overleden te Nice,’ en den
dichtbijen datum, nog te zien op de kalender in de kamer.
Tante Fenna had haar hoed afgezet, als om, van den aanvang af, haar voornemen
den avond bij Julie door te brengen, kenbaar te maken, en haar tegenwoordigheid
te verhuiselijken.
Tante Adèle hield den grooten, paars-vilten hoed op, de voile in een donker
rimpelrandje, strak over den neusrug, tot onder de oogen opgeschoven, en speelde
met haar, op de roode tafel, bruin plekkende handschoenen.
Met zenuwachtig-vlugge vingers, waarvan de duim herhaaldelijk langs zijn vochtig
neergekrulde onderlip gleed, doorbladerde oom Godert een spoorboekje en
beraadslaagde, cijfers bijwijzend, zacht met oom Edzart.
De heer Bosschers, Veemer's compagnon, was geweest, maar in de binnenkamer
te woord gestaan, om voor Julie nieuwe aandoening te vermijden.
Zij zat er onnatuurlijk dof bij.
Soms wendde tante Adèle zich rechtstreeks tot haar met een, haar zuinig
toegemeten, zinnetje van waardeering of een vriendelijkgezochte vraag, haar vader
betreffende. Voorzichtig, want wat te zeggen, na de eerste betuigingen van
ontsteltenis en deelneming, over een zoo luttel achtenswaardige doode...! Wat over
een ongeluk, dat in den grond een geluk zou blijken...? Dat zij gekomen was,
onmiddellijk, om den avond uit te blijven, gold als bewijs harer deelneming in de
oogenblikkelijke ontsteltenis.
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Tante Fenna sprak Julie aldoor aan, uit praat-behoefte over het geval, en wijl het
kind er zoo ‘stilkes bie sat.’ Zij plukte Julie aan de kleeren en knuffelde de, in den
schoot gestrengelde, koude vingers, mengend in haar deelneming en troost de
naïeve berusting, dat 't nu ‘soo'n wonder niet was, 'n swáar lefen achter sich. Maar
toch plotseling, heel onferwacht. Wij stond' nog ofer hem te praten hé, juust
fanmiddag, dat hij 't soo trof met 't weer.... Toen dacht' wij ook niet.... Een mensch
kan maar gauw wat kriegen. Och, foor hem self is 't misschien maar gelukkig, soo
ineens eruut.... maar foor jou.... Ik kan me best begriepen, dat je er wéet fan hebt,
al was hij nu ook.... enfin fan de dooden moet je swiegen.... hij bleef dan toch altied
je fáder....’
Maar Julie loonde de moeite niet. Zij schoof, de groote, aaiende hand ontwijkend,
steeds verder achteruit en keek tante Fenna soms aan, onderzoekend, of ze zich
haar trekken in moest prenten, zonder dat zij zich dat kijken bewust was.
Want ze zág, aldoor, onontkoombaar, de hotelkamer, met het bed waarin haar
vader lag te sterven.
Verder reikten haar gedachten niet, het was of ze daar samentrokken en hokten.
Die kamer, dat bed, het laatste oogenblik.... O, dat ze niet mee was gegaan! Zoo
hard was ze geweest, juist de laatste weken, de laatste van zijn leven, vol stug
verwijt, onverzoenlijk! En, o, als ze geweten had, dat hij niet keeren zou.... maar
sterven.... ver weg, alleen....
De wroeging kroop in haar op.
En plots, de onvoorbereide familieleden opschrikkend, gaf zij zich lucht in een
fellen, als door haar geknepen lippen berstenden kreet: ‘O, als hij maar niet geleden
heeft!’
En de familie wisselde snelle blikken van verstandhouding, en oom Godert
antwoordde voor allen, sussend onzeker: ‘dat zal wel niet, dat zal wel niet,’ terwijl
Julie alweer rillend weggedoken zat, buiten den kring.
De verwanten haalden met elkaar, gedempt sprekend, herinneringen op aan,
eveneens, door een beroerte overleden kennissen.
Om tien uur kwam Tjep Veemer met een derde telegram, inlichtingen op oom
Godert's, dien middag geseinde, vragen.
Terwijl zijn vader las en het telegram, ter inzage, overreikte aan den heer Van
Elkendonck, mompelde Tjep, jongensachtig schuw voor Julie's smart, zijn
onverstaanbare deelneming. Hij had er
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tegenop gezien haar te ontmoeten. Door het telegram gedreven besloot hij nu maar
ineens, kordaat....
Maar hij stond er links voor.
Om Julie hing iets geheimzinnigs.
Tjep kneedde haar hand, als om de ontbrekende troostwoorden aan te vullen met
een gebaar van hartelijkheid, en ging toen zitten, achter zijn moeder, in den hoek
der leege kanapé.
Julie had hem nauwelijks bemerkt, haar oogen lieten niet af van oom Godert's
lezend gezicht, volgden onafgewend het opgevouwen papier, dat wit over de tafel
streek naar oom Edzart.
Toen stond ze op en strekte, vragend, haar hand uit.
Maar oom Edzart las stil, Julie's verlangend gebaar voorbij ziende, schoof het
telegram vier-vouwig in den omslag en knikte, als de slotsom van een te voren
ontworpen plan, tot oom Godert: ‘Dan zullen we morgen maar gaan. Wat zei je
daarnet: 7.15?’
Opnieuw bladerend in het spoorboekje, bevestigde deze: ‘Ja, 7.15 spoortijd van
hier.’
Julie schoof vooruit, dichter naar oom Edzart, van wien ze vriendschap verwachtte:
‘'k Ga mee naar Nice,’ meldde ze kort-beslist.
Weer kruisten zich de blikken van verstandhouding, tante Adèle stemde door een
licht fronselen der wenkbrauwen en een nauw merkbaar hoofdschudden, tegen.
Toen nam oom Edzart, kalmeerend, Julie's hand in den stevigen greep zijner
droog-warme palm, en zei op een toon, die, van den aanvang af, elk tegenwerpsel
nutteloos voorspelde:
‘Dat moeten we je, in je eigen belang, sterk ontraden, Juul. Je begrijpt dat we,
als we er eenigszins heil in zagen, je graag mee zouden nemen. We hebben er
heusch ernstig over beraadslaagd. Maar 't is beter van niet. Het is een lange reis....’
‘Och wat geeft dat nou!’
‘Het is een lánge reis,’ herhaalde oom Edzart zwaarder, ‘langdurig en vermoeiend.
Daarbij zou je, overmorgen pas aankomend, Papa zeer zeker niet meer mogen
zien.... zoodat je er feitelijk niets aan zou hebben. Wij zullen voor alles zorgen. Laat
't ons rustig over.’
Zijn sterkere wil werkte op haar in. Zij weifelde, woog of ze den hare tegen den
zijne op zou durven drijven....
‘Het zou toch welbeschouwd veel beter zijn,’ viel opeens oom
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Godert, met, door plotselinge overtuiging, ongewone levendigheid in, en zijn meening
gold uitsluitend den heer Van Elkendonck: ‘als hij.... dáar begraven werd. Zoo'n
vervoer geeft een mássa....’
‘Daar begraven!’ kreet Julie, opspringend als een kat, uit den dommel gewekt
door een trap, en het was of zij, zich aangordend tot dezen nieuwen, zoo schriklijken
kamp, het eerste geschil glippen liet:
‘Dat gebeurt niet! Dat wil ik niet! Daar heb ik over te zeggen, 't gaat mij aan, mij
't meest, mij alleen! Ik wil niet dat hij daar, in dat vreemde land.... zoo maar.... onder
de grond....’ 't geluid van haar stem smoorde in een drogen snik, ‘ik wil 't niet!’
schorde ze.
‘Goed Julie, goed,’ gaf oom Edzart, onverstoorbaar kalm, dezen strijd dadelijk
toe, terwijl tante Fenna een bewogen ‘och, dat arme kien,’ niet weerhouden kon:
‘hierin heb jij natuurlijk te beslissen.’
‘Natuurlijk,’ viel ook oom Godert bereidwillig bij, ‘ik opperde het maar.’
‘Net of hij niemand toekomt....,’ snikte Julie, gansch ontdaan, nog hangend aan
de grievende mogelijkheid, al was de zaak reeds naar haar wil geschikt.
‘Het zou voor állen.... wenschelijk zijn....’ meende tante Adèle langs den neus
weg, als zonder nevenbedoeling.
Julie stoof op, viel uit tegen tante Adèle, die ze doorzag en haatte, háátte:
‘O, ik weet best waarom u dat zegt, bést! Omdat hier.... in de stad.,.. iedereen
weet, dat Pa.... familie van u is.... om de menschen, om....’ Ze hield hoog opgekropt
in wat, indirect, ook den doode raken zou, en herhaalde, met opgetrokken, trillend
gespannen neusvleugels en een stem zonder geluid: ‘ja, om de ménschen, dááróm!’
‘Kalmeer je, Julie,’ zei oom Edzart streng.
Met lichte schrik-oogen zag tante Adèle het kringetje rond, schouderophalend.
En elke spier aan haar was-gezicht rekte zich van verbazing.
Een uitdrukking die allengs ontspande in, om sussend genepen mondje trekkenden
glimlach van meewarige toegeeflijkheid, terwijl onder de, tot op een kier, luikende
oogleden een glimp van genade uitschoot naar Julie's, in de handen, schokkend
hoofd.
De heeren zetten fluisterend hun bespreking voort.
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Tjep ging met een, allen-in-eens-gewijden, hoofdknik, geluidloos over het mulle
kleed weer heen.
Het bleef stil in de kamer tot tante Fenna om, op de klok, keek. Toen seinde ze
haar man en wees op Julie; eerst vergeefs pogend het hem door gebaren te
beduiden, daarna haar bedoeling met de lippen uitsprekend, stelde ze de vraag: of
Julie den nacht alleen gelaten mocht worden?
Oom Godert, na kort beraad, beslistte luid op tot Julie:
‘Nou zou je ons een plezier doen’.... hij moest haar oproepen en den aanhef
herhalen: ‘Julie! nu zou je ons een plezier doen met tante en mij mee naar huis te
gaan, vannacht. Het is beter nu niet alleen hier te blijven.’
‘Je ligt daar soo eensaam op die groote verdieping,’ steunde tante Fenna, hartelijk.
Met een huivering van angst zág Julie de stille donkerte boven. Toch verzette zij
zich nog, argwanend bang voor het gewone leven van menschen en kinderen in
oom Godert's huis.
‘Och laat me maar,’ weerde ze, woelend haar witte handen in den zwarten schoot,
‘ik kan hier best blijven’....
Maar oom Godert stond al op om per telefoon een rijtuig te bestellen, en tante
Fenna, zich even rekkend, blij dat de avond om was en zij zich weer kon laten gaan
in moederlijke bedrijvigheid, kuste Julie onstuimig en pleitte:
‘Ga maar gerust met hoor! Bie ons ben je als thuus, wij hebt allemaal met je te
doen. Marian huulde toen ze 't hoorde of 't 'r eigen fader was. Ik sal Sientje fragen
je nachtgoed in te pakken.... Waar wil je slapen: bie Marian en Ina op kamer, of op
logeerkamer met Sytske? 't Treft slecht dat die er net is..., voor de aanneming met
Paschen,... 't huus vol....’
‘Och, laat ik maar hier blijven,’ tobde Julie.
‘Nee, nee, niet waar Godert, wij nemen haar met, goed of kwaadschiks, Juul!’
Met haar heupen in genoeglijke wiegeling, in den overrompelenden ijver om Julie
mee te krijgen het groote feit schier vergetend, stapte tante Fenna naar de keuken.
Tante Adèle, nog wrokkend, wreef zwijgend haar handschoenen aan, en oom
Edzart klopte Julie op den van snikken schuddenden rug: ‘Kom Juul! zet je er wat
tegenin, kind.’
‘O, u kan 't niet begrijpen, maar Pa en ik, we hadden niemand
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dan elkaar, en als we samen waren, dan kon hij, zoo goed, hartelijk voor me zijn....
O ik hield zóo van hem, zóo....’
De woorden hakkelden eruit als in een biecht, een biecht van onbegrepen, schier
ongeoorloofde liefde.
En toen gaf haar oom Edzart de eerste, innig-verbeide, karige lof:
‘Hij was zijn eigen vijand Juul, maar in zijn hart.... een goeje vent, en ik mocht
hem tóch wel, ondanks....
Een kwartier later reed Julie met tante Fenna en oom Godert in de vigelante naar
huis.
Uit de druipende duisternis buiten kwam ze in de hellichte vestibule, waar de
stemmen druk weergalmden.
Ze stond er stil-beduusd, knippend met de oogen. En ze dacht: wat doe ik hier,
wat sta ik hier vreemd.... Vader is dood! God, vader is dóod....

IX.
Het huis aan de Haven stond gesloten, met van onder tot boven rechte rijen
strakgeblinde ramen. Het zag er uit of het zelf gestorven was....
Binnen brandden de lampen. Het warme gele schijnsel vloeide, half-weg de gang,
met het blauwe daglicht, dat door de binnenplaatsramen viel, samen tot een valschen
schemer. De dienstboden liepen zacht bedrijvig, spraken gedempt.
In de groote achterkamer, het zaaltje, dat koepelvormig in de rivier uitgebouwd,
weinig gebruikt werd om de vocht, zat Julie met de tantes. Er hing een muffe lucht
en de open haard trok het grootste deel der warmte den schoorsteen in en liet de
kamer kil.
Tante Adèle, in een grijze japon met veel wit aan den hals, keek voor het raam
naar de schepen, die, rukkend aan den ankerketting, lagen te deinen, of statig langs
zeilden; naar de voorbij schietende bootjes; de schuiten, frisch, met groentenvracht,
en den achtergrond van flappende kleine molens en lage, roodgedakte dorpshuizen
aan den overkant.
Het beweeglijk water klotste op tegen den kant, en bruiste tusschen de rottige,
van slijmig groen omwonden houtpijlers, die den koepel steunden. Een eentonig
geluid....
Tante Fenna las namen op van visitekaartjes. Zij zat breed-uit in
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haar zwart satijnen feestkleed, dat, om de kleur, tevens voor treurnis dienen kon,
op de kanapé vóór het gladde tafeltje, waarop de wit uitgevlokte stapel kaartjes en
enveloppen.
Julie, in den rouw, haar gezicht smaller en bleeker nog in 't zware krip, luisterde
niet.
Om half twaalf waren de genoodigde heeren naar het station gereden.
Nu kon de trein aan zijn....
Nu kroop de zwarte stoet van koetsen den weg naar 't kerkhof over. Het rouwrijtuig
met vader vooraan....
De heer Veemer werd op Julie's verlangen naast het graf zijner vrouw begraven.
De ooms hadden hem samen gehaald uit Nice, een reis van dagen, want de
groote treinen vervoerden geen dooden. Oom Edzart had in Parijs den sneltrein
genomen om een dag vroeger thuis te zijn en met Tjep de begrafenis te regelen.
Oom Godert kwam met zijn broer dien morgen mee.
Het lijk werd onmiddellijk van het station naar 't kerkhof gebracht, tegen den
wensch van Julie, die, in vèrgaande overspanning, terugeischend voor haar dooden
vader den eerbied door den levende verbeurd, had aangedrongen op een begrafenis
uit zijn deftig huis, met opvallend vertoon van veel koetsen en omfloersd livrei.
Juist óm den weerstand der verwanten had ze, verblind, haar wil tegen den hunne
opgestreden. Vergeefs, want oom Edzart volgde zijn eigen inzicht: hoe eenvoudiger,
hoe minder geruchtmakend in de stad, des te beter. De familieleden spraken het
niet uit tegen Julie, die dan toch zijn dochter was, gelijk tante Fenna al maar sussend
aanvoerde, maar ze draaiden er omheen, gaven haar zijdelings te verstaan dat
Veemer's dood den smet niet uitwischte en een opgedrongen vertoon van achting
en genegenheid, voor hém, belachelijk zou zijn.
Julie voelde het, of ze 't haar vlak in 't gezicht hadden gegooid.
En haar machtelooze woede overtrof in die eerste, fel bewogen dagen elk ander
gevoel. Met branderig hatelijke oogen nam ze tante Adèle op, die, van verveling
zich het lenige grijze lichaam rekkend, heur spits-witte nagelranden tikkelde tegen
de ruiten.
....Zij vooral had oom Edzart aangezet tot de kort-kille vervulling van den laatsten
plicht! Want oom Edzart was niet als de anderen. Hij had, zij wist het nu, van haar
vader gehouden, ondanks....
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De anderen niet. Die waren blij dat het bête noire uit de familie geschrapt kon worden,
al veinsden zij nu wat genegenheid en treurnis. Zij meenden dat Julie's leed, een
uiting van zenuwen, wel spoedig slijten zou.
En zoo dachten ook de stadgenooten, die Julie een rouwbezoek brachten ten
huize van oom Godert, en graag hun omgevouwen kaartje lieten op 't bericht, dat
juffrouw Veemer niemand ontving. Want wat moest je zeggen tegen de dochter,
wie de te betreuren gebeurtenis heimelijk niet bedroeven kón! Blijkbaar voorzag
Julie zelve de scheeve verhouding waarin elk gesprek hun brengen moest, en gaf
zij daarom belet. Welk een leven van zorg en vernedering sloot zijn dood achter
haar af. Het was een geluk!
Tegen de enkele, uit vriendschap, ontvangen kennissen, onder anderen de Van
Oudens, had Julie met koortsigen ijver van haar vader's deugden hoog-opgedaan,
terwijl deze beleefd-deelnemend aanhoorden. Maar het verkwikkend meegevoel,
dat troost, had ze bij Nans gevonden. Eerst was Bet gekomen met het, als uit een
boek voorgelezen, rouwbeklag van moeder, die, weer ingestort, ziek te bed lag en
zoolang de voorjaar's oostwind woei niet uit mocht. Maar Nans' gevoel in woorden
van Bet omgezet, had Julie niet bevredigd. En zoo was ze op den avond vóór den
begrafenisdag zelve gegaan, schuw in de schemering, door niemand op straat
herkend. En een uur had ze voor de bedstee gezeten met Nans' eeltige, van 't naaien
hakerige hand in de hare.
Een uur dat verlichtte.
Ook een lange brief van Freddy, uit den Helder, bracht troost, en zelfs verwarmden
in de, van vormelijk rouwbetoon verkilde atmosfeer, Marian's kindertranen,
heet-gevloeid om Julie's leed, dat ze niet begreep, maar zág op Julie's gezicht, en
daarom beschreide.
En dan was er dezen morgen een brief gekomen uit Echallens van Mademoiselle.
Julie nam den uitgebreiden Franschen brief uit haar zak en spande er haar
gedachten op.
Tante Adèle, uit haar mijmerij gewekt door 't krakend mailpapier dat de egale stilte
stoorde, keerde zich van het raam af en zonk in een lagen kussenstoel. Ze monsterde
Julie, keurde heimelijk af: mal, die zware rouw, iedereen weet toch dat de verhouding
hier niet couleur de rose was!
Tante Fenna geeuwde luid-uitgerekt. In een tweeden geeuw
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zuchtte ze moeizaam, elk woord als kauwend: ‘Wat soo'n tied lang liekt! De heeren
sien nog geen uur weg.’
Julie las even-geboeid het gevoelig schrijven van Mademoiselle, de vrouw die
zoovele jaren een moeder's plaats had bekleed en nu nog als een moeder troosten
kon. En zij stelde een oogenblik, eigen smart vergetend, belang in dat eenzaam
leven van sukkelige oude dame in stil Zwitsersch dorps-pension. Mademoiselle,
van eigen eenzaamheid lichteloos vervuld, voelde voor Julie, die nu eenzaam
achterbleef als zij.
En dat meegevoel streelde Julie.
Haar handen streken langs den brief, vouwden de fijnbeschreven bladzijden met
voorzichtige vingers. Toen sufte ze weer doelloos voor zich heen....
Ze waren nu zeker op het kerkhof. Of er nog iemand spreken zou? O, zij hoopte
't zóo, en had het niemand durven vragen, er niet op durven zinspelen van uit de
verte, uit angst voor het antwoord.
Nu zouden ze gauw terug komen, vlug, de paarden in draf. En plotseling vullen
het leege zaaltje met beweeglijk zwarte ruggen en glanswitte borsten.
‘Juffrouw,’ kwam Sientje, benepen, om de kamerdeur.
Julie stond dadelijk op. Ze had alles klaargezet in de binnenkamer: de bordjes,
de blauwe koffiekopjes, het zilver; de grif aangeboden hulp der tantes hardnekkig
afwijzend, om zelve de trieste plichten van dien dag te vervullen, met een kalme
helderheid, die het gevolg is van sterke zenuwoverspanning.
‘Er is een vingerdoekje te kort,’ meldde Sientje.
Met het sleutelmandje aan haar arm ging Julie door 't stille huis naar de linnenkast,
boven, naast de scheepjesklok. Het huis, de meubels, alles beangstte haar, maar
ze onderdrukte met geweld het aanjagend gevoel, beheerschte zich, volbracht wat
noodig was, snel, als achtervolgd. Zij zou daar nu weer slapen, boven, alleen op
de verdieping met de dichte donkere kamers.... Zij had den wensch zelve
uitgesproken, dien morgen, onder het voorwendsel thuis beter te kunnen slapen,
wijl de ware reden: tante Fenna's, in dagen van droef heid, ondraaglijk gezelschap
dat haar te machtig werd, niet te bekennen was. En eens moest ze toch besluiten.
Julie repte zich rillend de bovengang over, langs haar vader's kamer, de trap af. En
toen werd haar sterk bewust, wat ze zich verbloemd had in
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haar ál-overheerschende verontwaardiging over het verzet der familieleden: de
klein-heimelijke verlichting, dat vader, dood, daar niet meer in huis was gebracht....
Hart-bonzend kwam ze beneden, praatte met hijgend hooge zenuwstem tegen
de meiden, vroeg waar Kootje toch was....?
‘Meneer Tjep heeft hem bij Dirk gebracht en opgesloten in 't koetshuis, omdat hij
tegen iedereen opsprong en zoo jankte,’ wist Sientje. ‘'t Stomme dier denkt zeker
gedurig dat 't hier meneer is,’ meewaarde de keukenmeid.
Julie ging terug naar het zaaltje, waar het vertrouwelijk gesprek der tantes bruusk
afknapte bij haar binnenkomst. De volgende, verlegen stilte versterkte Julie's
schielijk-gewekte achterdocht: het gesprek had háar gegolden.
Tante Adèle keek, met licht opgeschoven wenkbrauwen, beteekenisvol tante
Fenna aan, spitste de lippen en legde er, als toevallig, den vinger, sluitend, tegen.
‘Natuurlijk niet,’ zei tante Fenna luid-op, uit de hoogte, als krenkte haar de
overbodige waarschuwing.
Julie zag onderzoekend de tantes aan, een voor een.
Onbevangen vroeg mevrouw Van Elkendonck:
‘Weet jij hoe laat die neven Veemer uit Zwolle weer weggaan, Julie?’
‘Nee,’ norschte Julie, kort, te trotsch om na te vragen wat er tijdens haar
afwezigheid geheimzinnigs behandeld was.
Zij nam tante Adèle's plaats voor het raam in en tuurde, met den rug naar de
kamer gekeerd, over het warrelig water, de bolderende zeilen der schepen en de,
in den wind, flapperende molenwieken aan den overkant, nog gissend naar het
onderbroken gesprek en, onbevredigd, de eene veronderstelling verwerpend voor
de andere.
Later liet haar de argwaan los.
En zoo heeft ze nooit geweten het uitvoerig wreed relaas van haar vader's laatste
weken in het Zuiden, van zijn bandeloos drinken en spelen en feesten met mannen
en vrouwen ver beneden zijn peil, die den zwakkeling aanhitsten, en meesleurden
in al-vergetenden roes.
Het beestig brok leven, in delirium uitgespat en door den dood geknot.
Noch van zijn ellendig sterven, in een politiepost, waar hij, 's nachts, na aankomst
van den laatsten trein uit Monte Carlo,
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beschonken op straat gevonden, op een kar, was heengebracht.
Zoo heeft zij gelukkig geloofd in het rustig verhaal waarmee oom Edzart haar
kinderliefde had gespaard: dat haar vader, plotseling zich onwel gevoelend, naar
zijn hotelkamer was gegaan, daar het bewustzijn had verloren en, door den dokter
te bed gelegd, buiten kennis, nog dienzelfden nacht kalm gestorven was.
De heeren kwamen terug, hun stappen duurden lang in den tunnelgang vóór de
kamerdeur open ging. Julie stond haar zakdoek in een knoop te wringen terwijl de
tantes achteruit traden om haar, de hoofdpersoon, den voorrang te laten.
Oom Edzart, de eerste, drukte haar zwijgend de hand.
Toen oom Godert, bleek en vermoeid van den langen, aangrijpenden spoorrit.
Zijn uiterlijk wekte in Julie het besef hem te moeten bedanken. Haar schor gemompel
klonk in de stilte, deed allen haar aanzien.
Na oom Godert volgde Charles, den dag te voren van zijn huwelijksreis gekomen,
Tjep, den jongen Dolf van Elkendonck in zijn beste colbertpak, die, de eenige,
tusschen de gerokte heeren, zich hinderlijk de scholier gevoelde, en de neven uit
Zwolle. Achter de familie: de heer Van Ouden, de compagnon Bosschers, twee
societeitskennissen, met wie de heer Veemer 's winters een vast partijtje maakte,
en de voorzitter van ‘Kunst en Kennis’, gevraagd in kwaliteit. Mr. Greve had voor
de uitnoodiging bedankt, doch was, naar Julie later vernam, toch op het kerkhof bij
de begrafenis tegenwoordig geweest.
De heer Bosschers, iemand uit andere kringen dan de Veemers, ging na Julie
gegroet te hebben dadelijk heen.
De anderen namen zwijgend plaats. Ieder voelde de aanwezigheid der dochter,
beklemmend. Zij belette een gesprek over de daagsche dingen, terwijl het geval
zelf, waarover in de stad gefluisterde gissingen opdoken en heimelijk rondgingen,
geen meewarig narafelen lijden kon.
Sientje bracht een blad met kopjes binnen.
Het gerinkel ontspande de stilte.
‘Laat ik u dit tafeltje bijschuiven, mevrouw,’ bood een der neven Veemer tante
Adèle aan, die zelve opstond om de gastvrouwelijke plichten te vervullen, nu Julie,
dof, zitten bleef.
‘Hier Juul,’ duwde Dolf haar een kopje in de handen, ‘pas op!’
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moest hij waarschuwen wijl het, in haar onvaste handen naar den rand van het
schoteltje gleed en het lepeltje eraf drong, dat het blinkend duikelde in haar donkeren
schoot. Hij trok de pianokruk aan en nam naast haar plaats.
Op de kanapé spraken tante Fenna en de voorzitter van ‘Kunst en Kennis’, de
hoofden dicht naar elkaar geneigd, als dooven, en oogden schuin-uit naar Julie.
Tante Fenna, zwaar knikkend, telkens verzittend, met breede strijking van haar
handen langs de glanzend omrokte knieën.
Er werden bordjes rondgediend, voor pasteitjes, waarvan de geur den schotel
vooruit walmde.
‘Mag ik u eens helpen, mevrouw?’
‘Heel graag, dank u seer.’
‘Wat een mooi uitzicht heeft deze kamer.’
‘Se werd selden bruukt.’
Rechtstreeks tot Julie ging de vraag: ‘Werkelijk, juffrouw Veemer, zit u niet dikwijls
in deze kamer aan de rivier? Dat is toch jammer.’
Julie keek op, antwoordde zacht, beleefd:
‘Nee, 't is hier zoo vochtig.’
‘Ik herinner me,’ haalde een der societeitskennissen onhandig op: ‘dat we hier
indertijd, 't is jaren geleden, wel gedanst hebben.’
Na het woord ‘gedanst’ dat pijnlijk uit den toon viel en alleen tante Fenna's bijval:
‘ja séker! toen Frédérique nog leefde,’ verwierf, volgde eene nieuwe stilte, waarin
oom Edzart een paar maal kuchte.
Toen voelde de heer Van Ouden, dat er, terwille van Julie, gesproken móest
worden over den doode, die haar vader was.
Hij zon op een aanhef, wendde zich eerst tot den heer Veemer met een vraag
over Nice: Of 't er warm was?
‘Overdag,’ zei oom Godert. ‘'s Avonds koelde de lucht er sterk af.’
‘'t Is een heele tocht voor je geweest. Nogal voorspoedig gegaan anders, de reis?’
‘Ja, dat ging wel.’
‘En in 't hotel ook geschikte menschen?’
‘Best.’
Toen keerde hij zijn blik van oom Godert op Julie, die schrikkig zich spande: Wat
kómt er!....
‘Het is een troost voor je, Julie, dat je Papa niet geleden heeft en goed is verzorgd.’
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Julie zag den heer Van Ouden schichtig aan, dankbaar dat vader eindelijk werd
genoemd en tegelijk onrustig of mogelijk het gesprek over hem een onhandig-doelen
op zijn hartstocht kon uitlokken.
De kleine twee-gesprekken verstomden, de aandacht van het gezelschap gold
weer onverdeeld háár, Julie, zijn dochter. En weer, nóg nu hij dood was, wist ze
zich: de dochter van Veemer, die dronk.
‘Een enorme schrik voor u, toen u 't bericht kreeg,’ mengde zich een der vreemde
neven in het, door den heer Van Ouden geeffend gesprek over den doode.
‘O ja....’ knikte Julie, met groote, starre oogen.
En de neef, minder bekend met het gezin Veemer dan de in de stad wonende
familieleden, vervolgde vriendelijk:
‘Het trof wel ongelukkig dat u niet met hem op reis was.’
‘Sij had er toch niets aan kunnen doen,’ ving tante Fenna rap op, ‘en dan is 't
achteraf maar feel beter, dat soo'n jong meiske niet al die narigheid met heeft 'maakt.’
‘Er was eerst, meende ik, sprake van, dat u mee zoudt gaan met uw vader naar
de Riviera? Of vergis ik me?’ opperde de societeitskennis die tot dusver gezwegen
had, en de lichte weifeling in zijn stem bewees, dat hij zich het gevaarlijke der vraag
bewust werd, terwijl hij ze uitsprak.
‘....Eerst wel.... maar toen later.... kon ik niet....’
De tegenwoordigheid der, met de ware reden bekende, verwanten belette een
leugen.
‘.... Kwam er wat tusschen,’ stamelde Julie, zóó zacht, dat het zwak verweer
verloren ging.
‘'t Is, nu 't soo heeft moeten sijn, maar goed 'loopen....’ drukte tante Fenna
nogmaals het stempel harer goedkeuring op het gunstig toeval, met een besliste
voldoening of ze er zelve de hand in had gehad; ‘ik seg maar, wat niet weet....’
Julie sprong op. Haar radelooze angst, al hooger gestegen, overweldigde haar
terwijl tante Fenna het algemeen gesprek beheerschte met een kracht, die elken
weerstand brak. Vóór iemand de beweging begreep, was ze de kamer uit, snel, met
een slag van de deur.
De achterblijvenden zagen elkaar onthutst aan.
‘Daar begriep ik nou weer niks fan!’ riep tante Fenna, nog starend naar de dichte
deur waardoor Julie verdwenen was, als om
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't verrassend feit voor oogen te houden: ‘daar stá je foor. Die dagen bie ons in huus
was se de kalmte in persoon, soo.... ja.... onferschillig, dat mien kinders nog seiden:
't is of Julie er sich niks fan aantrekt, en nou....’
‘De heeren zullen juffrouw Veemer wel willen verontschuldigen,’ trad tante Adèle,
met wellevend lieven glimlach, voor Julie in 't krijt: ‘haar zenuwen zijn door de
ingrijpende gebeurtenis natuurlijk ten zeerste geschokt. Dit uit zich, het eene moment,
in abnormale kalmte en berusting, het andere in driftig verzet tegen al wat wij in
haar bestwil beslissen. Nu stelt zij zich weer heel vreemd aan, maar, niet waar, wie
zal 't haar kwalijk nemen....’
‘Zeker niet, zeker niet,’ beaamden de heeren, bereidwillig, terwijl tante Adèle,
achterover leunend, teerhartig voortpleitte ten gunste van menschen, die door de
omstándigheden voor de buitenwereld niet altijd aantrekkelijk of begrijpelijk waren:
‘De invloed van ouders, opvoeding, een treurige jeugd, hoe dikwijls leggen ze de
kiem voor een onprettig karakter....’
En elkeen wist dat dit ‘menschen,’ Julie Veemer omschreef, het ‘treurige jeugd’
verwees naar háár jong leven. En men drong, generaliseerend, al dieper in dat leven
door, werd gelijdelijk al persoonlijker.
Nu mevrouw Van Elkendonck zelve het onderwerp had aangeroerd gingen de
kennissen er graag op in, fluisterden, intiem, mee over Veemer en zijn dochter.
Veemer, met zijn fatale neigingen!...
Alleen oom Godert hield zich, slaperig, buiten het gesprek en oom Edzart
vergoelijkte en poogde het onderwerp af te leiden door onbegrepen oogwenken in
de richting waar Dolf zat, op de pianokruk, en gretig ving in zijn jonge ooren de
vaag-gesmoesde kleine onthullingen uit oom Veemer's, in tegenwoordigheid der
kinderen Van Elkendonck, altoos verheimde leven-van-vermaak.
Het vertrek der neven, voor wie het rijtuig, dat hen naar den trein zou brengen,
werd aangediend, bood ook voor de andere heeren een sein om naar huis te gaan.
Julie Veemer was niet teruggekomen.
En men verzocht, beleefd, haar te groeten.
Julie lag in de donkere voorkamer, geknield voor de kanapé, haar lichaam schokkend
van tranenlooze snikken, van wanhoop en woede, op alles en iedereen! Op al die
familieleden en vrienden,
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met hun kille strakke gezichten en voorzichtige, afgepaste praatjes, en hun heimelijke
overtuiging dat dit, vader's dood, een geluk voor haar was; de gedachte, die ze zag,
door hun klare, koude oogen, in hun ziel, terwijl hun mond de geijkte formule van
deelname uitsprak. O, en van woede ook op zich zelve, dat ze zich bloot had
gegeven, laf weg was geloopen uit angst, uit stommen, opgedreven angst, dat in
dien kring, bij toeval, één onhandig woord mocht opduiken, dat van verre wijzen
kon naar de smet op zijn naam! Hoe redeloos had ze zich laten gaan in heur
fanatieke behoefte zijn nagedachtenis te redden, te beveiligen, hoog te houden,
tegen beter weten, tegen een wereld van beter weten in!
Daar, met haar hoofd woelend in de kanapékussens, kampte ze om den treurigen
moed terug te gaan naar 't zaaltje, waar men haar met vriendelijke bevreemding
ontvangen zou, als een stout kind.
Om er opnieuw weerloos te zitten in den grooten kring, alleen, vogelvrij: de dochter
van Veemer, altoos, altoos. Nu hij dood was nóg! Zij wentelde en woelde.... Maar
de moed kwam niet....
Tot ze uitgeput liggen bleef, haar wang op het scherp kralenpatroon van een oud
kussen, dat haar schuurde als een rasp langs de huid, en door lichamelijke pijn het
zielelijden verlichtte.
Zoo, hoorde ze het rijtuig vóór rollen, het vertrek der neven, gevolgd door dat der
andere heeren, die, gedempt sprekend, elkaar de overjassen opgaven, en met
plichtplegingen over den voorrang het huis verlieten....
--------------Toen kwam Dolf de voorkamer binnen en zocht haar: ‘Juul.’
En bemerkte haar eindelijk in het schrale schijnsel dat inkroop door de reten der
blinden.
Als in een ziekenkamer zoo zacht duwde hij de gangdeur wijder open, waardoor
het gaslicht uit de gang verder binnenviel.
Hij zag haar nu duidelijker, beangstigend stil, met haar hoofd in de kussens.
‘Juul,’ herhaalde hij, ‘zeg 's wat, toe.’
Maar zij gaf geen geluid.
En toen ging hij stil bij haar zitten, op een stoel naast de kanapé, zonder te
spreken, zonder haar troostend aan te durven raken.
Want Julie bleef voor hem het veel oudere nichtje, en haar smart haalde den
afstand met hem, den burgerschooljongen, niet
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aan. Maar zijn eerlijk jong meelij wettigde zijn stille tegenwoordigheid daar, in dat
oogenblik van verlatenheid en leed, en het was heel gewoon, dacht hij, dat hij bleef.
Tot eindelijk Julie haar gloeiend hoofd ophief, den rug strekte, en neerzat op den
grond, op haar gevouwen beenen, en hem daar zag in 't half donker.
En dadelijk vroeg ze hem, wat zich als een doornentak in haar moëe hersens had
gehaakt, schrijnend-vast:
‘Hebben ze binnen, toen ik weg was, nog over Pa gesproken? iets onaardigs
gezegd? Nee, draai er niet om, ik wil 't weten.’
‘Nee,’ jokte Dolf rustig.
Zij geloofde, vroeg weer, hatelijk-ruw:
‘Wat zeiden ze wel dat ik wegliep?’
‘O, dat kon iedereen heel goed begrijpen.’
Zijn stem klonk zacht, verzáchtend.
Julie streek zich de warrelharen uit de branderige oogen, zweeg weer, norsch.
En heel eenvoudig praatte Dolf:
‘Ik kwam eigenlijk om je te vertellen van.... vanmiddag. Er waren zooveel menschen
op 't kerkhof.... ook veel lui die je Pa aan baantjes had geholpen en zoo.... 't Was
erg stil, en alles ging goed en geregeld.... Meneer Bosschers heeft gesproken, als
compagnon.... meneer Godert heeft bedankt.’
Julie's hoofd boog op haar hijgende borst.
‘Er waren nog vier kransen, zeg.... Die mooie van jou, en de palmtak van ‘Kunst
en Kennis,’ en de krans van de kantoorbedienden, die je gezien hebt. En dan kwam
er nog een op 't kerkhof, 'n klein joggie stond er mee aan de ingang. Wacht, ik heb
het kaartje er af gedaan, hier:
‘Weduwe Meulemans en familie.’
‘Nans’.... fluisterde Julie.
‘Gut, heet die Meulemans,’ zei Dolf, leuk, maar zijn stem sloeg om: ‘dat heb ik
nooit geweten.’

X.
De terugslag volgde op die dagen van onnatuurlijke kalmte, van drift en verbeten
ontroering, stemmingen, die in korte, onnaspeurbare vlagen wisselden en Julie,
onhandelbaar voor de om-
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geving, eindelijk volkomen uitputten, tot ze weer werd gezeggelijk en zacht als een
ziek kind.
Zoo doolde ze na de begrafenis nog één rusteloozen dag door 't groote huis,
waarin ze, ondanks het aandringen der tantes om voorloopig bij een van haar in te
trekken, gebleven was, maar ging den tweeden dag, draaierig van de hoofdpijn, na
het ontbijt weer naar bed.
En toen sliep ze, zwaar en lang, lag als in een verdooving, dagen en nachten,
een geheele week, zonder één verlangen naar verandering.
En kwam zoo tot rust.
De feiten der laatste maanden verdrongen elkaar, het eene trok de kracht uit het
andere, en alles week terug. Zij voelde haar zwakke zenuwen sterken, herwon zich
langzaam aan.
Toen ze uitgerust was en weinig meer sliep, bleef ze toch in bed liggen, op haar
rug, het achterhoofd diep in 't kussen en de oogen, open, naar de zoldering, om zoo
het heden en het komende leven te doorzien en in bijzonderheden uit te denken.
Want ze had nu eindelijk bereikt de bij tijden zoo radeloos verlangde verandering.
De last van zorg en schande was nu van haar af, ze kon vrij gaan, haar eigen weg.
Maar niet aan deze oplossing had ze gedacht, niet deze begeerd!
Hoe leeg lag nu dat vrije leven voor haar....
Alleen 's avonds, als ze luisterend naar 't tikken van de klok de slagen telde, en,
klaarwakker, uit gewoonte opschrok bij het minste gerucht, dan zonk ze terug in 't
kussen met een gevoel van verlichting dat dit gespannen wachten uitgeleden was.
Dat ze niet meer, koud-kleumig, op heur post bij de gekierde kamerdeur behoefde
te staan om de schande van het huis te verbergen.
Thans was de slaapkamer van den heer Veemer afgesloten met den sleutel,
evenals de altoos-dichte achterkamer aan de rivier. En de plof der buitengezette
laarzen klonk niet meer.
Maar overdag, als niets de lange uren brak dan soms een kort bezoek van de
tantes, van Hélène of Marian, of het geregeld eten-brengen der meiden, leek haar
't verloren leven begeerlijk boven deze eenzaamheid.
Dan riep ze Kootje, voor gezelschap op haar kamer genomen, en praatte tegen
hem als tot een mensch. Dan vroeg ze, streelend zijn slimmen, spitsen kop: ‘Ko,
waar is de baas?’....
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En zuchtte, terwijl de hond zijn magere pooten strekte met gekras van nagels op
den houten bedrand, en snuffelde, omkeek naar de deur, en jankte: ‘Wij missen
hem, hè jongen, wij missen hem toch wel.’
Het besluit om op te staan en in het gewone leven terug te keeren woog zwaarder
al naar zij dit van dag op dag verschoof. Maar op een morgen berichtte Sientje met
de geheimzinnige fluisterstem, die de meiden aannamen waar het gesprek den
doode betrof, dat: het goed van meneer, uit 't buitenland, was aangekomen. Of de
koffers beneden moesten blijven?
Toen stond Julie op. Er wachtte zooveel, zulk triestig werk. En niemand kon 't
haar ontnemen, niemand, verlichtend, helpen. Zij schoot de oude peignoir aan,
waarin zij altoos 's avonds haar vader's veilige thuiskomst had verbeid, en liet de
koffers op de bovengang zetten. En, zich vermannend, opende zij ook de slaapkamer
om de uitgepakte kleedingstukken dadelijk op te bergen in de kasten. De sleutels
hingen in een verzegelde enveloppe aan een kofferhengsel, op het deksel
schreeuwden kleurige plakkaten met Fransche reclame. Julie trok er het goed, dat
in der haast door vreemde handen bleek ingepakt, snel doortastend uit, alsof zij
zich den tijd tot weekhartig overdenken verbood. Zijn pakken, schoenen, geborduurde
sokken, een verwijfd groot aantal odeurflesschen, haarwaters, crêmes, en een doos
vol opvallende dassen... En ook het roode klokje pakte ze uit, en de twee portretten.
Haar lenden krampten bij 't bukken en het zweet kraalde op haar neus van zwakte
na de lange bedrust. Maar ze volhardde met een stuggen ijver, die de ontroering
onderdrukte, tot alles geordend en verzorgd was.
In die zelfde vermanning kleedde zij zich en ging naar beneden, de meiden
meldend, dat ze daar weer eten zou. In de binnenkamer, want vóór was het overdag
nacht door rouw-gesloten blinden, en in het zaaltje trok de haard onvoldoende ter
verwarming van de groote ruimte.
En dien eersten, eenzamen middag al, wist ze, dat ze dit leven dragen, noch er
aan wennen zou.
Ze zat voor haar bord, met de ellebogen onder 't hoofd en woog, als vóór vader's
dood, het eene plan tegen het andere: in een pension gaan wonen, een betrekking
zoeken?
Nu zij stond voor het feit kwam de keuze haar nog zwaarder
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voor, dan toen ze het bezag van uit de verte, als een vage mogelijkheid, met de
stille achtergrondgedachte van er toch niet toe te zullen overgaan. Of zou ze een
dame in huis nemen? Mademoiselle terug roepen? Maar die was oud en ziekelijk.
En blijven wonen in de stad waar iedereen wist van vader....
Toen werd het groot besluit geboren.
En, eenmaal in de richting, rijpte snel het plan.
Julie schoof het onaangeroerd bord met koud, in de gestolde jus als ingevroren
eten weg, belde en bestelde het rijtuig. Om bij de Van Elkendonck's en bij oom
Godert te gaan vertellen:
Dat ze 't huis verliet, de stad, het land! Naar Zwitserland ging, in een
dames-pension te Echallens, waar, eenzaam, Mademoiselle woonde, haar noodig
had, haar gráag zou zien komen!
Om er met al de Elkendonck's en Veemer's druk over te praten; een roes van
veel menschen en kinderen, die zich met haar zouden warm maken over het plan!
De eerste geestdrift doofde even snel uit als ze was opgeflikkerd. Het vooruitzicht
bood, bij dieper overdenken, geen andere bekoring dan die der onbaatzuchtige
toewijding aan Mademoiselle: een vriendelijke, eigen leed wat vergoedende taak.
De verheugde brief uit Echallens, het antwoord op Julie's aplaneerend schrijven,
verzelde haar in de sleutelmand door 't geheele huis, als een koesterende getuige,
dat daarginds iemand naar haar verlangde.
Doch die brief sprak ook zwaar, beredeneerd van het stille, eentonige leven, van
Mademoiselle's kleine kwalen: wat doovig in den laatsten tijd, en moeilijk ter been;
zij behielp zich met een stokje.... Of ‘ma bonne petite Julie,’ dat wel wist, en ernstig
overwoog?
Toen doemde voor Julie's verbeelding een dorp in de bergen, met de smalle
kronkelwegjes aan den voet. En daar zag ze zich wandelen, met rustigen stap,
gedwee luisterend naar het lange, veel gehoorde verhaal der bleeke, droefgeestige
vrouw, die steunde op haar arm.... Het verhaal van vergeefsche liefde en te vroeg
verloren jeugd. Zij zag zich stilstaan, buigen, en fluisteren, duidelijk, dicht aan het
doove oor, telkens dezelfde voorzichtige woorden van weemoedigen troost: dat niet
in 't vergeefs-vinden der liefde het groote vrouwenleed ligt, maar in 't
vergeefs-zoeken....
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Zou dat nu haar leven zijn....?
Neen, dat kon niet, mocht niet! Mademoiselle's geschiedenis was geëindigd, de
hare nog niet begonnen.... Eens zou ook voor háar misschien....?
Dat geloof was Julie Veemer's droomgeluk en al het overige, wezenlijke, was
verdriet. Een berg van beslommeringen en pijnlijk overleg: de ontruiming van het
oude huis met de massa meubelen, het koelbloedig zelve ontknoopen van elken
band aan het verleden. Zij verwonderde zich gestaag bij elke trilling van spijt, die
welde in haar ziel, dat zij aan al die getuigen van leed zóó sterk was verknocht. Ja,
soms kwam 't haar voor of ze aan dat leed zelf gehecht was geweest, of ze thans,
terwijl haar handen werkten, haar brein rusteloos zaken regelde, maar in haar hart
de groote leegte kneep, dat oude leed miste....
De zolderverdieping was ontruimd. Op de bovengang stonden manden en kisten,
waarin Julie het linnengoed, haar vader's kleeren voor zoover zij ongeschikt bleken
om door Dirk, den koetsier, te worden afgedragen, en haar eigen japonnen had
bijeengepakt om te verzenden naar een verkoophuis in Amsterdam. In de kamer
van den heer Veemer gaapten alle kasten, vertoonden de leege planken. Het bed
lag vol rommel.
Julie's kinderspeelgoed, uit de dubbele kast op Mademoiselle's kamer, vulde de
groote tafel, tot het tusschen de zusjes der meiden en de kinderen van Dirk en Nans
zou worden verdeeld.
Julie schreef in een boekje wat ze onthouden moest, doorstreepte wat geschied
was.
Na haar vertrek zou het huis worden verkocht, de meubels afzonderlijk op een
bijzondere verkooping. Wat ze eruit wilde bewaren moest ze inpakken en ter
verzending, of voorloopige berging gereed zetten, het zilver en blauw-porselein met
hooi, houtwol en papiersnippers omwikkelen vóór het in de kisten ging. Het, over
de randen gemorste, hooi stoof over de gang en werd meegeloopen in de kamers,
waar 't liggen bleef, te midden van den rommel. Zelve slordig en bestoven,
moe-gebogen, de mouwen opgeslagen, sjouwde Julie rusteloos van den morgen
tot den avond. Haar lippen voelden schraal en gespleten van 't zenuwachtig erlangs
likken en bijten, haar voeten gezwollen, haar rug als gebérsten. Telkens meende
ze te kunnen uithuilen, lang en verluchtend, doch de tranen drongen wel, maar
braken niet door. Dan moesten de
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meiden het ontgelden, kribde ze over 't geringst verzuim, om dadelijk daarna met
overdreven vriendelijkheid, en geschenken uit den boedel, het standje te sussen.
Na een paar dagen gaf ze, uit angst geheel overprikkeld en onbekwaam tot
voortgaan in te zakken, het alleen-sjouwen op, en nam tante Fenna's dringend
voorstel om haar wat te helpen, eindelijk aan.
Het scheen of de weerzin, een vreemde te moeten dulden in het intiem binnenste
van haar ouderlijk huis, door de groote vermoeidheid was afgestompt. Althans ze
gaf tante Fenna willig de sleutels over, stelde zich onder haar forsche leiding. Toen
ging het werk resoluut, beknopt, snel vorderend.
‘Want,’ tante Fenna herhaalde het telkens met fier vertoon van haar stevige, ver
uit de mouwen gestroopte armen: ‘de Friesen hebben handen aan 't lief, en weten
ze te gebruken!’
De altoos-dichte sterfkamer van Julie's moeder was geopend. Boven het zaaltje
aan de rivier, met gelijken koepel-uitbouw, hing er dezelfde muffe lucht, en bleef,
ondanks de hoogopgeschoven ramen. Tegen den muur stond het groene ledikant,
waarin een veeren dekbed en eenige, met blauw en wit tijk overtrokken, kussens.
In het nauw-schemerig straatje tusschen het bed en den zijwand zaten tante Fenna
en Julie, gehurkt, op den grond, voor twee groot-open hangkasten, waaruit een geur
van kamfer walmde.
Grijs beschimmelde damesschoentjes rijden onderin de kast, naast
opeengestapelde doozen. Daarboven hingen, in kleurige reeks, de gekleede
japonnen van Julie's overleden moeder.
Tante Fenna, spraakzaam en opgewekt, opende de doozen met meedoogloos
geklak van deksels, trok hoeden, moffen, bontgarnituur er uit, schudde en klopte
tegen de mot, dat de haren eruit vlogen, vroeg, stuk voor stuk, Julie's wil:
‘Die hoeden, daar heb je seker geen swak meer op! In de mand foor Amsterdam
dan maar. En hier, wat 'n kolossale mof, wil je die houden? Foel eens links in de
hoek, daar is een regiment parasols omgefallen, 't mooi sal er ook wel af sijn.... Kiek
's.... heelemaal ferlégen....’
Julie hielp automatisch, knikkend, of nee-schuddend bij elk stuk dat tante Fenna,
als in veiling, ophief, onbekwaam een woord uit te brengen, snakkend naar 't eind.
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‘Dat witte bontje, Julie, wat wil je daarmet?’
Door Julie's besluitelooze beweging aangespoord, sloeg tante Fenna haar slag:
‘Als je 't toch weg doet, mag onze Syts 't misschien wel afdragen, die had soo
graag.... Feel moois is er niet meer aan, maar licht kan 't nog 'n jaartje dienen.’
Julie knikte onverschillig.
‘En dan die befer mof, wacht se is er aI weer onder raakt. Hier.... Die wil je me
wel afstaan foor Marian, niet? Goed? Maar dan moet je 'm haar self geven, 't kind
is soo op je, dat weet je.’
‘Geef u 'm maar,’ zei Julie toonloos.
Tante Fenna stond, zich de stijve, knakkende knieën wrijvend, op:
‘Dát noem ik bukken.... Och, och, wat had je Ma 'n goed! 't Is toch sonde....’
Zij spreidde de rokken over de gestreepte kussens in het bed, voelde langs de
gladde zijde en beproefde de degelijkheid tusschen haar sterke vingers.
Julie stond er met huiver-groote oogen naar te kijken.
‘Find je ook niet sonde, al die mooie spullen foor 'n appel en 'n ei op te rumen,’
weifelde tante Fenna, Julie vragend aanziende.
‘'t Kan me niks schelen.’
‘Er souden uut al die wiede rokken nog best blouses sijn te maken.’
Tante Fenna plaatste de opmerking in 't algemeen, als zonder nevenbedoeling,
poogde den inhaligen schijn te redden door Julie geleidelijk op de gedachte te
brengen, dat in hun groot gezin die blouses wel van pas zouden komen: ‘Past David
niet, past Goliath,’ meende ze met klem.
Maar Julie neigde niet.
‘'t Is pracht-side,’ prees tante Fenna, een blauwe rok bijkans knedend, ‘en wat 'n
ruumte! Blauw kleurt onse Ina soo lief bie 't blonde haar..’
‘Neem ze maar allemaal mee voor mijn part!’ vatte Julie vlam. ‘'k Geef er niks om,
niks!’
‘Gut nee, dat was de bedoeling niet,’ herstelde tante Fenna, geraakt, ‘daar sei ik
't in 't minst niet om! Ina is feel te jong voor siede, ik sou niet willen dat 't kind 't droeg.
Ik meende blouses foor jou.’
Julie plukte aan het zwarte krip op haar mouw en zweeg.
Toen, met begeerlijken zucht, pakte tante Fenna kordaat in
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één breed armengebaar den hoop japonnen van het bed en duwde ze krakend en
bollend in de mand voor Amsterdam.
Vóór Paschen was het huis in een staat, die het overlaten der verdere bemoeiingen
aan vreemden gedoogde. Julie's koffers stonden gepakt, de kisten met herinneringen,
waarvan zij geen afstand had kunnen doen, waren op de kantoorzolders in bewaring
gezet. Met hulp van oom Godert en den notaris had ze de zaken geregeld.
Geldkwesties waren er niet op te lossen; zij kon haar leven inrichten gelijk ze verkoos.
Wel had haar vader voor zich zelf veel noodig gehad, maar in wat hij verbruikte
buitenshuis werd door het, naar Julie's aard, sober dagelijksch leven tegemoet
gekomen, en het kapitaal bleek gaaf.
Tjep bleef in het kantoor, waar hij tot oom Veemer's dood belangeloos gewerkt
had. Hij kreeg nu salaris en het vooruitzicht, na eenige jaren onder den heer
Bosschers te hebben gestaan, deelgenoot te zullen worden. Julie maakte, door
haar vaderlijk erfdeel in de zaak te laten, deze schikking ten gunste van Tjep mogelijk.
Zij was bereid tot wat men van haar vroeg en verdiepte zich niet in voor- of nadeel,
dankbaar dat oom Godert de geldzaken beheerde met belofte haar telkens te zullen
zenden wat ze verlangde. Ze besloot in Zwitserland geschenken te koopen om aan
de nichtjes en neven te zenden, als blijken van waardeering voor wat haar ouders,
in deze laatste moeilijke weken, in haar belang hadden gedaan.
En haar schielijk afgedankt dienstpersoneel wilde ze goed bedenken. En Nans,
en al vader's beschermelingen...
En dan Mademoiselle's leven vergemakkelijken. Het was prettig dat ze dit alles
doen kon.
De dagen gingen in een roes voorbij.
's Middags reed ze afscheidsbezoeken, kort en vormelijk waar ze afgewacht werd,
telkens verlicht als ze niet-thuis of belet kreeg, en in spanning hoe de dan weer
volgende visite slagen zou.
Ze bracht één prettig bezoek: bij Mevrouw Van Gunze, de eenige die, door fijn
gevoel geleid, onbevangen sprak over den heer Veemer met zijn deugden en met
zijn groot gebrek, waar anderen, kieschheidshalve, pijnlijk zwegen van wat Julie's
leven had uitgemaakt, en geestdriftig uitweidden over de natuur in Zwitserland:
‘Magnifique land, juffrouw Veemer, u hebt groot gelijk, gróót gelijk.’
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Julie behield een lieve herinnering aan het rustig middag-theeuurtje bij Mevrouw
Van Gunze, nam mee, als een vergoeding voor veel stillen smaad, haar
onopgesmukten lof: ‘Je vader geloofde in een ieder het beste, vergoelijkte altijd....
Dat zie je zoo dikwijls hé, menschen die niet sterk zijn voor zichzelf, zoo goedhartig,
vergeeflijk zijn ze voor anderen....’
Bij 't afscheid had ze Mevrouw Van Gunze een zoen gegeven, en tegen tante
Adèle, wier bedenkelijke glimlach tot overdrijving prikkelde, haar heftig verdedigd
en geprezen.
's Avonds zat Julie thuis in de onttakelde binnenkamer, waar het van de wanden
genomen porselein vale vlakken behang had achtergelaten, te cijferen en te schrijven,
het geld voor de in de winkels opgevraagde rekeningen afgepast in de nota's te
pakken, zóó dat het maar rond te brengen zou zijn.
Rissen witte blokjes, met de winkeliers-namen erop geschreven, streepten in
ordelijke gelederen de onbekleede eiken-tafel. Soms zat ze half in den nacht nog,
vóór het groote kasboek, als de berekening faalde en ze zoeken moest waar de
fout school. Want wanneer oom Godert kwam om de grootere zaken met haar te
vereffenen, moesten in het huishoudelijk onderdeel inkomsten en uitgaven kloppen.
Dan bleef ze, terwijl de meiden lang reeds boven waren, alleen, achter in het stille
huis, over de papieren gebogen, tobbend tot de cijfers voor haar oogen trilden en
vlekten.... En in haar bed lag ze nog na te tellen op haar vingers of nu de gansche
rekening wel zuiver uitkwam.
En dan daarna, als haar hoofd van het ingespannen denken buitengewoon helder,
haar verbeelding opgezweept was, kwam de smart terug om den dood van haar
vader, dien ze had liefgehad, ondanks en óm zijn gebreken, en miste, nu ze voor
alles alleen stond, de gruwelijke verlatenheid haar aangrijnsde.
En dan toch weer de verlichting, dat de sleutel in het slot niet knersen zou dien
nacht, en zij niet behoefde te wachten op den plof der laarzen.
Altoos dezelfde tergende strijd, die den slaap verjoeg en de herinnering opklopte
aan elk smadelijk woord, elk verzuim van liefde harerzijds, herinneringen als
spoken....
Maar overdag, in de roezige, al haar gedachten overheerschende drukte, handelde
ze, het leed schier vergetend, met een kille
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kalmte die de familievoorspelling: ‘Ze zal er gauw overheen zijn’ bekrachtigde.
Op den eersten Paaschmorgen ging Julie, om afscheid te nemen, naar Nans.
Sientje was naar de kerk, de keukenmeid thuis tot twee uur, en Dirk een dag naar
de Steeg, waar hij, op Julie's gunstig getuigenis, in een andere koetsiersbetrekking
hoopte te slagen.
Julie had dezen rustigen Zondagmorgen gekozen om, behalve Nans die, wijl de
scherpe Oost-wind niet keeren wou, nog altoos het huis moest houden, ook Bet en
de kinderen te vinden, en vooral kleine Piet, want aan Piet ging ze, nu alles
opgeruimd en weg moest, Kootje geven.
Zij kon den hond niet meenemen op reis, en in een pension zou hij anderen tot
last zijn. Daarom was ze maar kloek besloten hem weg te doen. En Piet had Kootje
het meest bewonderd!
De keukenmeid maakte boven de bedden op, toen Julie, dit uur waarnemend om
verklaringen te vermijden, den glimmenden halsband, het loodje en 't koord, dat
Greve Kootje op zijn Oudejaarsreis had meegegeven uit de, overigens ledige,
binnenkamerkast nam.
‘Kom Ko!’
Zij trok den hond het roode lint af, knipte den halsband rond zijn dikken nek en
haakte het koord aan: ‘Ja koesjt maar, koesjt, we gaan uit.’
In houding en stem hield ze strak het hard-besliste, dat geen enkele aandoening
verried. Dat vertoon van onverschilligheid was het wapen waarmee ze haar gevoel
bevocht, het was haar kracht en haar trots. Nu, bij 't bukken naar den hond, had ze
even haar zenuwen voelen verslappen, om ze dadelijk, den rug strekkend, straffer
nog te spannen. Koud-blauw stroefden haar oogen in de branderig roode randjes
en de donkere voren er onder. In het witte gezicht leek de mond een smalle
bloedelooze streep.
Met den hond aan het touw achter haar hielen liep Julie de stille Haven over. Ze
had het aangaan der kerken afgewacht, en voor het spionnetje Haven en brug
afgespied of er geen kennissen aankwamen; het rijtuig van de Van Elkendoncks
zien voorbij rijden.
Nu keek ze aandachtig, door de mazen der grove rouwvoile waarvan de kripzoom
sloot om haar kin als 't vizier van een ridder, naar de oude huizen en de kalme,
propere schepen in het doodsche water, met de boomenrij erlangs, en het zoovele
jaren geziene leek nieuw door de naderende scheiding. Zij lette de dikke touwen
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op, die, tusschen de boomen gespannen, de schepen vastklonken aan ijzeren, in
de straat geplante ringen, of aan de bruine stomppaaltjes, waarover een jongen,
wijdbeens, wipte, en gaf acht niet te struikelen waar ze vroeger, argeloos, uit
gewoonte, den voet er over tilde.
Boven haar hoofd waasden aan de takken de eerste, teerste blaadjes, en de
bloedelooze lentezon verlichtte de kruinen, bleekgroen doorschijnend. Zoo gebeurde
het elk jaar, maar dit jaar leek het anders.
In de smalle stegen naar Nans' bovenwoning voelde Julie zich uit de kleine huizen,
over de bloempottentooi der raampjes, begluurd: een vreemde verschijning in den
rouw met den aan het touw rukkenden hond, en versnelde haar stap.
Kootje stoof haar, nagelkrassend, in één korten rikketik, vooruit, den steilen trap
van Nans' woning op, zoodra ze het touw had losgelaten. Hijgend steeg Julie achter
hem op.
En opeens, nog vóór ze de bovenste trede had bereikt, schalde haar tegen uit
het voorkamertje een kraaiend gejuich! En Koba en Piet stoven het portaaltje op,
zagen Julie, en liepen ijlings terug: ‘'t Is ze zelf!’ riep Koba aandienend, ‘'t is Juffrouw
Sjulie!’
Nans' dochter trok haastig de jurken af, zette de op den grond kruipende jongste
kinderen overeind, en Nans pakte haar schootvol kaakjes leeg om op te kunnen
staan, zóó schielijk, dat ze neerratelden op den houten vloer, en Kootje er snuffelend
op af rende.
‘Opoe, opoe!’ grabbelden de kinderen, ‘je laat ze vallen! Weg hond!’
De kinderdrukte hinderde Julie. Zoo als ze er vroeger in op was geleefd, zoo
vermoeide het haar thans. Zij ging dicht bij Nans zitten, zonder acht te slaan op de
luidruchtige bende, en vertelde dadelijk met zacht-effen stem:
‘Ik kom jelui goejendag zeggen. 'k Ga overmorgen weg.’
‘Zoo gauw al!’ schrok Nans, het jongste kleinkind forsch van zich afduwend: ‘Bet
hoor je 't! óvermorgen al’....
De dochter, minder vertrouwelijk-bekend met Julie, knikte zwijgend meewarig.
Maar Nans' oogjes begonnen te knippen
Julie keek, onder de balletjes der laag neergelaten witte valgordijn, strak naar
buiten, tegen de gevels der overkanthuisjes, slikte, en ging toonloos-snel voort:
‘Overmorgen vroeg. De heele boel staat ingepakt. De volgende maand wordt 't
huis verkocht.’
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‘Schielik, schielik....’ beefde Nans.
In de even volgende stilte was Koba, de oudste, naast Julie geslopen, stond, het
kale, met vlechtjes overkruiste hoofdje schuingebogen, te luisteren.
‘Ik dacht, 's Zondags om deze tijd, tref ik jelui zeker thuis, Bet en de kinderen ook.’
Nans had zich herwonnen: ‘Blijf u daar lang?’
‘Lang? Ja.... altijd....; ik ga er wonen met Mamzel, die herinner je je nog wel....’
‘Kom u dan nooit....?’
‘Nooit? Later...., misschien later....’
‘Och god, wat zalle me je missen!’
Julie kneep haar handen tot vuisten, waar strak de handschoenen om spanden,
schorde: ‘ik zal je schrijven, als ik daar ben, ik zal 't goed met je maken.’
‘Och nee’.... stuitte Nans ‘....nee dat niet, maar dat ik nou nooit meer.... Dinsdags....
och kínd....’ schreide ze uit, haar oogen overloopend van tranen.
Toen lei Koba haar hand op Julie's trillende knie, vroeg zacht, wat háár het naast
betrof:
‘Ben u d'er al nie meer, met de Kemunie?’
Julie schudde neen, het hoofd afgewend, de tanden scherp gebeten in de onderlip.
‘Maar wie moet dan de sluier...? Opoe kan 't niet.... en moeder niet....’
‘Moeder zal 't wel netjes doen’ viel Bet in, ziende hoe Julie met haar ontroering
kampte, en rukte het pruilend kind tot zich: ‘huil nou maar niet, moeder heeft goed
gekeken hoe 't zat toen de juffrouw 't gedaan had.’
‘Maar 't kransje....’ snikte Koba.
‘'t Kransje óok, gerust.’
Julie stond op, klopte Nans op den schouder, suste nauw-verstaanbaar: ‘Kom
Nans....’
Toen opeens, slikkend, met een glimlach pijnlijker dan tranen, vermande ze zich:
‘Piet,’ riep ze gedwongen fleurig. En Piet kwam aangeloopen.
‘Nou heb ik voor jou nog een presentje meegebracht, een ouwe vrind van me,
die ik niet mee kon nemen...’
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‘Waarom niet?’ vroeg Piet, uit kinderlijke vraagbehoefte, zonder zich rekenschap te
geven.
‘Omdat... hij kan niet tegen sporen, 't arme dier, en nou had ik zoo gedacht’... Ze
keek rond naar den hond... ‘misschien wil Piet nu voortaan wel goed voor hem
zorgen...’
‘'t Hóndje!’ kreet Piet, ineens begrijpend.
Koba, alle kinderen, drongen er om heen, riepen hem: ‘hoera hij is van ons! hij is
van ons!’
‘Vraag Opoe maar, of ze goed vindt,’ verwees Julie.
En Piet, met den strompelenden hond aan één poot, ging naar Nans en fleemde:
‘'t mag wel, hè Opoe?’
Door haar tranen heen knikte Nans.
‘Hoera!’ herhaalden juichend de kinderen.
Toen lei Julie het loodje en een enveloppe met Kootje's kostgeld op de tafel, gaf
met forschen kneep Bet een hand, kuste de kinderen, die, vervuld van den hond,
geen aandacht over hadden, en nam toen afscheid van Nans, bijna ruw, met een
zoen op de oude rimpelwang: ‘'t ga je goed hoor, 't ga je goed!’
En vóór Nans en Bet en de kinderen er recht begrip van hadden was Julie de
deur uit, de trap af,... hoorden ze nog even haar stem opschorren: ‘dag Nans...’
Julie voelde zich verlicht of nu het allerergste voorbij was. Ze liep, met een haar
telkens opschrikkend bewustzijn iets verloren te hebben, om dan dadelijk te
bedenken: daarnet had ik het touw van den hond in mijn hand, de steegjes uit en
een buitenweg in, naar 't kerkhof, volgens haar voornemen.
Zij was er nog niet geweest, uit vaag tegen-aanzien, en wijl ze wist vooruit, dat
deze tocht haar onbevredigd zou laten.
Toch ging ze, plichtmatig, vooral gedreven door tante Adèle's bevreemding: hè,
ben je nog niet op 't kerkhof geweest! dat op een verzuim wees, en een schijn van
onverschilligheid, dien zij logenstraffen wilde, wekte tegenover den doode.
De kerken gingen uit. De klokken strooiden haar fijn geluid ver door de lichte lucht.
Lentegeur vlood van de bevend-groenende boomen, een enkele vogel floot.
De menschen liepen langzaam en droegen Zondag-kleeren.
Dicht bij het kerkhof lag de weg leeg en stil. Het ijzeren hek piepte zóó hel in zijn
roestige hengsels, dat 't geluid als een kerm de lucht doorsneed.
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Julie ging vlug de wit-geharkte paden door, lezend links en rechts de namen op de
zerken. Zij dacht alleen: gelukkig is hier niemand anders....
Het klokkengelui verstierf, een klein klokje bengelde na.... Toen dreunde ook dat
lijzig uit....
En overal was het beklemmend stil.
Julie voelde haar hart kloppen of ze iets ongeoorloofds deed. Waar ze keek:
zerken, de meesten glad en kaal, hier en daar een ijzeren krans, of stroobloemen
onder glas, soms een opstaande steen, en grijs, als huizen laag uit den grond, de
kelders. In het gras spikkelden de eerste meizoentjes.
En eindelijk, in een hoek, waar een treurwilg boog over een steen, grauw-verweerd,
las Julie, en een rilling kroop langs haar rug, haar naam: Veemer.
Zij staarde er op, als spelde ze heur moeder's langen naam: Frédérique, Charlotte,
Marie, Louise, gelijk ook Freddy Van Elkendonck heette.
En daarnaast een open zandplek, waarop verdorde kransen lagen, met de linten
uitgeregend en beslijkt: haar vader's graf, dat nog wachtte op den steen. Ze las den
datum van zijn overlijden, gaaf, op een der linten, vreemd kort geleden en toch
ver-af.
Wonderlijk ook, dat ze hier vroeger nooit geweest was, het kerkhof schuwend als
de gesloten sterfkamer; nooit tegenover Papa had durven roeren aan treurige dingen,
aan Mama's vroegen dood; nooit gerept had van haar graf, terwijl ze wist, dat hij,
alleen, ging op haar verjaardag met bloemen....
Julie had geen bloemen; zij stond met leege handen te staren op den hoop vergane
blaren, half bedolven onder 't stuivend zand...
Lag daaronder nu váder....
Het was onbegrijpelijk.
Hoe verweerd vlekte die steen met Mama's naam.... er liepen groote barsten door,
of een aardbeving hem had opengescheurd. De Van Elkendonck's hadden een
familiekelder met het wapen in 't hardsteen gebeiteld, zij was er langs gekomen.
De Veemer's niet....
In den wind boog de treurwilg zijn bladerlooze kruin en veegde met zijn langste
takken de zerk....
De dorre kransen ritselden, het gras boog, en 't zand stoof.
De graven zeiden Julie niets.
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Zij schreide niet en voelde ook geen aandrang.
Alleen was ze ijskoud.
Toen ze er een paar minuten gestaan had, ging ze terug, zonder om te zien, en
groette in 't voorbijgaan den doodgraver, die 't knarshek achter haar sloot.
Dinsdag-'s morgens, met den eersten trein, die aansloot op den D-trein
Arnhem-Keulen, vertrok Julie Veemer naar Zwitserland.
Oom Godert haalde haar thuis af en oom Edzart had beloofd aan het station te
zullen komen. Van de tantes, de nichtjes en neefjes had ze den vorigen avond
afscheid genomen; het vroege uur van vertrek verontschuldigde hun
tegenwoordigheid bij de afreis, en Julie had trouwens zelve te kennen gegeven liefst
zoo stil mogelijk weg te willen gaan.
Dirk bracht haar met de coupé. Hij was met zijn betrekking in de Steeg geslaagd.
In den Haag zouden de paarden en rijtuigen verkocht worden.
Oom Godert deed druk. Hij gaf haar het reisbiljet en een, in ondoordringbaar
kraakpapier gepakt, stapeltje boterhammen, dat zorgende tante Fenna had
meegegeven, voor onderweg. Julie vroeg hem tante wél te bedanken.
Zij was, na een slapeloozen nacht, om vijf uur opgestaan en had twee briefjes
geschreven, een aan Freddy, die nog in den Helder logeerde, en een aan Greve,
van wien ze een vriendelijk deelnemend schrijven had ontvangen, waarin hij haar
kalm-vormelijk een goede reis en een gelukkig leven toewenschte. En daarna had
ze met de meiden afgerekend, haar elk een horloge met inschrift ter herinnering
gegeven, en verzocht beleefd en voorkomend te zijn tegen de menschen, die het
huis zouden komen bezichtigen, en een wakend oog te houden dat de werklui bij
het uitdragen der meubels niet ruw stootten of schramden.
De straten waren nat en nog leeg. Er hing een grauwe lucht, maar 't regende niet.
Oom Godert vestigde, voortrijdend, er Julie's aandacht op, dat 't, na de buien van
's nachts, nu gelukkig droog was.
Op het plein voor het station liepen enkele arbeiders. Een witkiel hielp met de
koffers. Terwijl oom Godert het goed aangaf en zich een perronkaartje kocht, zei
Julie Dirk goejendag, reikend haar hand naar den bok:
‘Nou dag Dirk, 't beste hoor! En je vrouw en de kinderen, groet ze nog eens van
me.’
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‘Dank u; goeje reis juffrouw, en dat 't u ook wel mag gaan. Moet ik wachten op
meneer?....’
‘Nee, meneer wou liever terugloopen. Dag Dirk.’
‘Juffrouw.’
Over het groote, vlakke plein rolde het rijtuig weg, het draaide om de fontein en
reed de hoofdstraat in.
Julie stond het na te staren, tot oom Godert terugkwam en haar aanstiet: ‘hier is
't recu, verlies het niet, doe 't in je beurs. De trein komt dadelijk, zei de chef. Geef
mij die parapluies.’
Op 't kaal perron stapten oom Edzart en Dolf al heen en weer. Hun handdruk
deed Julie even trillen, maar ze sprak dadelijk daarna mee over voor de hand
liggende dingen.
‘Op 't tweede perron,’ wist oom Edzart, ‘hij stopt maar kort.’ Zij stapten zwijgend
achter elkaar de rails over.
Julie was de eenige reizigster. Op de perronvlakte stonden haar koffers, alle
gemerkt met een kalkig witte V, gereed.
De heeren spraken samen, Dolf knikte Julie toe, als om zijn bedoeling van
deelneming duidelijk te maken. En zij glimlachte, waardeerde vriendelijk: ‘aardig
dat je ook nog gekomen ben, zoo vroeg, een verrassing....’
Zij hunkerden alle vier naar den trein, en tuurden langs de natglinsterende lijnen.
‘Guur weer hé,’ stampvoette oom Edzart, ‘tegenvaller na de mooie Paaschdagen.’
‘April,’ berustte oom Godert, ‘dan kan je nog alles’....
‘Daar kómt hij’.... wees de chef.
De trein, zóó, in volle vaart, klein, om den hoek gezien, donderde onder de
overkapping, stónd, snuivend....
‘Dames, eerste dames’.... agiteerde oom Godert.
‘Achteraan.’
Dolf voorkwam den conducteur, rukte een portier open. Oom Edzart legde de
bagage in een leege, halve-coupé: ‘Vlug Juul.’
Zij drukte krampachtig de toegestoken handen: ‘dank u, dank u voor alles,’
fluisterde ze.
Oom Godert, bang voor afscheidstooneelen, duwde haar de coupé in: ‘Je blijft
zitten tot Arnhem.’
‘Tot Arnhem,’ bevestigde de conducteur, die langs den trein liep, en sloot.
Toen, op het allerlaatste oogenblik, schoot uit de wachtkamer,
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haastig, verbijsterd zoekend naar den trein op het tweede perron: Marian Veemer.
‘Daar is Marian tóch nog,’ wrevelde oom Godert, ‘en ik had haar zóó gezegd, dat
je liever niet zooveel’....
‘Marian!’ riep Julie, zoo blij-verrast als ze dien naam nooit had uitgesproken.
Hijgend, heel rood van opgewonden-snel loopen, stond Marian Veemer voor het
reeds dichte portier.
Een tuiltje violen viel door 't open raampje naar binnen: ‘Hier, ik kon 't niet laten,
ik moest nog even’.... Haar angstig-vragende oogen welden vol tranen.
Julie had nog net tijd voorover te buigen en het trouwe gezicht te kussen: ‘dank
je wel hoor, Marian, 't is erg lief’....
Toen floot de trein, zette de beweging in....
Op 't perron zwaaide Dolf van Elkendonck zijn hoed, knikten de ooms, stond
Marian in haar zakdoek te snikken.
Julie keek niet meer. Ze zakte neer op de bank, versuft, het reisbiljet op haar
schoot.
Zij zat, en voelde de dreuning, en verroerde niet.
Op den grond, in het stof, tegen het portier, lagen de bloemen.
De raampjes vóór haar waren vochtig, de wagon, waar ze tegenaan keek,
zwart-nat van den 's nachts gevallen regen, en de rails glommen.
De lucht dreigde.
Ze keek neer op het reisbiljet en las den naam van het land waarheen zij ging:
Schweiz.
Het land van mademoiselle....
Een oude brief dook op in haar herinnering: ‘....il faut venir me voir un jour.... toi,
et ton bon petit mari.’
De trein reed over een wissel, schokte, gleed geleidelijk weer voort.
Toen begonnen Julie's lippen te trillen, vertrokken.... Een siddering vloog over
haar witte gezicht....
En eindelijk, braken de tranen door, dropen langs heur kille wangen, en vielen,
af van haar kin, in den zwarten schoot.
DORDT, Augustus 1903-1904.
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Eenzaamheid
Door Samuel Goudsmit.
Van Moos, den slagersknecht.
I.
Aan wie, in zonde, gebogen gaan....
Hij kwam van buiten, naar heel, heel groot lijkend Amsterdam, zooals
provincie-jongens komen naar hoofdsteden, omdat voor hun, op de akkers in en
om hun woonplaatsen, geen koren golft. Armoede van provincie-luidjes, afsterving
van ouders, noopten hem tot zelfstandigheid, zetten hem verschrikt-alleen néer, in
't stadje, zonder broodgevend arbeidsveld. Toen z'n ouders stierven, kort na elkaar,
vroeg oud en moe van veel aftobbing voor brood, was Moos al een jongen van
negentien.
Alle toekomst, die hem vroeger mooi scheen, heel licht en ijl, om maar in weg te
glijen, en niet ingedacht als zelf door te worstelen leven, begon nu plots wreed voor
hem op te staan, als ijzig-koude middenweg met veel vechten en schreeuwen
tusschen naakt-harde murenrijen, sprak hem opschrikkend-barsch aan tot ontwaking,
waar-ie z'n jeugd verdroomde in onrijpe fantasieën van kinderleven.
Tot nu toe had-ie geslenterd, rondgeloopen in 't stadje als nagewezen nietsdoener;
de jaren vergleden, zonder ernstigen arbeid, in opvolging van gedroom, in eindeloos
zoeken naar aandoening.
Om hem heen was ruwe goedheid van ouders en broers, vaak harde spot om
onbegrepen afzondering, maar ook blije toegevendheid bij nieuwe verzoening.

1)

Fragment uit een eerlang te verschijnen roman ‘Dievenschool.’

Groot Nederland. Jaargang 3

595
Maar altijd, altijd door was er het ellendig geploeter naar brood, het sarrende gewroet,
om monden te stoppen, die weer leeg werden, het mokkend gepeins op middelen
om weer nieuw te vullen; versomberend in hun leven elk straaltje poëzie, verpestend
elken mooien adem, die zachtjes aan kwam wuiven in de korte, lieve stilten.
Vroeg al stieten z'n zachte kinderneigingen zich zeer op 't harde gedenk van z'n
ouders in moeilijke dagen, op wreede afwering van oudere broers, die met de brute
aanmatiging van groote menschen lachten om 't weeke kind, dat zelf onwetend,
snikkend vroeg naar teederheid.
Die verre afstand van wat hij zoo innig graag dicht bij zich voelde, dreef hem veel
en lang naar buiten: op wondermooie Zomermorgens, met heel zàcht windgeruisch
in groen van boomen; met verre warme weiden in stil-blije overkoepeling van blauw.
Hij kon zoo heerlijk rustig wandelen dan zelfs met versleten schoenen en 't half
aangetrokken winterplunjetje; en iedere stap in 't zachte gras en in de veilige
oestering van zon was hem een groot geluk, dat niemand wist of hoorde. Dat jubelde
in hem op en neer, uit z'n binnenste naar z'n hoofd, als trillingen van licht, die telkens
weer een uitweg zochten. De vogels in de weifelende vroegte, repten dan met
schuchtere bekjes van stille geheimpjes, zooals wel kinderen schouderschokkend
schateren om heerlijke ondeugendheidjes. En alles, alles was 't om hem heen
zacht-groen, zacht-blauw en goud, als een heel stil-uitgezongen weelde, waarin-ie
teêr z'n voorzichtige voetstappen zette....
Of in de avonden als schemering hem zachter streeling bracht, en de dingen zoo
innig-groot heel dicht bijeen te droomen stonden, in de grijs-zwarte overpoeiering
van weelde; - dan zong het weer heel droefjes-zoet tot in hem door; en hij glimlachte
soms om dat vreemde zachte neurie-stemmetje, dat uit de schemering kwam zingen
in zijn zieltje, zoo blij en droef tegelijk....
-------------Maar als-ie thuis kwam, voelde hij de felle schrijning weer opnieuw van 't altijd
tobbende leven.
Z'n vader, ouwelijk mannetje met grijze baardjes, mokte onophoudelijk over slechte
tijden, die bleven; ‘de handel lag in de goot - iedereen speelde koopman, iedereen.
As niks meer ging,
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werde ze koopman, kwam iedere snotneus je in je wiele rije - ginge de winkeliers
over de kop - koopman! hadde de slagers geen cente meer om 'n levende koe te
koope, kochte ze je de dooie voor je ooge weg....
Gisteren drie kalveren gemist, waar jongeren 'm vóór waren: vandaag gedacht
een dooie koe te kenne gebruike, die enkel gestikt was, verdomde de vuile boer 'm
mee te geve, wou 'm de deur uitgooie, toen-ie vroeg, of de knecht 't voor een dikke
fooi thuis wou brenge.... Met zìjn vader had-ie 't vleesch van 'n half paard in drie
wandelingetjes thuis gebracht onder de borstrok, en de boer had 'm de jas
toegeknoopt. Of-ie 't nog wist. Jongen, hou je maar stil.... thuis zate ze met z'n elleve
te verrekke van de honger.... en van de allereerste beuring ate ze aardappele met
olie.... d'r was 'n ouwe Russin bij, die altijd bij ze bedele kwam.... die het ze
meêgegete.... de eerste lekkernij van warm ete in 'n halve week tijd....’
Maar Izak, de oudste van Moos broers, leidde af, vroeg, of de koe van van morrege
vet was geweest.
- D'r lag 'n vinger dik op, 'n pracht van 'n beest.
- Dan zal-ie krijge, wat ik 'm wensch.
- Geeft ook niks.
- Nou, veel wensch ik 'm niet, maar hij zal toch morrege bij z'n koe legge - had-ie
't U teminste late meêneme.
- En voor mijn kan-ie de koùwe koors krijge op z'n verjaardag.
En 't gesprek duurde kwartieren.
Moos zag 't slechtere, 't betere in z'n broers, voelde altijd de neiging tot
beoordeelen en vergelijken.
Meestal prikkelde de vuil-rake zegging van den een den ander tot lachend
meevloeken, maar altijd was het de onbewuste bitterheid tegen 't neertrappende
noodlot, die hun uitspugingen van haat gaf over wie hun handel bemoeilijkte. Soms
kwam even zachte tempering van Moeder's zij, maar 't zwakke stemmetje van 't half
afgewerkte vrouwtje kon geen brute hartstocht-braking stillen in de heftige
gemoederen.
Dan kwam brutale spot terug; en de vader genoot met stille lachjes van de
kwajongens-geslepenheid, waarmee ze moeder overbluften. 't Vrouwtje, fysiek
onmachtig, lei zich neer, voelde dan de pijniging van iederen lach, zat er
zwakjes-bleek maar bij te
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werken, te stoppen, te naaien, te schillen, zonder lust tot verwijt. In die oogenblikken
was 't, of 't laatste sliertje energie van haar weggleed in de sarrende
schreeuwstemmen der jonge kerels.
Moos dan, voelde wel vage neiging tot troosten, kroop soms gauw op Moeder's
schoot, en er kwam dan even een wisseling van liefkozingen van zwakke tot zwakke.
Maar er was te weinig bewustzijn bij hem van Moeder's weemoed om verleden, dan
dat hij 't stil opsnikkende verdriet zou kunnen wegkussen met zijn kindermondje.
En later, als 't weer gebeurde, voelde hij al vooruit den spot van z'n broers, om 't
aanstellerige in z'n doen, en bedwong zich.
Maar ook dikwijls, in 't alle zorg vragende werk-leven, stelde hem z'n moeder teleur,
als hij aankwam om teederheid; stiet ze hem terug, met handen vol poetslappen en
'n hoofd vol afmattende berekeningen, als-ie, thuis gekomen met heerlijk-blije muziek
in z'n borst, en altijd weer opnieuw verlangend naar 'n kus, haar dol om den hals
wou pakken en de bleeke wangen zoenen wou.
Of, als ze 't toeliet, doorwerkend, alsof 't leven afhing van die geschuurde ijzeren
pot, waar ze gehurkt zat op de ruige, roodsteenen vloer, tusschen pannetjes en
deksels en bespatte klitjes zand, verkilde ze toch ineens z'n heerlijk-jonge extaze,
met dat bitter-rauwe mokstemmetje als van een, die veel gekropen heeft door 't
leven: - ‘Nou jà - hè - 't is goed - kùs maar, je laat me toch o o k verrèkke, as 't er
op ankomt.’
Dan bleef-ie vóor haar staan, 'n oogenblik, niet denkend aan 'n oorzaak voor al
die wrokkende levensmoeheid, maar voelde zich oneindig alleen, in dat gangetje,
bij die harde vrouw, die z'n moeder was, in die ellendige atmosfeer van warme
zeeplucht, die benauwde tusschen de naakt-witte muren met 't teeren randje van
onder, en de potjes en pannetjes op de ruige vloersteenen, die 'm pijn deden van
binnen, als z'n voeten 'r over schuurden.
En hij liep achteruit, aldoor 't nog bekijkend, de deur uit, naar buiten, in een hoekje,
tegen 'n boom en snikte, snikte...en al het mooi van straks, al 't mooi van zongoud
en hemelblauw en boomengroen viel nu van hem af en vergleed in z'n zenuwachtige
snikken...Er bleef nu niets meer over van àl het moois, dat er was; niets van 't zachte
mysterie op morgens en avonden buiten; er bleef nu alleen maar het jongetje, dat
z'n
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moeder had weggeduwd van haar hals, en nu te huilen stond bij den boom uit
medelijden met zichzelve....
Den heelen verderen dag zonderde hij zich af, wierp vlug zelf z'n kleeren uit en
kroop huiverend in z'n houten ledikantje.... En 't heerlijkst vond hij 't, dat niemand
'm dan maar begreep, dat moeder niet wist, hoe-die gehuild had, en gewoon
goeiennacht zei, zonder zoen. Want nou bleef 't zoo stil in hem doorschrijnen, die
pijn, dat oneindig verlangen naar iemand, waar-ie van houen mocht, krankzinnig
van houen mocht, en die-die toch nooit vond, in huis niet, en op school niet, en
nergens, nergens....
--------------Zoo bleef, in zulke dagen, alleen in zijn onbegrepen kinderziel, maar heel groot
en statig-rein, de blanke wijding van natuurleven.
De wondere attractie van het mooie bracht hem al verder en verder van 't
kil-benauwde familie-kringetje; de werkelijkheidsdingen vervaagden al meer en meer
en werden hem hatelijk door de minachting van zijn omgeving. Die werd hem
onbewust dan àl vreemder en vreemder door haar kleine ziening van 't onbestemde,
dat hem bezighield, en waarvan hij ook op later leeftijd door weinig logisch denken
niet zag, hoevele zorg, of afstomping daardoor hem alle liefde wegstal, waaraan
zijn ziel behoefte had.
Toch, soms weer, als die behoefte heel, heel groot in hem werd, pijnigde tot een
diepe leegte in zijn binnenste, opdrong naar z'n keel tot snikkens toe, deed hij telkens
nieuwe moeite tot toenadering, voelde hij de telkens geminachte omgeving heel
warm en innig naast zich, en vatte gretig elke gelegenheid aan, die terug kon leiden
tot nauwe intimiteit.
Dan voelde hij zich zoo zwak en klein, in 't olielicht om de vierkante tafel, dat hij
toejuichte al wat gezegd werd; zelfs lachte hij om mal gepraat van broers, om guitige
kwaadsprekerijen, en deed er nerveus lachend in mee.
Verhalen van vader, in half verstaanbare jargontaal, over oneerlijke winstjes, die
gekomen waren als gelukkige rijkdommen in dagen van ellende, waren hem heerlijk
welkom; blije instemmingen van Moeder prikkelden hem tot tranen toe, en hij kreet
het uit als broers vulgaire gijntjes uitgrinnikten over vrouwen.
Hij boog zich voorover, hij drong zich in hun wezen, en het was hem een streeling
van symphatie, een overjubeling van weelde
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die vlamde om z'n hoofd; hij warmde z'n koude, huiverende zieltje aan 't licht van
hun zeldzame intimiteit....
Maar als 't voorbij was, en hij weer buiten kwam, in de velden met teêre verschieten
en zachte wisselingen van kleur, als z'n jonge borst de frissche geur weer ademde
van vijvers en van struiken, dan voelde hij een minachting voor zichzelf, een
wansmakelijke onvoldaanheid, wijl-ie genoten had, van wat-ie anders ver beneden
zich wist, en zich zoo bloot had gegeven aan die toch straks weer spotten zouden
met heerlijk-zacht gedroom.
Dan keerde weer, altijd nieuw, de groote attractie van wat daar buiten lag, in
warme weiden en teerblauwe zomerluchten, niet begrensd door versomberende
muurtjes, en niet dompig gehouden onder klein gepraat.
Maar 't allerwarmst van intieme vreugde waren hem de joodsche feestdagen.
Die waren hem als langgeziene lichtpunten in de jaren, als blijde wachters, die
zongen aan de wegen en hem fluisterden van menschenmooi. Want hij zag het
blije, dat aankwam in de dagen nog alles heerlijk groot, in den alles vermooienden
schijn van zijn kinderlijke verbeelding.
De vooravonden in de synagoge, met veel wijding van kaarslicht bij 't binnentreden,
en vroolijke feestgezichten en hartelijk handgedruk, gaf hem 'n trilling van genot;
en 't opjubelende bewustzijn van onbaatzuchtigheid in die bezoekers van de ‘schoele’
verzachtte weer alle bitterheid om maanden van ellendig aangezien winstbejag.
Hij vond 't goed zoo, heel goed, heel rustig en mooi-vredig en groot; ze kwamen
in de kerk nou weer, ze dachten niet aan handel, diè niet en diè niet - allen die hij
kende - ze drukten elkaar de hand - en wenschten: ‘nog veel jaren hoor, nog veel
jaren,’ en ze lachten elkaar toe, heel goedig en blij, in 't aankomende gevoel van
feestelijkheid.
1)
En als de gazzan inzette, galmend-zwaar, de bijzondere melodie van 't
avondgebed op hoogtijdagen, en de hoofden bogen zich in ootmoed naar 't oosten,
dan was het, of iets in hem lachte, aldoor in z'n borst, op en neer, op en neer, alsof
een gelukkige muziek

1)

Voorzanger.
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daar opjubelde in z'n ziel en licht bracht in z'n oogen, en zong in plechtige maten
van 'n mooie zonnige wereld, waar alle menschen vrienden waren....
Dan zag hij ook, in sommige oogenblikken, bliksemsnel, als apotheosen in
klaterend licht, de opdoeming van heel verre landen in enkel zon, waar Israël eens
gewoond had, Israël, in ruime ademing van door waarheid groot natuurleven, Israël
zonder duizend vormpjes; kleine wetjes, die kleine boekenmannetjes heel knapjes
en flinkjes gemaakt hebben in suffe geleerdheids-waanzin, Israël nog niet neêrgetrapt
door eigen en vreemde kleinheid tot insectenvolkje van kruipers en leugenaars.
Hij zag het alles nog mooi en groot, in 't licht van z'n kinderlijke verbeelding, tot
zijn ziekelijk idealisme gezonder werd en vaster vorm aannam door raker ziening.
Want later, veel later eerst, voelde hij de schrijnende ontwijding van die bedompte
Synagoge, waar een God van Licht werd aangebeden onder onfrissche broeiing
van warme hoogzijhoeden - waar poëzie werd nagebauweld door pruimende
tabaksmonden, waar met bezweete gezichten in afgepaste bankjes werd opgezien
naar 'n gestucadoord plafond, waar arme joden, rondtrekkende proletariërs,
vreemden waren en teruggehouden werden achter den afgesloten hekjes, en
psalmen verminkt werden uitgeschreeuwd tusschen vier bekalkte muren....
1)

Tot Moos' dertiende verjaring kwam met plechtigheid van Barmitswoh-feest bleef
hij op school.
Hij was niet vlijtig. Er was op school maar weinig, dat z'n dweepzieke belangstelling
bezighield.
Cijferkunst was hem een marteling. Als medeleerlingen zich beijverden, in 't
uitwerken van peutersommen, goedkeuringen kregen en pluimpjes voor
kwartieren-lang wroeten in gniepige berekeningetjes, waren meestal al zijn sommen
fout, en hij werd uitgelachen om z'n achterlijkheid, de onderwijzer schudde
medelijdend 't hoofd. Dan kreeg hij lust, om weer tegen den schoolmeester
meelijdend 't hoofd te schudden.
Als 't thuis ter sprake kwam, bespotten hem z'n broers:
- Ogh! rekene! als-ie dàt nog niet kon, kon-ie wel op bril drie

1)

Kerkelijke aanneming.
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gaan zitte.... zij ware altijd de beste rekenaars geweest, wat Izak? Hoe vond-ie nou
zoo'n stumper?
1)
- Och - zei Izak - maak je toch zoo druk niet, hij is nou eenmaal 'n schlemiel .
Maar Vader schudde ook z'n hoofd, met bedroefde bitterheid:
- Schaam je toch jonge - 'n jood zal niet kenne rekene!
Hij gaf er geen antwoord op, want hij wist al, dat tegenspreken uitlokking was van
kleine spot en scheldwoordjes, waartegen z'n weinige logische radheid van denken
niet bestand was. Hij voelde alleen een grooter, mooier leven, maar vreemd, heel
vreemd, in zich opbruisen: een leven, dat spotte met klein gewroet van afstompende
cijferlegertjes, een leven van regen en zon en van vlammen en onweer, van donderen
en juichen en saterlachen en snikken, dat zich krijtend baan brak uit z'n borst.
Soms bleef hij plotseling staan, om te weten wat toch zoo hevig in hem worstelde
of schreide. Er waren kleine oorzaken voor, dat wist-ie: ruzietjes thuis, of op school
zenuwachtig geslikte smaad van smousscheldende kameraadjes, of oogenblikken
van stil uitgeschreide verlangens naar teederheid....
Maar hij begreep niet, dat anderen 't niet voelden, die worsteling van
aandoeningen; de bitterheid tegen de blijdschap, en de blijdschap tegen den
weemoed, alsof die stemmingen in menschendrommen belichaamd waren, en
vechtend opklommen tegen de wanden van z'n maag....
Gebrekkig godsdienstonderwijs in de avonduren en op Zondagen Woensdagmiddag,
was hem half ergerlijk door kleinheid van vormelijke inpomping, half aangenaam
door de vergemakkelijking van gedroom en doorleving van gelukkige uren met verre
Joodschhistorische grootheid. Maaar telkens, door de wanorde van 't slecht ingerichte
schooltje, kwam weer de wreede opschrikking uit z'n hartstochtelijk genieten, door
ruzie van kinderen, die schreeuwden met schelle hooge vechtgeluidjes, of de tot
halve razernij gedreven woede van den schor-krijtenden grijzen Rebbe, die
ronddraafde, met teruggeschoven kalotje, en in de hand verknepen rooie zakdoek,
van troepje tot troepje, hamerend en verwenschend tot in de hel.

1)

Sukkel, stumper.
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Soms miste een stomp of stoot z'n doel en duwde Moos met pijnlijke verrassing
wakker uit visiën van idyllen-leven. Hij zag dan om, en de Rebbe keek hem aan,
met rollende oogen, de gouden bril sidderend op z'n neus, de bruine tanden
klapperend in den zenuwachtig trekkenden mond, die kwijlde langs de witte das
over 't vergroende lustre jasje....
Maar achter hem kreet weer luider en wilder 't brutale lawaai op door 't holle kale
zaaltje, waar de sjofele vieze kinderen met de klompen aan de banken besprongen
en zich hartstochtelijk wreekten op pas ontloopen kettingen van morgen- en
middagscholen.
Dan rende de grijze Rebbe terug en stompte, duwde, vloekte opnieuw, tot-ie,
bijna huilend, z'n woede verbeet op z'n lippen, en zenuwachtig schokkend, met
moeë oogen, zich vóór de bende neêr liet vallen in den wrakken leuningstoel met
't groen-verschoten trijp.
Dan bedaarde het.
De oudste kinderen schrokken dan voor den afgematten grijsaard tegen den
witten muur, en konden nu stilte krijgen.
Zoo kwam het nooit tot ernstig onderwijs, en Moos' dertiende verjaring naderde
al, zonder dat hij veel meer wist, dan de verminkte, machinale vertaling van
willekeurig gekozen Thora-brokken en van zanikende gebeden.
Maar 't voornaamste was toch de afdeeling van de Thora, die hij voor moest lezen
op den Sabbat-morgen van zijn Barmitswohdag. Maanden te voren studeerde hij
met den Rebbe de enkele bladzijden in uit het boekje op school, die maar een heel
klein vierkantje figuurtjes zijn zouden in de perkamenten Wetsrol in de Synagoge.
De Rebbe bepaalde afzonderlijke uren, waarop-ie komen moest.
Dan begon die hem de verschillende beteekenis der joodsche muziek-teekentjes
voor te dreunen, en 't kinderstemmetje hakkelde die na op de slecht uitgesproken
woorden, zoodat de galmende, nasale geluiden hol aan- en terugzanikten tegen de
wanden van 't leege lokaaltje. Maar langzaam-aan ging 't beter en beter, en 't
niets-zeggende Thora-brokje, het zevende gedeelte van de week-afdeeling, bijna
willekeurig ingezet en afgebroken, werd hem een afgezaagd liedje, opgezongen,
vóór-ie naar bed ging, en als-ie opstond.
Thuis zongen ze 't mee, z'n broers, z'n Moeder, z'n Vader,
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en soms, trotsch op 'n zoon, die 't leêge brokje verhaal van geheugen-martelende
stamboom-namen zoo gemakkelijk van buiten kende, lieten ze 't hem thuis opzeggen,
in de aan te nemen houding van den dichtbij-en feestmorgen....
Vader, bakkebaardjes krabbend, grinnikte knipoogend van genot; Moeder, stom
van verbazing over 'n jongen met zóó'n stem en zulleke hersens, bleef met open
mond zitten luisteren naar wat ze nooit begrijpen zou; 't zwart wollen mutsje, met
twee neerhangende linten boven 't bleeke gezicht, de rimpelhanden met mesje en
half afgeschilden aardappel boven 't mandje in de opgetrokken schoot.
En weer, voor de honderdste maal, zanikte het onnoozele familie-namenreeksje
op de klanklooze wijs door 't kamertje, oproepend in Vaders en Moeders verbeelding
het dom-overdreven geluk van door levenslang getob neêrgetrapte stumpers om
schijngenot van één oogenblik; bij de broers vage herinnering van voorbije
schooljeugd maar die niet lang kon blijven in de hoofden vol brute gedachten en
verlangens naar meer-gevend genot; bij Moos 't kinderlijk besef van een heel kort
1)
koningschapje, dat duren zou van 't seinende, galmende Omein van de Rebbe,
2)
tot 't meeschreeuwen van de Kille aan 't slot.
En tot den dag zelven bleef hem die kleine eerzucht bij, voelde hij ook geen
weemoed als vroeger, herinnerde zich dien zelfs niet meer, vulde in eenzaamheid
z'n uren nu met gouen fantazietjes van den éénen morgen; of thuis met de
verkleinende intimiteit van gure, neertrekkende gesprekjes.
Andere wijding tot den dag, waarop-ie zelf verantwoordelijk heette voor z'n zonden,
3)
kwam van den Rebbe noch van anderen. Hij kende zijn Parscho , dat was voldoende.
Den Vrijdag te voren in de Synagoge, voor de laatste repetitie in de Wetsrol zelve,
waarin geen leesteekens of klinkers waren aangegeven, mummelde de Rebbe iets,
van dat-ie nu voortaan ernstig moest zijn, zie-je, dat-ie zelf nou voor z'n goed en
z'n kwaad geoordeeld zou worden door 't Hooge gerecht, door 't Hooge gerecht....
Terwijl zag-ie 'm aan, vermoedend dat de nonsens de kinderooren voorbij zou gaan.

1)
2)
3)

Amen.
Gemeente.
Afdeeling der Thora.
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En zich zijlings tot hem buigend, heel gewichtig:
- Wat is 't Hooge Gerecht?
- Da's - da's God, zei Moos.
- Goed onthouen, goed onthouen, jij bent 'n flinke Barmitswejongen.
1)
En de zilveren versierselen afnemend van 't fluweel-ommantelde Cefer-Thora ,
gromde de ouwe rochelende stem nog eenige malen boven 't beweeg uit van de
peper en zoutbaard:
- Jij ben 'n flinke jonge - jij ben 'n flinke Barmitswe-jongen.
Tot de dag, Moos' feestdag, kwam.
Het was maar een heel vluchtige gebeurtenis, vaak overzien in zijn brein, tot 't
feit minder gewichtig was, dan 't heerlijk verbeelden; eigenlijk maar een afschaduwing
er van leek.
Want het ging alles toe met de benauwde kleinheid van Synagogeceremonieën:
2)
't naderen van de Biemah , in 't heel, heel moeilijk gekochte nieuwe pakje, de
3)
glimmende, harde deukhoed, de krakende nieuwe schoenen, in 't tallies van de
oudste broer, dat opnieuw gewasschen was - wat hem alles nerveus deed zijn onder
't gewichtig gekijk van de knikkende hoogzijhoeden.
Hij zei toen de vóórbrooche op, de Rebbe galmde ‘Omèi-èi-èin’ en voor de laatste
maal zanikte hij 't brokje Bijbelhistorie door 't hooge Schoelgebouwtje. Hij
schommelde uitstekend met z'n lijf, met z'n hoofd; hij lei prachtige theatrale klem
op de volgorde van de stamboomnaampjes, hij spitste de scherpe woorden met
een aangeleerde felheid, die de hoogzijhoeden weer bewonderend tegen elkaar
deed wiegelen, alsof de heele Synagoge een visschersvloot was met allemaal
zeezieke masten. - Tot aan 't eind de heele kille, opziend van de secure volging in
de boekjes, op honderd manieren 't laatste halve zinnetje meeschreeuwde, en de
Rebbe hem 'n triomfantelijken kneep in z'n arm gaf.
Nog even zong hij de nà-brooche langzaam op, en de kille zei tevreden ‘Omein.’
De dingen waren gebeurd. Nou was-ie 'n erkend Jehoedie. Nou was-ie mensch,
man. Nou was-ie verantwoordelijk voor z'n zonden.

1)
2)
3)

Wetsrol.
Biemah: verhevenheid waarop de voorzanger en diens toegevoegde sjaimmes staan.
Tallies: bidkleed.
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1)

Hij wachtte even terzij van 't tafeltje van de Rebbe, die de ‘Miechébeirach’ voor
hem zei. Hij maakte er één aan z'n vader, één aan z'n moeder, één aan de Rebbe,
één aan de ouwe pruimende oom, één aan 't kerkbestuur en de schoolcommissie
en ten slotte liet hij de heele Kille zegenen en offerde viermaal drie stuivers aan
verschillende Joodsche instellingen, wat z'n vader met hem afgesproken had, voor
't fatsoen, weetje, en hem den volgenden Zondag op eenige dure guldens te staan
kwam. Toen wachtte hij nog, tot voor een volgenden opgeroepene gelezen was en
ging heen. Hij had ook secuur geleerd naar de Biemah te gaan langs den kortsten
weg, en terug naar z'n plaats langs de langste. Allemaal van die dinge, die mòtte,
weet je. Als je naar de Cefer Thora gaat, ben je zoo blij, dat je precies zoo doet als
je hebt geleerd en den kortsten weg neemt. Als je van de Cefer-Thora weggaat,
ben je precies zoo bedroefd daarover als andere behoorlijk onderlegde Joden en
neemt triestig een omweg.
Toen-ie weer in 't bankje stond, na een pijnlijke wandeling van zenuwachtig zich
bekeken voelen, overviel hem een vreemde gewaarwording, een onoverwinlijke
machteloosheid. Hij betrapte er zich op, niet te weten, welke houding hij aan zou
nemen, of-ie zitten zou of staan, of rond zou blijven kijken, of staren op de bladzijden
van z'n Tefillo. Hij deed alle dingen om beurten, één, twee maal, en keerde zich
toen om, in 't nauwe bankje, om op te zien naar de galerij achter zich, waar de enkele
vrouwen zaten. Hij zag er een paar, die hem sentimenteel-lief toelachten, en vond
er 't kleine, bleeke gezichtje van z'n moeder, onder den poveren zomerhoed, met
dof-glinsterend git; 't bandeautje weggestreken naar de ooren, en ze lachte hem
even ook heel kleintjes-trots toe; maar 't gaf hem een rilling van geluk en warme
innigheid in de kille aanvoeling van den vreemden ernst, die hem z'n evenwicht
benomen had.
En hij vergàt ineens alle van buitengeleerde gewichtigheid, al 't oogengekijk, al 't
licht van de kaarsen op de net-verlakte Biemah achter zich, al de wijding van de
Heilige Arke, waarin de wetsrollen stonden; en zijn kinderoogen lachten naar boven,
z'n kinder-

1)

Miechébeirach: letterl. hij, die zegende. Ieder opgeroepene heeft 't recht voor een daartoe
bepaalden prijs eenige zegeningen af te vragen voor de personen, die hij daarmee vereeren
wil, en die de voorzanger dan voor hem opnoemt.
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zieltje neeg naar z'n moeder, en hij wierp haar met z'n hand, een, twee, drie
hartstochtelijke kussen op van z'n lippen.... Maar achter zich hoorde hij gesis, nòg
eens, en nòg eens, tot de heele Kille meesiste en z'n moeder ineens 't bleeke
gezichtje vertrok tot pijnlijke teleurstelling en met haar vinger heftig gebaarde tot
zitten gaan. Hij keerde zich weer om, verschrikt, en zag de hoogzijhoeden in
heel-ernstig beklagen tegen elkaar aan 't schommelgolven; de Rebbe zette schuine
oogen en beet op z'n lippen, en tusschen z'n lachende broers rechts stond z'n vader,
de armelijke cylinder achterover, maar de oogen wijder van woede, en met 'n heel
breeden mond duwde-ie 'm tegen:
- Kwajonge, kwajonge, kwajonge!....
Toen begreep hij pas: hij had verkeerd gedaan. Mocht-ie z'n moeder kusjes
opgooien, kusjes in de Schoel? in de Schoel? Kusjes? op z'n Barmitswoh-dag?
Kusjes? 't ging niet - hij was nou 'n man....
En weer na 'n heelen tijd, kwam die leegte in zijn binnenste, als een niet te stillen
honger, een ziekelijke verlatenheid. Hij boog zich voorover, dat ze z'n gezicht niet
zien zouen, en beet zich op de lippen, om niet te huilen, probeerde de prop weg te
slikken in z'n keel. Maar hij verbeeldde zich in eens, dat er iemand medelijden met
'm had; hij wist niet wie, maar iemand, iemand, en toen kwam zoo'n vervloekte heete
traan uit ieder van z'n oogen en rolde over z'n wangen. Hij kneep z'n vingers tot
vuisten - hij wou niet huilen - nee - nee - nee - hij verdomde 't nou - ze zouen 't niet
zien.... Maar er kwamen er al meer en meer, allemaal van die gloeiende droppels:
en 'n paar rolden er op z'n Tefillo.
Toen wierp-ie z'n Tallies af, duwde een jongetje op zij, en vooroverbuigend, dat
ze toch z'n oogen, z'n natte oogen niet zien zouen, liep-ie snel de bank uit, ijlde over
't tapijt naar 't gesloten hek, waar de oppasser te wachten stond. ‘Moet je d'r door?’
vroeg de man.
‘Ja’ zei-ie met 'n snik.
Toen vloog-ie naar buiten, zijn zakdoek tegen zijn oogen, bleef in 't smalle
zonbeschenen straatje staan, even hartstochtelijk uithuilen, haastig om gauw weer
terug te gaan....
Maar vader was 'm gevolgd; 't gaf een heele opschudding in 't schoeltje, toen-ie
van z'n plaats ging.
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Hij zag 'm aankomen, de kleine stoeptreêtjes af, in 't poover zwarte pakje, met de
plechtig-witte das op zij van de uitgerafelde boord, den hoed in den nek van haast,
't bidkleed nog half om de schouders.... Hij nam m' zwijgend bij den arm, trok 'm
weer 't stoepje op naar binnen. Maar in 't portaaltje bleef Moos even staan; ‘God
vader, laat me dan tenminste even uithuilen, ik kan toch ommers zóó niet naar binne
gaan.’
- Nou, gaùw dan, gaùw, bè-je bedonderd, kwajonge, met je verdomde kunste,
gaùw, wasch je gezicht af, onder 't kraantje, en naar binne, hoor, aàp, je ben noù
geen kind meer waarachtig.
Na-snikkend nog liep-ie naar 't koperen fonteintje in den hoek, maakte z'n zakdoek
nat, bette z'n oogen, aldoor, aldoor, heerlijk verfrisschend de gloeiende oogleden,
't brandende gezicht; toen, àl bèttend wrijvend, maakte-ie de deur los, stilletjes, dook
naar z'n plaats, hoogrood onder 't belangstellend oogengekijk, verborg zich onder
't Tallies, bezag de letterfiguurtjes, die schemerden in z'n nog betraande oogen. En
de heele schoel fluisterde nu, de heele Kille babbelde dien dag over 't schandaal,
van die rotslepel van 'n Barmitswejonge - die eerst kusjes had opgegooid zóó van
't Cefer-Tora weg, naar z'n moeder, en toe nog op den koop toe de schoel was
uitgeloope, enkel uit kwaadaardigheid, omdat ze gesist hadde, dat-ie zich om zou
keere....
Thuis werd er veel en lang over gesproken. Maar hij verdedigde zich niet. Want
er kwam nu weer de blije eenzaamheid, die lang was weggeweest, in de verkleinende
intimiteit van 't samen naderen voelen van 't feestje.... Z'n verlangen naar teederheid
kwam hem nu weer zoo bekend voor, als een heel lief iets, waarmee-ie lang had
rondgeloopen; en hij bewaarde het onder al 't geklets heel stil in zich, en liet het
maar weer fel in zich doorschrijnen, zonder iets aan anderen te zeggen.
Er kwam visite, in 't met moeite opgepronkte kamertje; opgepronkt met ouwe
stukken versleten tapijt, met geleende stoelen, met al 't glaswerk dat er was, zuinigjes
geschikt op 't helderwitte laken over de uitgeschoven tafel, en er was anisette en
cognac, en koffie met koek, hoewel 't een heel slechte tijd was.
En allen bespraken ze 't gevalletje in schoel, en vonden 't zoo jammer, omdat-ie
zich overigens zoo flink had gehouen.
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De Rebbe bracht een cadeautje mee, gebedenboekje in rooien omslag met
dooreengeloopen druk op slecht papier, en vond 't noodig, in heel slecht Hollandsch
'n toespraakje af te scharrelen. Hij maakte 't maar heel kort, want ook slecht
Hollandsch sprekende Rebbes berekenen nog toespraken naar rijksdaalders, en
Moos' vader had graag wat toe gehad, om de kosten te dekken. Aan 't eind tikte-ie
Moos tegen z'n wang en zocht z'n oogen:
- Nou, zei-ie lachend, en heb je je vader al excuus gevraagd voor van morrege?
- Ja meneer, loog Moos, en 't was, of een ander voor hem sprak. Maar geen van
allen zei, dat 't niet waar was.
Z'n moeder duwde hem even later terug naar den Rebbe, om te bedanken, en
hij deed het alles bijna onbewust koud; z'n verbeelding werd er niet door gestoord.
De president van 't Kerkbestuur, een warmpjes-inzittend glad heertje, met gouden
pince-nez en blonden puntbaard, kwam ook heel deftigjes en gewichtigjes
aanstappen; weet je zoo niks trots, bij zulleke arreme mensche toch; en bracht hem
een geschiedenisboek mee.
De heele familie en de halve Kille van 't plaatsje stond op, toen-ie binnenkwam.
Conservatief Jodendom kruipt tòch wel voor vernikkeld modernisme van
centenheertjes, die deftig bestuurdertje spelen, die niets voelen van hun krijtende
armoe, die niet naar hen omzien bij wijngeslobber met modernerige joden- of
christen-heertjes, die preuts voorbijgaan hun eindelooze benauwenis, om er te
komen, die met een half vocabularium Fransch en 'n heelen hoop geld van papa
koninkje spelen onder 't armzalig troepje Jodenvolk, dat voor het grootste deel z'n
boterham op moet rakelen uit onderste modder van ontzaglijke samenleving....
Hij gaf hem het boek en deed er een toepasselijk woordje bij, van dat het leiden
mocht, la-la enz.
Dan tikte hij even 't incidentje aan in de Kerk, en vond wijsgeerig, dat 't er wel uit
zou gaan, waarop de heele visite weer riep van: ‘ja zeker, mijnheer’ en toen overging
tot 't in finesses bespreken, knikkebollend en schuin omziend, van meneer's mooie
redevoering.
Z'n vader zat met heerlijke gloei-oogjes de knieën te wrijven, stond op, drukte
den meneer den hand en bedankte.
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Moeder deed 't bescheidener met 'n enkel nederig huisknikje, en 'n onbeholpen: ‘U
wordt van mij ook bedankt,’ dat door de heele kamer klonk.
Een schoolcommissie-lidje, een oud heertje met grijze bakkebaardjes en 'n bril,
dat van huurrente leefde, gaf een cadeau namens de schoolcommissie, de vijf
boeken Mozes, in vijf rooie deeltjes, en vond 't maar geraden te zeggen, dat-ie zich
bij z'n voorganger aansloot.
Moos kreeg weer 'n waarschuwenden duw van zijn moeder en riep: ‘dank u
meneer’ voordat 't zanikende stotterende mannetje uitgebauweld was.
De ouwe oom, die pruimde en jenever dronk, besprak 't in onverstaanbaar jargon
en bespaarde hem zoo de ergernis van de zooveelste herhaling.
Bezoeker na bezoeker kwam, allen de arme joodjes van 't provincie-stadje,
slagertjes, kooplui, venters, die buiten scharrelden bij de boeren met hun eventjes
opgedirkte vrouwen en schreeuwende kinderen. En allen gingen ze, heel vormelijk
nog, met een ernstig besef van hartelijkheid 't rijtje langs van Moeder, Vader, Moos
en de broers, al wat moois is met 'n hoofdknik toewenschend, roemend gehoord of
niet gehoord Bijbelbrokje, besprekend de grootte, de dikte, de kleur, 't gewicht van
den Barmitswo-jongen, anisette slurpend, koekschijfjes brokkelend, om dan weer
op staan, nog eens te wenschen en weer heen te gaan.
't Meeste ging hem onbewust voorbij, raakte z'n wezen niet.
Maar nu en dan, heel even, als een sympathieke tante, een intieme vrouw hem
de hand drukte, hem even goedig in de oogen zag, kinderlijk tikte tegen zijn wang,
voelde hij een blije streeling, een weldadige zachtheid over zich komen, verbeeldde
zich, dat zij of zij 't geweest was, die van morgen medelijden met 'm had, en had
dan moeite z'n tranen terug te houen.
Maar dan bedacht hij gauw weer de kille hardheid van de anderen en verbeet z'n
sentimentaliteit, en lachte vreemd mee, als er gezegd werd, dat ze 'm op de arm
gedrage hadde, ja ja, toen-ie nog zoo'n joggie was, zoo'n joggie nog....
Den heelen dag deed hij verder onbewust mee met 't gemakkelijk gepraat van
de huisluidjes. Maar 's avonds, toen

Groot Nederland. Jaargang 3

610
1)

hafdolo gemaakt was, na Kerkgang, vader met de broers in donker uitgingen, ieder
een anderen weg, om nog wat op te scharrelen, toen-ie met z'n moeder alleen bleef
zitten in 't kamertje, waar de vreugde van den dag nu heel verstorven was, in de
kille vooravond-leegte van een nieuwe week vol broodgescharrel, toen kon-ie 't niet
meer uithouen, toen kermde het zoo in zijn zieltje om een kus van haar mond, dat-ie
opstond van z'n stoel, en schuchter naar 'r toeliep; hij lei z'n arm om haar schouder
en greep haar hand.
- Zeg, moe....
- Nou, - vreemd zag ze hem aan, 't kleine vrouwtje, met 't hoofd vol zorg alweer
voor de komende week. Maar toen-ie zoo dicht bij-'r stond, woù-ie, woù-ie 't even
zeggen, en z'n groote oogen zagen als van 'n heel klein kindje in de hare....
- Zeg moe, ben ik nou 'n màn? Is dat nou waar?
Meteen drukte-ie, verrassend-wild een kus, lang, heel lang, op haar mond, lei z'n
hoofd tegen haar wang en begon zachtjes te huilen.... Zij begreep hem niet,
onvatbaar als ze was voor 't besef van 'n ziekelijke weekheid in 'n jongen van dertien.
Maar toch, onbewust, en daarom juist zoo zuiver-rein in de altijd en altijd weer
mooi-teêre aanvoeling van kinderzielen in kleine moedertjes, wist ze, dat hem iets
pijnde, dat hij hartstochtelijk om haar vroeg....
En ze nam met haar magere werkhandjes z'n groote hoofd tegen zich aan, en
kustte hem, een, twee, driemaal op z'n wangen, z'n mond, z'n oogen, tot-ie
zenuwachtig grinnikte van weelde.... Maar wat te zeggen wist ze niet....

II.
Enkele weken later gingen Moos en Joopie samen 's middags uit.
Buiten 't stadje lagen de verre velden grijs besneeuwd in de mistigheid van den
winterachtermiddag en de harde, dikke vochtluchten oversomberden de doffe
vlakheid van de wegen met een leêge, botte triestigheid.
Donker plekten er tusschen de vervaagde kleuren van huisjes

1)

Hafdolo: ceremonie bij 't einde van den Sabbath; met kaarslicht en wijn het inroepen van de
zegening over de komende week.
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en boomen, die traag en ouwelijk te mijmeren stonden in de zonnelooze droefenis
van zoo'n heelen langen winterdag, die nu ook maar gelaten wegdoken in de bitse
overhuiving van levenloos grijs, schuw eigen warmte zoekend in de huiverende
omademing van wijde, dunne mistluchten.
Joopie wou wel spreken over alle dingen, die Moos gezellig zou gevonden hebben
op 'n mooien dag, maar 't was nu alles zoo schrikkelijk hard, zoo wanhopig-dood
om hem heen, dat Moos geen lust had 't laffe gesprekje vol te houden, dat Joopie
telkens zanikende weer ophaalde....
Hij kon nu ook niet zeggen wat hem scheelde; 't was enkel maar 'n lustelooze
zatheid, die in hem was, van een moeilijk te doorleven middag zonder eenig
sentiment: de weg hard waar je je voeten zette, de lucht dikgrijs waar je keek, de
verte zonder horizon - dagen en weer dagen, dat je niks anders zag dan grijs boven
en grijs beneden, dagen zonder 'n tipje blauw, 'n straaltje zon, 'n spiertje groen.
Thuis, 't leventje in een voortglijding van effene matheid, alles stil en stroef, alles
dompig en klein, zonder zwakste trilling van hartstocht, een kruiping van leven. Er
was nu ook niets dat hem bezig kon houden, niets in de paffe omgeving van 't heele
provincieleven, dat hem interesseeren kon, en de opgedrongen aandoeningen
gleden weer machteloos weg in de slappe ijlheid, die zich wijder en wijder kringde
om zijn bestaan.
Zoo liepen ze zwijgend voort, tot ze aan een klein boerenerfje kwamen, dat er
stond in de monotone grijsheid van koue mist, met z'n riet-overdakte schuurtjes en
hokjes, als 'n troepje slapende beesten. Er was ook maar weinig leven op 't heele
erf; alleen 't saaie gewandel van enkele dof-gele kippen, die loerend bepikten de
harde sneeuw of ze opkrabden met achteruit-geschraap van de pooten, en 't
doodsche gesjilp van musschen in de naakte fijne boomtakken.
Toen ze de groene deur, onder 't overhangende rietdak, openmaakten, kwam 'n
groote, zwarte hond, uit middagrust opgeschrikt, hol aanbasscn en Moos was er
een beetje bang voor; maar Joopie kende 't beest en streelde 't over de zachte
haren, zoodat Moos ook moediger werd en zich rustig besnuffelen liet.
- Goeie middag, zei Joopie brutaal.
- Goeie middag, zei de boer.
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Moos knikte vreempjes, schuchter en stamelde ook: ‘goeie middag.’
De boer zat in z'n vuile werkkleeren voor 't raam, aan de groene tafel, achter in
't langwerpige vertrek, de klompen voor zich uitgeschopt, bruin pijpstompje in 't brute
gladde gezicht. In 't midden rechts vlamde 't haardvuur van kruislings gestapeld
hout, rood en gelig op naar den vuil-zwarten waterketel, die uit den schoorsteen
hing te wiegelen aan 'n blinkenden ijzeren haak. Op den rand van den
schoorsteenmantel stonden de eeuwige blauwe bordjes boven 't effen-nette geplooi
van ook geblomd valletje. De vloer roodbruin gleed in lichten weerschijn weg naar
de schaduw van de tafel, waar in den hoek weer kastjes waren met goedkoope
bulletjes en zwakjes geblikker van vorken- en lepelrekjes.
Links stonden de schuifdeuren open van de groote deel, waar vredig gesnij was
van etende koeien, die 't geurige hooi maar uit verveling schuurden langs de tong.
Ze stonden er in twee lange rijen, links en rechts, tusschen de paaltjes, de logge
lijven weg naar donkeren achtergrond, de hangende koppen in rustig bekkengeschuif
boven de ruige, roodsteenen walletjes met hooi. Door 't heele vertrek nog was de
warme adem te voelen, de zachte adem van de groote beesten, log maar
weggesnoven uit wijde neusgaten over 't heele erf, in de loome achtermiddagstilte.
En in den hoek, de hooge blauwe karnton met breede omranding van blank
geschuurd, 't draaiwerk door 't houten beschot naar de deel, waar boven 't
zandcirkeltje, de molen stond in de ijzige doodschheid van een stilstaande klok.
- Hè-je wat voor de jonges? vroeg Joopie.
't Boertje trok aan z'n pijp.
- N - nou - zie - 'k weet niet, 'k heb wel wat, maar 'k weet niet, zie, of je dat wel
koopen kan.
- Laa's hooren, zei Joopie, en hij nam zich 'n stoel bij 't vuur en wees er Moos
een aan; maar Moos bleef tegen den zijne staan leunen.
- Nou, zie-je, zei de boer, aldoor in den vervelenden, hakkelenden zeurtoon, die
galmend klankte door 't heele lange vertrek, - we stikken in de katten - zie - en nou
zei de vrouw tegen me, van morgen, - zie - zie - je most 'r maar 'n paar wegdoen
an de jòden.... want - zie.... we weten wel, dat ze nou de dure tijd hebben....
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- Zijn 't zwarte? - vroeg Joopie gauw, en hij slikte een vloek in.
Moos bleef zwijgen.
- Noù - één zwarte - zie - maar daàr is dan ook niet zóó'n wit plekkie an....
- Mak 'm is zien?
- H'm.... welzeker - daar hè-je 'm....
Van de deel glipte over 't drempeltje van de schuifdeuren een groote zwarte kat.
Het mooie, glanzende lijf was van 'n weelderige soepelheid; de staart hing neer in
lange kromming, de fijne kop spitste in wijze snuffeling vooruit; de groote, groene
oogen lichtten in vadsige beschaduwing van lange, zachte, donkere haren.
Joopie gaf Moos 'n duw en fluisterde in 't jargon, dat 't een pracht van 'n beest
was. Toen liep-ie snel op de deuren toe, wierp ze dicht met 'n enkelen handigen
duw tot 't beest ervan schrok en bij de tafel op 'n stoel sprong, waar 't ernstig-lief
bleef zitten oogjes knippen.
De boer begon te lachen: Ja, zie je, hoor, je hèt 'm nog niet, handig joodje.... hà
hà hà!
- Noù, zei Joopie teruglachend, 'k neem 'm zóó ook niet mee, je mot 'm eerst van
kant make, maar krijge doe 'k 'm wel....
Moos zag Joopie aan. En er lag in zijn groote oogen 'n stomme vraag, een
gemartelde verbazing over z'n broer, die maar naast 'm zat te beschikken over 't
prachtige dier, dat met z'n lieve bewegingen even z'n aandacht had afgeleid van al
de grijze kilheid van dien dag, dat even 'n zacht beweeg had aangetikt in z'n
binnenste, waar alles 'n tijdlang onbewust had voortgeleefd.
- Als 'k 'm nou koop, zei Joopie tegen de boer, wil jij 'm dan van kant make?
Moos gaf hem 'n angstigen duw.
- Wat is 'r toch?
- N-neé niks, zei Moos bang.
- Noù, zei de boer, met trekjes aan z'n pijpstompje, zie-je, dat kan me niet schelen
- zie als jij 't niet kan En Joopie, bang 't zelf te moeten doen, maar begeerig, om 't te zien: - ‘och, nee,
dat kanne jullie beter, hè?’
En ze werden 't eens over den prijs.
Joopie, grinnikend om de winst van minstens een daalder, die
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er zat aan 'n enkel zwart vel, gaf Moos maar duwtjes van plezier tegen z'n arm en
knipoogjes van broederlijke gezelligheid. En Moos gaf telkens duwtjes terug, duwtjes
van vreemde verrassing om die vreugde, waar-ie vreeselijke dingen voor zich komen
zag.
Toen liep de boer met den hond naar 'n andere kamer, sloot dien daar op, kwam
terug met 'n breede plank. Joopie bleef zitten, voorover, in secure afwachting van
wat nu gebeuren zou. En Moos bleef achter hem staan, sidderend, bang ook z'n
kinderlijke vrees te laten zien, waar-ie wist, dat 't belachelijk mal was, zich zoo aan
te stellen. Maar stilletjes greep-ie Joopie's jas vast, toen de brute kerel 't beest van
den stoel joeg, en er achteraan kwam met opgeheven plank....
Poes liep zachtjes voort, de fijne pootjes betipten den gladden vloer met teêre
schaduwen in de roode glimming der steenen.
Toen sperde zich de mond van den boer, verwijdden z'n stomme oogen, en de
plank ketste patsend neer op den fluweelen kop van 't beestje.... de spitste bek stiet
met angstig geblaas tegen den grond, de oogen puilden uit, de pooten trokken, de
staart sidderde, en er bleef alleen 'n tipje bloed op den vloer naast 't pàfomvergerolde,
glanzende lichaam.
- Wat mot je toch? zei Jopie, verdomme je bent gek!
- Niks, zei Moos hokkend. Maar hij had hem met beide handen getrokken aan z'n
kleeren, geknepen in zijn lijf, tot Joopie de nagels in z'n vleesch voelde pijnen. Nou
zat-ie versuft te staren naar 't plekje, waar 't dooie beest op den vloer lag en nog
telkens klitjes bloed uit 'n hoekje van den bek neer druppelden.
- Schaam je toch wat, verdomme, zei Joopie.
- Ja, zei Moos, maar hij liep naar buiten, en toen Joopie naar 'm zien ging, stond-ie
doodsbleek, rillend, te braken tegen 'n hek.

III.
Er kwamen nu ook later nog veel oogenblikken, waarin-ie toch weer en dieper nog
de droefenis van dien middag voelde, dan toen-ie met Joopie bij 't haardvuur er
naar te kijken zat, want hij zag altijd de dingen heller in herinnering, de blije en de
droeve dingen, dan bij 't gebeuren zelve ervan. En telkens kwam er dan een
opkittelende woede bij hem boven tegen Joopie, een aanvech-
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ting hem te trappen, te slaan, te duwen in z'n gezicht, hem te ranselen door de
kamer, om de lachende oogjes waarmee hij hem getreiterd had. Hij ging nu stellig
niet meer met hem mee.
Vader, die ziekelijk werd, rhumatische pijnen had en asthma van vroege
afgeleefdheid, maakte hem een stevige houten mars, en kocht hem er verschillende
licht verkoopbare dingen in....
Want de triestigheid van maanden was nu uit de lucht en er was al lichte blijdschap
van komende lente.... en al waren de morgens nog koud, in den rijperen dag kwam
al spelende tinteling van zon over de wereld,.... en in den middag werden de velden
zachjes warm - scheurde àl 't grijs van den hemel weg voor 't doorbrekende blauw,
dat lachte, lachte, over de wijde verte, over de klaardere meertjes en vijvers, over
al de lang weggedoken dingen, die nu, eerst preutsch, nog bang voor 't licht, dan
brutaler, al òpsprongen uit de doode diepten, de schuchtere voorjaarsbloemen en
het lang verstorven gras - het kwam alles nu met stille kinderzuchtjes zich oprekken
naar de klaarheid van lentelucht boven, het kwam alles nu hongerend aansnakken
naar 't wondere licht, dat de nieuwe zon nu als 'n toorts begon te sprankelen over
de heele wijde goddelijk-mooie wereld....
O, hij voelde zich nu zoo blij, zoo jong, zoo krachtig, 's morgens heel vroeg nog,
als de ouwe wekker ze met een sprong deed opschrikken uit den slaap, en 't volle
licht al in 't kamertje stond, dan wiesch hij zich, kamde z'n haren en hij vond zich
een knappen jongen, zoo voor de spiegel, zóó, zóó, met de donzen morgenfrischheid
van zijn al mannelijk wordend gezicht, met de blonde glinstering van zijn al komenden
snor onder den even te grooten neus, met de lieve kinderlijkheid van z'n mooien
mond, de vreemde tinteling in z'n groote grijze oogen,.... hij zette voor 't gebarsten
spiegeltje z'n borst vooruit, loerend dat de anderen 't niet zien zouen, en vroeg zich
af, zoo terwijl niemand 't toch zag of denken kon,.... of ze van 'm houen zouen, zoo,
de meisjes, de mooie zachte meisjes, of ze 'm knap zouden vinden, zoo....
Enkele malen had-ie 't gehoord van anderen dat-ie 'n knappe jongen was en
deed-ie of-ie 't niet hoorde, maar o, hij vond 't zoo heerlijk, zoo goddelijk-heerlijk als
't waar was - en - als ze om 'm geven zouen - Er kwam werkelijk 'n snor, 'n snor.
‘Jezis!’ - Buiten was getjilp van vogels en 'n blauwe lucht met koestering van vroege
morgenzon. ‘Jezis!’
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Hij liep door 't huis, door 't heele huis, met de wilde jubeling in z'n keel, die-die uit
wou zingen, aldoor uitschreeuwen, tot 't klateren zou tegen de muren....
Dan nam-ie z'n mars op bij den leeren riem, en wierp 'm met 'n brutalen ruk op
z'n sterke schouders en hij liep de deur uit met 'n jonge kracht in z'n gezonde mooie
leden, om groote wondere dingen te doen....
Want zoolang z'n mars nog vol was, zoolang-ie nog bij niemand geweest was,
waren alle dingen nog mooi in de heele wereld, vergat-ie thuis, z'n vader en z'n
moeder en de anderen, wist-ie nu alleen z'n eigen jeugd, den zachten, wuivenden
morgenwind in z'n wakkere gezicht, de blije zonnekitteling tegen 't hooge welvende
blauw, de bedauwde glinsterverte van de wijde velden, 't joelende vog'len gepiep
in 't wiegende boomengroen,...
En de eerste dagen verkocht hij; kwam zelfs met 'n half-leege mars weer thuis....
O, het maakte hem gelukkig, als jolige boerenmeisjes van hem kochten, omdat ze
hem 'n knap joodje vonden, als ze dicht bij hem kwamen, wat ruw wel, en niet met
de teere vrouwelijkheid van sommige andere meisjes, maar toch wel met 'n blije
tinteling van mooi, jong leven, lachend tegen z'n oogen, tegen z'n zuiveren, kleinen
mond, tegen 't prikkelende glinsterende dons van z'n lippen....
En hij kon wel niet handig praten, kende niet de koopmanstrucs van scharrelende
ventertjes, maar die enkele keeren kochten ze toch, kochten ze alleen om de attractie
van z'n bleuheid, kochten ze om zijn uitgerafelde, heldere das, om z'n glimmende,
afgetrapte schoenen, om heel de bekorende kitteling van z'n jongensadem....
Maar na enkele weken ging 't al slechter en slechter, de dingen waren zooveel
goedkooper in stad, en er waren er zóóveel.... Hij ging 's morgens dan heen, bleef
heele dagen weg, z'n honger stillend met enkele brokken gekocht brood, en 's
avonds keerde hij vermoeid naar huis, en liet de volle mars maar hier of daar staan
bij vriendelijke boeren....
Dat trapte hem dan neer bij de uitmergelende vermoeidheid, en 't was alles nog
wel mooi nu om hem heen, de verre avondluchten van 'n zachte, lieve teederheid,
't groen in mijmerende besproeiing van schemerstofjes.... de slooten in laatste
blikkering van rood verstervend licht....
Maar het bracht hem nu juist weer den heiligen ernst van wee-
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moed aan.... de droeve muziek, die altijd 's avonds in hem aan kwam zingen, en
die hem zoo lief was vanaf de eerste tijden al, dat hij wist te leven.... die hij kende
als een heel goed vriendje, waarmee-ie heel, heel lang al innig-groot had
omgegaan....
Thuis begrepen ze niet, waarom-ie nou weer niks verkocht, ze aten toch allemaal,
waarom hij nou juist niet.... Dan bleef hij stil zitten en mokte maar even tegen, om
niet 't allermooiste week te geven van zijn wezen, en hij hield z'n handen voor z'n
oogen, en zei:
Verdomme, ga jullie dan zellef verkoope!
En z'n vader, die zich graag beklagen liet nu, met 'n aanstellerig zwak
martelstemmetje: ‘Laat ik dan de boer opgaan, hè? hè? niet?’
Maar hij at maar z'n beetje avondeten, dat hem altijd nog smaakte, omdat 't
gewarmd werd, en ging vroeg naar bed....
En probeerde de volgende dagen weer te verkoopen - en kwam weer thuis met
te weinig of niets....
--------------Tot hij maar ophield, omdat ze allemaal zeien, dat-ie toch nergens voor deugde....
je zou zien, zoo een kwam op de schans terecht, man, op de schans....
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Literatuur.
G. VAN HULZEN, In hooge Regionen. Bussum, C.A.J. v a n D i s h o e c k .
Van dit tweedeelige verhaal, waarvoor Herman Teirlinck een fraaien band teekende,
is de inhoud gauw verteld. Te St. Beatenberg in Zwitserland ontmoeten elkaar in
een klein hôtel de zesentwintigjarige Russin Anna Paulowna Raëvskaja en de
Hollander Van Reelen. Zij is een genezende longlijderes, die als reconvalescente
nog eenigen tijd in de berglucht moet vertoeven, een onbemiddeld meisje, dochter
van een weduwe wier finantiëele afhankelijkheid van een rijkeren bloedverwant voor
Anna Paulowna zeer pijnlijk wordt, als die bloedverwant, een veel oudere neef, een
ernstig huwlijkscandidaat blijkt. Van Reelen is op reis gegaan nadat hij zich overwerkt
had, ‘om wat op verhaal te komen van de verzenuwing der laatste jaren: het
teekenen, ontwerpen van fabelachtig-grootsche plannen, met schilderen er tusschen,
om aan zijn stemmingen direkter uiting te geven, en meer gelijkmatig lesgeven aan
opgeschoten jongens, een soesa van bezigheden.... dat hem toch niets verder
bracht. Het niet zich kunnen geven, benauwde hem al zoolang, tot hij met 'n koene,
wel gewaagde, maar toch heerlijke zet er uit sprong, om de bouwwereld te
bestormen, zich op te werpen tusschen al die andere architecten. De plannen
duizelden hem door 't hoofd....’ (II 39-40). Op reis tracht hij zich voor die ‘bestorming’
voor te bereiden, wat vastheid te brengen in die ‘duizelende’ plannen, maar aan 't
eind der twee deelen is hij nog even ver, en ik voor mij heb niet den indruk gekregen
dat van dezen hervormer veel te verwachten is.
Trouwens - dat bouw-revolutionaire is hier maar bijzaak, hoofdzaak: de verhouding
der jongelieden die te midden van het toeristengedoe in dat hotelletje zich sterk tot
elkaar voelen aangetrokken.
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ie verhouding heeft werkelijk iets heel eigenaardigs. Ze hebben elkaar namelijk
weldra zeer lief, ze zijn beiden vrij, maar ook beiden zoo practisch en wereldwijs,
dat ze aan het slot elkaar niet krijgen, gelijk we hier wel alle recht hadden te
verwachten, maar als vrienden scheiden, terwijl we de zekerheid hebben dat niet
alleen geen van beiden er zich de tering van zetten zal, maar zelfs geen ongerustheid
voelen over de pas herstelde Anna Paulowna.
Eerst heeft Van Reelen geaarzeld, dagen aan dagen.
En met reden.
Hij had geen betrekking, geen materieele zekerheid voor de toekomst, alleen
maar architectonische idealen. Hij kon dus eigenlijk als alles zóo bleef over geen
huwlijk denken, en daarbij heeft hij over hèt huwlijk bij verschillende gelegenheden
zich geuit op een wijze, die Anna Paulowna aan het nadenken heeft gebracht. Met
het gevolg dat, als nu eindelijk de liefde hèm te machtig wordt en hij alles zou
aandurven met háár als zijn vrouw, - het blaadje vrijwel omgekeerd is en zij weigert!...
Me dunkt de schrijver moet zich den loop van dat ziele-proces gedacht hebben
als 'n uiterst interessant onderwerp voor een psychologische studie: en ongetwijfeld
was hiervoor de stof aanwezig. Maar.... voor hem was daarbij in de eerste plaats
noodig, dat hij die stof volkomen beheerschte, dat we zijn personen niet alleen
aldoor als lévende wezens, scherp volgens zijn bedoelen afgelijnd, voor ons zagen,
maar dat ook hun innerlijke strijd belangwekkend werd. Zij behoefden daarvoor nog
geen menschen van importantie te zijn - we zouden gaarne Van Reelen al zijn
gewichtig-doen met zijn bouw-idealen kwijtschelden! - maar de auteur moest hen
interessant maken. In zijn ander werk heeft hij dat dikwijls gedaan met personen
van maatschappelijk heel wat minder allooi. Onder zijn zwervers, straatslijpers,
kermisklanten en zulk volkje meer heeft hij, bizonder knap, typen opgerakeld, die
troffen door hun waarachtigheid. Doch zoodra deze auteur zijn gegevens zoekt
onder wat men pleegt de hoogere klassen te noemen, is het of de vastheid van
hand, de juistheid van blik, de doordringendheid van psychologie hem begeeft. Ik
denk aan die officiersdochter in Getrouwd, waarin we met geen mogelijkheid iemand
uit dien stand konden herkennen. En is dat het geval, dan komt het zeer ten nadeele
van den indruk en blijft er iets haperen aan
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de verstandhouding tusschen lezer en schrijver, welke zoo hoognoodig is om van
zijn werk te kunnen genieten.
Ik zal trachten aan te toonen hoe er tusschen den heer Van Hulzen en mij een
voortdurend verschil in appreciatie bestaat, ten opzichte van de hoofdpersonen in
deze psychologische studie. Het meest ten opzichte van Anna Paulowna Raëvskaja,
met wie ik beginnen wil. Daarbij dient in 't oog gehouden te worden dat deze
o

o

appreciatie op drieërlei zich openbaart: 1 . in de uitspraken van den auteur; 2 . in
o

de meening van Van Reelen; 3 . in zelfbespiegelingen van Anna Paulowna.
Om niet te wijdloopig te worden kan ik volstaan met erop te wijzen dat de auteur
Anna Paulowna aan ons voorstelt als een ‘jonge schoone’ (I. 4) ‘verfijnde’ (I. 99)
vrouw. Hiermee klopt volmaakt Van Reelens oordeel, die ‘voornaamheid en jeugd’
eenigszins vreemd ‘hoedanigheden moeilijk te vereenigen’ acht, maar beide toch
bewondert als hij Anna Paulowna in een ‘effen-zwart kleed’ ziet (I. 75). Van Reelen
vindt haar ‘mooi, artistiek, intelligent!’ (I. 93) een vrouwtje ‘dat aan levensgenot en
verfijning hing’ (II. 168). Hem trekt in haar aan ‘de verfijning van vrouw, de lichte
gratie’. Hij overweegt dat ‘Anna Paulowna zeer hoog’ staat, vindt haar ‘een verfijnd
vrouwenwezen’ (II. 196), is bang dat de banale omgang in het pension haar
‘verburgerlijken’ zal (II. 197).
Moge men dit al een weinig op zijn verliefdheid schuiven, ook de persoon zelf is
het èn met hem èn met den auteur eens. Ook zij constateert bij zich zelve de ‘sierlijke
verfijning van vrouw uit gegoeden stand’ (I. 56).
Vatten wij deze beoordeelingen samen, dan zien we voor ons een gedistingeerd
meisje, door haar aangeboren beschaving, door haar opvoeding, verkeer en reizen,
haar zekerheid van een gunstigen indruk te maken, zich ongedwongen en
gemakkelijk bewegend tusschen vreemden; in éen woord in haar gansche optreden
‘every inch a lady’. Dat het den auteur niet gelukt haar als zeer intelligent en geestig
te doen kennen, is geen overwegend bezwaar, àls we aldoor maar blijven voelen
die eigenaardige distinctie, welke haar bekoring voor een groot deel verklaren moet.
Maar letten we op de handelingen van deze Anna Paulowna, gelijk de auteur
daarvan verhaalt, dan is het of hij met alle geweld juist een tegenovergestelden
indruk wil vestigen.
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Ik dien dit waar te maken. Of ik den schrijver zelven overtuigen zal, is daarom niet
zeker. Want het is een gevoelszaak en al schrijvend heeft hij blijkbaar volstrekt niét
gevoeld hoever hij telkens náast het beoogde was.
We zien Anna Paulowna dan eerst in een hôtel te Interlaken op 't punt van te
vertrekken. Ze spreekt den ‘direkteur’ over 't wegbrengen van haar koffer. Dat is
een onberispelijk mooi gekleede meneer met een glanzende snor.
‘Hij boog zijn geparfumeerd, glimmend hoofd, lachte z'n liefste lach, lach van man
niet ongevoelig voor een jonge schoone vrouw, - en met zijn lieve klant gaarne een
praatje makend, vroeg hij zacht-ironiek:
- Verjaagt u het slechte weer?
- Een beetje wel, maar niet geheel en al. Ik dacht tòch hooger-op te gaan.
- Daar is 't bij ongunstig weer anders niet beter.... hier regen, daar nevel!
- Zeker, maar toch minder zoel, minder drukkend, en ik hou van de bergen.
‘Zij zei dat eveneens met haar aangenaamste stem, g e h e e l d e v r o u w d i e
zich gestreeld voelt als tegen haar lief wordt gesproken,
g a a r n e t e r u g s t r e e l t i n v l e i e n d e konversatietoon, m e t g l a n z e n d e
o o g e n , k o k e t t e b e w e g i n g e n , en dit doet, van zelf, zonder erg, omdat ze
1)
het g e w o o n is.
Hij ging gretig op dat u i t n o o d i g e n d k o k e t t e e r e n in...
Maar ze voelde t h a n s dat ze tegenover een hotelhouder en niet tegenover een
gelijke stond....’
Ik onthoud me van nadere aanwijzing, acht de spatieeringen voldoende.
Een paar bladzijden verder amuzeert ze zich met het welbehagelijk pozeeren van
den hôtelhouder.
‘Deze poze kende ze maar al te goed uit h a a r e i g e n k r i n g e n , waar het
voor g e d i s t i n g e e r d en v o o r n a a m doorging....’
Een mededeeling die gerechten twijfel wekt aan de distinctie van die kringen!....

1)

De spatieeringen zijn van mij. v.N.
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Laten we haar nu eens gadeslaan bij haar eerste kennismaking met Van Reelen.
Ze ziet hem aan tafel zitten, kijkt naar hem. ‘Hij was blond, met toch een donkerder
tik in zijn kortgeknipten baard, en dat blonde, met de blauwe oogen en het roode,
gezonde gezicht, gaf een frisch aspekt, het aspekt van een s c h o o n e w a s c h
onder blauwe lucht.
Zij moest in stilte lachen om deze vergelijking, want een man aan te zien voor
een wasch op 't veld, leek haar grappig, maar ze kon op dat oogenblik geen andere
benadering vinden.... Zij lachte nogeens, stilletjes om haar tanden heen, - en nu bij
zijn opkijken lachte ook hij, alsof ze elkaar al lang kenden....
Ineens voelde zij zich e e n w e i n i g v r e e m d . Ze stond snel op, om deze
v e r l e g e n h e i d te v e r b e r g e n , n i k t e v l u c h t i g , g i n g k o k e t h e e n .’!!
Handelt zoo een alleen-reizende beschaafde, gedistingeerde jonge vrouw,
tegenover een vreemdeling in een hôtel?
Drie bladzijden verder constateert ze dan, zich met hem vergelijkend,: ‘haar eigen
n u f f i g h e i d .’
Natuurlijk volgt een kennismaking, raken ze al gauw in drukke gesprekken, gevolgd
door wandelingen samen. Op blz. 77 ‘s c h a t e r t zij het f i j n t j e s uit van l a c h e n ’
om hem.
Hun omgang wordt opgemerkt en het ‘dienmeisje’ durft zelfs glunder-lachend aan
haar vertellen dat ‘mijnheer naar beneden gegaan is’, als Van Reelen op een middag
niet aan tafel verschijnt, welke vrijmoedigheid zij - heel handig! - ‘spottend’
beantwoordt met: ‘Dank u wel voor de mededeeling!’ Op blz. 121 doet ze weer
v e r w a r d bij zijn terugkomst. Op blz. 132 zegt ze ‘u’ en ‘je’ door elkaar tegen hem:
‘niet wetend of ze a f s t a n d m o e s t b e w a r e n of a l s k a m e r a a d spreken’.
'n Bladzij verder lacht zij met hem ‘dol uitgelaten’; op I. 152 vinden we haar
‘l a c h e g i e r e n d om de m i n s t e kleinigheden’, welk lachen zich op 184 ‘uitbundig’
herhaalt.
Wekt ook dit alles samen niet weinig twijfel aan haar distinctie, die wordt versterkt
als we op haar uitingen letten.
Op blz. I, 155 heeft Van Reelen het over den angst van sommige Hollanders om
in den vreemde met landgenooten in aanraking te komen - ‘gelukkig 'n klein gedeelte’.
Want hij vindt dat in Holland ‘de menschen elkaar niet zooveel ontloopen.’ Zijn rede-
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neering op blz. 156 is niet zoo heel duidelijk, maar besluit met de mededeeling: ‘'t
reizen beperkt zich niet meer tot de voornaamrijke menschen alleen. (Let op
saamkoppeling: voornaam-rijk.) Iedereen komt tegenwoordig wel eens 'n paar dagen
in een hôtel.’
Hierop antwoordt Anna Paulowna, en zoo één zinnetje zegt meer dan bladzijden:
‘Nu ja, maar in een gelegenheid als hier stapt men toch niet af a l s m e n z ó ó
s j i e k i s .’
Trouwens haar zuster, docente te Zürich, geeft haar niet veel toe. Als zij haar
vragen wil of ze van een ander dan den rijken neef houdt, begint zij den zin aldus:
‘H e b j e k e n n i s ’.... aan een ander?
Een tegenhanger hiervan is iets dergelijks van Van Reelen, wat Anna Paulowna
geen oogenblik schijnt te treffen. Zie hier:
I, 137 is Van Reelen op haar kamer geweest, heeft daar een portret gezien, vraagt:
‘en die mijneer met zijn pels? Een broer of e e n b e m i n d e ?’
Ook Anna Paulowna's manieren wekken rechtmatigen twijfel. Zoo zien we haar
op II 152, als zij piano gespeeld heeft: ‘zij stond op van de piano, r e k t e z i c h
w a t u i t van overspanning, s t a t i g d e nu flauw-lachend (alweer l a c h e n d ) op
hem toe,’ wat wel de zotst denkbare kombinatie van sans gêne en deftigheid kan
heeten.
Neemt men nu bij al het hier opgenoemde nog in aanmerking dat bij herhaling
haar k o k e t -doen en haar n u f f i g h e i d in één adem genoemd worden met
1)
v e r f i j n i n g , ja zelfs met f i j n g e v o e l i g h e i d - dan zal het duidelijk zijn waarom
ik - al noemt Anna Paulowna zichzelve een ‘opgeschroefd modern wezen’ (II 245)
- volstrekt niet mee kan met de appreciatie Van Hulzen-Van Reelen. De vrees van
den laatste dat zij in het gezelschap der anderen zal ‘verburgerlijken’ (I 197) lijkt me
dan ook gansch ongemotiveerd.
Het is me onmogelijk in haar handelen en spreken iets ladylike's te erkennen haar gansche optreden doet niet denken aan een jonge vrouw van distinctie en
intelligentie - integendeel, hoogstens aan een nesterig burgermeisje dat zich nu en
dan wat airs geeft.
't Behoeft geen betoog hoe storend die misteekening werkt. In

1)

‘Was zij het k o k e t t e wezen van de eerste dagen, de f i j n g e v o e l i g e ...? (II 219).
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plaats van de door den auteur bedoelde persoon zien we er de caricatuur van.
Met Van Reelen voelen we ons op vaster bodem. Hij is soms ruw, wel eens grof,
nu en dan onhebbelijk, ontzachlijk ingebeeld, maar dat wordt 'n enkele maal door
den auteur toegegeven, en hindert dus minder. Toch wordt hem ook herhaaldelijk
een eigenschap toegedicht, waarvan we maar al te zelden de uitingen kunnen
ontdekken, en wel: f i j n g e v o e l i g h e i d . Dat Anna Paulowna hem soms ‘los en
sjiek’ vindt (II 130), - bovenstaande poging tot karakteristiek verklaart tevens dat ik
er niet te veel waarde aan hoef te hechten, doch haar opinie over de fijnheid van
zijn gevoel klopt te volkomen met zijn opinie over zichzelf op dat punt: ‘hij onderging
alles te intuïtief, te f i j n g e v o e l e n d ’ (II 100), dan dat we verzuimen mogen onze
eigen indrukken er mee te vergelijken.
Laten we daartoe eens nagaan hoe hij bijv. oordeelt over de vrouw en over een
verbintenis met de vrouw die hij liefkrijgt, wat bij iemand in zijn toestand wel
eenigszins als criterium voor de fijnheid van zijn voelen gelden mag, zou ik denken.
We vinden hem I, 94-95 bezig met overpeinzen. Anna Paulowna heeft indruk op
hem gemaakt - hij vindt haar ‘een kathedraal en boudoir tegelijk’ welke
architectonische vergelijking natuurlijk bij hem volmaakt verklaarbaar is. ‘Maar och,
och, hij dacht er toch niet aan e e n v r o u w t e n e m e n ... Hoe zou hij, die... de
wereld een beter bouwbegrip wou geven, in ernst denken aan e e n v r o u w v o o r
z i c h n e m e n . 't Was te mal om 'n minuut er over te praten... t e n z i j z e g e l d
v a n h a a r z e l f b e z a t .... En dan, g e l d t r o u w e n heeft ook z'n bezwaren...
Liever n a m -ie een dood-arme vrouw dan...’ enz.
Verder:... ‘bij dat werken, ploeteren, ontwerpen, wat vóór hem lag, k w a m e e n
vrouw al slecht te pas. Die willen op h'r tijd worden
a a n g e h a a l d , b e z i g g e h o u d e n : e e n h e e l a a r d i g w e r k j e als je niets
aan je hoofd hebt....’
Me dunkt: grover kan het al moeilijk!....
Zien we nu eens hoe hij is in het mooiste levensmoment: als hun liefde zich
openbaart op een avond daar tusschen de bergen in de meest daarmee
harmonieerende omgeving. ‘Zij voelden elkanders i n g e h o u d e n adem, z a l i g e
zuchtjes, die zij niet wilden laten glippen, bang de betoovering daarmee te verbreken.
(Het proza van den heer Van Hulzen lijkt me hier lang niet op
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de hoogte van den toestand.) Met open oogen keken ze in het donker, dat zich
gewillig, om hen bleef spinnen, keken naar de verre lichtjes, die wegpinkten, dan
weer optwinkelden, weer verdwenen.
Toen b e g r e e p van Reelen, dat hij toch iets m o e s t d o e n , iets moest zeggen
- en zich voorover buigend, drukte hij een vurige kus op haar hoofd, op haar mond.’
‘Toen b e g r e e p Van Reelen’ - waarlijk, het stààt er! De ‘te fijnvoelende’ Van
Reelen b e g r i j p t op zoo'n oogenblik dat hij iets doen moet!....
Op zijn manier wordt hij dan ook verliefd: ‘gewoon verliefd, t o t o v e r d e
o o r e n .’ En hij peinst er over. ‘Ik kan niet trouwen en voor een liaison is zij geen
meisje. En ook, daar h e b i k 't n i e t o p a a n g e l e g d .... Erg snugger ben ik niet
geweest.... In elk geval is 't ernst, volkomen ernst. Wie vuur aanraakt, brandt zich
allicht, e n f i n , m a a r e e n s l a t e n l o o p e n ....’
Nu vráag ik toch!.... Als de schrijver eens, in plaats van een ‘te intuïtief, t e
f i j n -voelend’ man, ons een grof-zielig, door-en-door poenig individu had willen
waar-maken: had hij het beter kunnen aanleggen?
Maakt hij het op deze wijze zijn lezer niet onmogelijk zijn appreciaties te deelen,
zijn personen te aanvaarden gelijk door hem bedoeld?
En telkens keert dat bezwaar terug, stuiten we op dat verschil. 'k Zou nog tal van
voorbeelden kunnen aanhalen, beperk me tot dit éene. Op 't laatst van 't tweede
deel komt de weigering van Anna Paulowna om Van Reelen's vrouw te worden. Hij
blijft aandringen, wetend dat ze van hem houdt. Ik neem uit dat onderhoud dit brokje:
‘- Nee, 't kan niet anders! (zei Anna Paulowna).
- Laten we 't uitstellen, niet besluiten voor we beiden kalm zijn! smeekte hij weer.
- Mij goed, zei ze hard, maar ik kom er niet meer van terug, 't is na rijp beraad,
na dagenlang overwegen, dat ik hiertoe heb besloten!
- Dat kan ik me zóó denken! spotte Van Reelen bruuskweg. Zeg me eens, wanneer
ben je dan voor 't eerst op die onzin gekomen? Je schijnt het alles zoo precies te
weten!’
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Mij klinkt die laatste zin als een botte, plompe grofheid, mogelijk verklaarbaar bij
juist dézen man als hij zenuwachtig is. Maar...
‘Zijn v l i j m e n d e t a a l en zijn s a r k a s m e grepen haar aan’... zegt de schrijver,
en van geen van beide kan ik iets bespeuren.
Uit al het bovenstaande meen ik te moeten besluiten dat de schrijver zijn personen
gansch anders bedoèld heeft, dan ze door woorden en daden blijken te zijn: een
treurige misrekening. ‘In de bergen scheen iedereen naar hoogere regionen te
zweven!’ getuigt hij, maar 't is wat Van Reelen, Anna Paulowna en dus ook hemzelf
betreft, louter schijn.
We zien niets dan twee heelenal terre-à-terre menschjes, aan wier onbelangrijkheid
door den schrijver ± 500 bladzijden gewijd worden, voor hèn, hèm en òns waarlijk
te veel! Nu behoeven de personen in roman of novelle geen helden of heldinnen te
zijn, kan een auteur zijn sujetten kiezen gansch naar welbehagen, op hem rust
alleen de verplichting ze interessant te doen zijn, d.w.z. onze belangstelling voor
hen te wekken en wakker te houden. Dat dit Van Hulzen vroeger meermalen gelukte
en in dit verhaal niet, lijkt me al dadelijk voor een goed deel verklaarbaar uit het
boven geconstateerde. Hij bleef benéden zijn bedoeling met de karakteristiek zijner
personen, niet alleen wat hun stand, in maatschappelijken zin, aangaat - zij is geen
‘dame’, hij geen ‘heer’, en daarvoor geeft hij hen uit; - ook wat betreft hun innerlijke
kwaliteiten. Maar wat nog het ergste is, als auteur voelen we hem nooit bóven deze
personen.
Ik heb vroeger al eens ter verduidelijking een vergelijking gemaakt tusschen werk
van Marcellus Emants en hem. Zoo zijn bijv. in Inwijding de personen o p z i c h
z e l f heel weinig belangrijk. Maar wat zijn ze precies wat ze mòeten zijn: hoe voelen
we hun waarachtigheid als juist die individuen. En hoe belangwekkend weet de
auteur ze te maken door geheel bóven hen te staan. Dat voelen we aldoor.
De kunstenaar maakt door zijn p e r s o o n l i j k heid zijn schepselen belangrijk.
Hij beheerscht en omvademt hun aller ziel. Hij is hun meerdere. Elk groot epicus of
dramaturg is als de voorzienigheid in een door hèm geschapen wereld, tevens de
bezieling ervan. Als we geboeid worden door handelingen en woorden zijner
schijnselen, dan is 't omdat hij er zich als schepper in openbaart.
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Zij zijn evenals de hen omringende werkelijkheid nooit doel maar middel, middel
van verstandhouding, van gemeenschap, van uiting.
De grootte van een artiest zullen we bepalen naar de middelen waarmee hij de
gemeenschap tusschen hem en ons tot stand brengt. Zijn uitingswijze is daartoe
de eenige maatstaf. Maar die is dan ook voldoende. Daaraan kunnen we het
reusachtige van genieën, het min of meer begaafde van mindere goden kennen.
Van Hulzen is daardoor tot nog toe een artiest van vrij beperkt talent gebleken. De
onderwerpen die hij volkomen beheerscht, waardoor hij het beste van zijn kunst
vermag te doen blijken, beslaan een beperkt terrein, vindt hij op straat, tusschen 't
zwerversvolkje op den zelfkant der samenleving; zijn conceptie-, compozitie- en
psychologisch vermogen strekken blijkbaar nog niet verder dan tot het klein-epische,
de novelle of schets. In werken van langeren adem blijken ze ontoereikend.
In verband hiermee moet ik nog op een tekortkoming wijzen, die zich te meer doet
gevoelen naar de mate hij een werk van grooten afmeting voor ons zet, nl. zijn
gebrekkige techniek. Taal en stijl laten veel te wenschen over.
Wanneer het hem in kleiner werk lukt ons te pakken en te overtuigen, dan nemen
we dat onbeholpene op den koop toe, dan is het werk gòed, voldoet het aan de
bedoeling, óndanks die gebreken. Maar als hij ons door de hoofdzaak niet pakt of
overtuigt, dan versterken die gebreken den ongunstigen indruk niet weinig.
Van Hulzen heeft op mij van den beginne af den indruk gemaakt van technisch
niet voldoend onderlegd te zijn. In een beoordeeling van zijn Zwervers heb ik er met
nadruk op gewezen. We stonden toen nog dichter bij een tijd, waarin de vereering
van het spontane velen genoegen deed nemen met welke taalvormen ook. Maar
dat heeft gelukkig niet lang geduurd en op 't oogenblik zijn we dat taaltje-smeden
op eigen gelegenheid, dat zooveel bargoensch ter drukpers heeft bezorgd, hartelijk
moe. Op die wijze wordt oorspronkelijkheid wat heel goedkoop gekocht.
Zielloos academisme is de dood voor de kunst, maar taalkennis taalgevoel en
zorg voor den zinbouw zullen geen enkel w o o r d -kunstenaar schaden - integendeel.
En in deze drie schiet Van Hulzen niet weinig te kort.
Al dadelijk op de tweede blz. lees ik van een ‘grauw-zwarte
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lucht, die in z w a r e , z w o e l e v a c h t neer-k i l d e ....’ Hoe nu iets zóó warms als
een dus omschreven v a c h t ooit k i l neer kan komen, is me een raadsel.
I, 7.:.... ‘hoe o n t b e e r l i j k een goedgehouden kleeding bij heeren haar ook
toescheen, als een n i e t t e m i s s e n deel’ enz.
I, 11: ‘'t grauw.... dat neerslierde als g e z o g e n sluiers....’
I, 20: ‘De weg l i j n d e zich k l a a r - f r i s c h .’ I, 26: ‘Als uit een lange d o m m e l ,
een l e t h a r g i s c h e slaap....’ Is dit laatste geen tegenstelling?
I, 27: ‘... groote monden, waar de snip-snaarderijen uitbrolden.’ ‘De
snip-snaarderijen’ zijn de inhoud van een handtasch en een valies. Ook ‘brollen’
is van zijn vinding.
I, 40: ‘Zij proefde van de spijzen met 'n trek van v e r d a c h t h e i d .’ Dit is een
van de vele blijken van gebrek aan taalgevoel. Zij vindt de s p i j z e n ‘verdacht’,
maar bij Van Hulzen wordt ze 't nu zèlf.
I, 48. ‘g r e t i g e r groen. I 53: ‘Het b l a u w zijner oogen.... w i t t e en glansde
blank.’ I, 100: ‘r a u w weer’.
I, 109: ‘zij besteedde haar dag m e t brieven schrijven.’
I, 130: ‘Bij 't opstaan voelden zij zich in s a m e n s temming o v e r e e n k omen....
v o e t e z w e e f d e n bijna naar boven.’
I, 137. ‘Die Van Reelen is.... een h u i g ’ (??).
I, 237. ‘Z e r p e rotsen’. Wat zijn dat? Zerp is zuur. Zien die rotsen er zuur uit?
Of is 't maar weer zoo'n luk-raak impressionistisch woord ter taalverrijking?
II, 1. ‘wolken met maanlicht d o o r z e v e n .’
II, 32: ‘De professor.... v o e r d e heftig u i t ,’ wat stellig minder aesthetisch
klinkt dan bedoeld wordt.
II, 35: ‘haar handen z e n u w e n d wringend.’ Het woord z e n u w e n d , blijkbaar
het tegenw. deelw. van een werkwoord de son crû: z e n u w e n , wordt
meermalen gebruikt voor zenuwachtig.
II, 17. ‘Haar scheen het toch wel of alles herleefde, h e r - o p t r o k ,
t e r u g w a a i e r d e naar hun eerst ontmoeten.’
II, 39: ‘.... 't d r u p j e l i g g e n d geld.’
II, 56: ‘Nu zij eenmaal alle mannen o v e r e e n z i j d e s c h e e r d e .’
II, 89. zegt Pauli dat het weer haar melancholiek maakt, wat Van Reelen de
vermaning in den mond legt: ‘kind, wees niet zoo o p g e w o n d e n ’, hetwelk
zij ad rem blijkt te vinden.
II, 102: ‘zonnetwijn’ - welk woord ik met blijkbare ingeno-
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menheid meermalen gebruikt vind. Hier ‘w e e f t het, t r i l t het, verschemert
de scherpe omtrekken.’
II, 125: ‘naar gelang omgeving’.
II, 153: ‘leidelijk’ voor ‘lijdelijk’.
II, 155: ‘Wat hem 't meest aan haar v e z e l d e ’ (??). Dit woord beteekende tot
heden r a f e l e n of f l u i s t e r e n . Of zouden we aan den nabuur f e s s e l n
moeten denken? Niet onwaarschijnlijk.
II, 163: ‘gasten die alles(?) b e s c h a l m e i d e n over 't heerlijke in de bergen’.
II, 202: ‘de s c h u w s t e dingen’ voor ‘de s c h a u w s t e ’.
II, 222: ‘haar zoete woorden v o l g e g o t e n in zijn ooren’.
II, 228: ‘dagaanbreek’. Iets verder: ‘Tusschen de wolken w a k t e een koele
stilte’.
II, 229: ‘lichtschemer z e v e r d e aan’.
II, 241. ‘.... de blonde k o p versomberd tot een g r o e v e n g e z i c h t ’.
II, 249: ‘.... bloemenz w a r e tuin’.

Gelijk men ziet staat de heer Van Hulzen even vaak vrijmachtig als onmachtig
tegenover onzen taal. Die vrijmachtigheid blijkt ook uit de germanismen waarvan ik
bij onderstelling reeds ‘vezelen’ signaleerde.
Zoo vinden wij 't woord ‘kuuroorden’ - ik meen zelfs eens als werkwoord. - Verder
wordt geannexeerd g r e l (g r e l l e stroomen I 23), g e l i j k herhaaldelijk gebruikt
voor t e r s t o n d , vinden we l o d e n p akken en zelfs een z a k u u r , waarna we nog
b e r u s t i g d worden, wat ons lang niet geruststelt.
Wonderlijk is het gebruik van vreemde woorden nu en dan. Zoo vond ik I, 10: ‘als
een c o u c h e drukten haar de eigen gedachten’ waar ik me afvraag wat zoo'n
drukkende couche wel zijn mag.
I, 230 wordt er ‘een lint v a n 'n s o u t a c h e langs 't meer gelegd’. De volgende
blz. zijn ‘groeisels’ m y s t i e k , waar de auteur blijkbaar geheimzinnig of mysterieus
bedoelt. II, 52 doen Van Reelen en Anna Paulowna u n i v e r z e e l , wat verklaard
wordt door de bijvoeging dat zij ‘met 't heele hôtel spraken’. II, 82 lees ik
‘g e ë f f a c e e r d e menschen trokken er den neus voor op’, en kan ik maar niet
gissen wat dat in dìt verband beteekent. II. 85: ‘Heel haar a p p e t i t verging’.
Allervreemdst is 't wel op II 220. Daar zit Van Reelen te ‘luisterstaren’ naar
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Anna Paulowna's piano-spel: ‘zijn oogen spalkend, alsof-ie zóó de s e n t e n t i e (!)
beter in zich kon opnemen.’
Ook de spelling wekt soms verwondering, doet vragen naar de uitspraak. Zoo
vinden we geschreven s j i e k , waarmee we als benadering 't doen kunnen, maar
hoe nu als we ook vinden: s j e n e e r e n ? Een van beide kan dan toch maar goed
zijn. En hoe de heer Van Hulzen kan schrijven ‘applaudizeeren’ is me onverklaarbaar.
Nog rest me iets te zeggen van den zinbouw. En ik voel wel hiermee tot het
gevaarlijkste terrein te naderen. Want ik kom nu dicht bij den stijl, en dat is hèt
persoonlijke van den artiest geopenbaard. Eigenlijk dus à prendre ou à laisser - er
valt niet op te beknibbelen.
Indien men namelijk vooropstelt dat elk artiest zijn materiaal zóo beheerscht, dat
het hem gelúkt zijn persoonlijkheid daarin als iets aparts te openbaren. Doch dan
zal die openbaring in elk geval in haar apartheid overtuigend moeten zijn, en juist
dat is ze bij Van Hulzen vaak niet.
Als ik een zin lees als de volgende, I, 43-43:
‘Zijn kleeren waren welverzorgd, en naar de snit, half kunstenaar, half idioot, toch
een heer.’
dan kan ik daarin niet anders zien dan òf slordigheid òf onmacht.
Een dergelijke slordigheid vond ik I, 71-72: ‘Zij kende de teleurstellingen van
toeristen, die veertien dagen, drie weken komen en dag op dag in slecht weer zien
heengaan, om ze niet oprechtelijk te beklagen’. Dito, dito, I, 216: ‘een man waarmee
te redeneeren viel, h o e w e l n i e t t e o v e r p r a t e n ’, terwijl de dubbele
porte-brisée maar een kinderachtigheid is bij deze stoute tautologie: ‘opgew
a d e m d e w a d e m , d i a f a a n geweven van lichtd o o r s c h i j n i n g e n ’! (I, 224).
Aan gebrekkigen briefstijl doet denken II 9: ‘Ze herinnerde zich haar lang
wakkerliggen door het tikken van de regen, nu en dan met een rukvlaag van de
warrelwind er tusschen; m a a r d a a r o p t o c h o n g e m e r k t i n s l a a p
g e v a l l e n ’.... Iets dergelijks, nòg leelijker, II 56: ‘De aanhankelijkheidswalm, de
zucht een wezen naast zich te hebben, had nog niet over haar heengeblazen,
d a a r v o o r t e v e e l v e r d i e p t i n h a a r s t u d i ë n en werkzaamheden.’ Hoe
vindt men - afgescheiden
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van den stijl, - dien o v e r i e m a n d h e e n b l a z e n d e n
a a n h a n k e l i j k h e i d s w a l m ?! Merkwaardig is ook II 115: ‘Bij 't binnenkomen
van Anna Paulowna raakten ze ineens uitgepraat, d e b e d o e l i n g o m z i j n
t o n g t e s c h r a p e n v o o r b i j g e s l a g e n .’(?) Ik kan niet alles citeeren wat ik
aanstreepte, besluit met dit bloempje: ‘'t Was weer 'n fantazie (op de piano) van
haar zelf, een wilde o p s t o o t i n g van haar innigst leven, waarmee zij zich
u i t s p r a k , waarmee ze hem s t r e e l d e en toch d o o r s t a k !’ (II, 220). Het
uitroepteeken is van den schrijver.
Ik heb de moeite genomen eenigszins breedvoerig te motiveeren mijn ongunstig
oordeel over dit werk. Omdat het hier geldt een lijvigen roman die eerst in een onzer
eerste tijdschriften verschenen is, den arbeid van een auteur die zich een naam als
woordkunstenaar verwierf.
Hij heeft òf zijn krachten overschat, en zich tevreden moeten stellen met een
benadering van wat interessant had kùnnen worden, indien karakteristiek en
psychologie voortdurend overtuigend bleken; òf hij heeft te vluchtig gewerkt, zich
niet den tijd gegund het gegeven met gansch zijn ziel zóó te doorleven dat we er
de waarachtigheid van gevoeld, dat taal en stijl vanzelf zich gedwee gevoegd hadden
onder de beheersching van machtig sentiment. Lezen we echter aan 't slot dat hij
drie jaar op dit boek arbeidde, dan vervalt de laatste veronderstelling en krijgt de
eerste meer grond.
Welnu - wekte hij met Getrouwd al gerechten twijfel aan zijn bekwaamheid tot
breede epiek, na dìt boek zijn we overtuigd dat deze vooralsnog buiten zijn kunnen
ligt. Zijn psychologie èn zijn plastisch vermogen zijn daarvoor nog onvoldoende.
Nòch Van Reelen, nòch Anna Paulowna is zoo overtuigend wáar, dat hun emoties
ons iets dòen. Vooral in de laatste voel ik bijna geen oogenblik de vrouw die liefheeft.
Haar houding aan 't slot lijkt me wel theoretisch bedacht: niet psychologisch waar
gemaakt. En al kon de schrijver het werkelijk gebeurde te hulp roepen, het zou er
niets toe doen. Want de fout ligt dan geheel bij hem, die het ons niet als reëel kon
doen vòelen.
Het gelukkigst was hij in zijn natuurschilderingen. Die vullen de beste bladzijden.
Aangrijpender konden ook die zijn, wanneer Van Hulzen de taal beter in zijn macht
had: gebrekkige techniek verstoort ook hier meermalen den gewenschten indruk.
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Héél gelukkig vind ik dit brokje op I, 183:
‘Tegen de steile bergkanten òp graasden de koeien, en de klokken aan de zware
nekken bengelden mee. In 't gedurig snoetsnuiven over de jonge grasgrond rinkelden
al die bellen, een eentonig-rythmisch spel, zacht-aanroepend, met heftige intervallen
soms, dan in samenstemming van klanken weer gelijkmatig, alsof die beesten onder
elkaar in 't kopschuivend klokbengelen de akkoorden vonden.’
Van Hulzen blijft als auteur voor mij de schrijver van zeer doorvoelde studies en
knappe schetsen van het armoe- en zwerversleven langs straat en weg.
W.G.v.N.
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Een bundel met een dozijn schetsen: knap, sympathiek werk. 'n Enkele maal op de
helling naar een wat te gemakkelijk bereikbaar, oud-romantisch effect, zooals Twee
Brieven, 't vertelsel van den jongen man met lichtzinnige neigingen, die op een
morgen naast zijn ontbijt-bord een brief vindt van zijn zusje en een andere van
zekere Duitsche Emilie, behoorende tot de Emilietjes waarmee jongelui in een groote
plaats op gemakkelijke wijze kennismaken, en welk exemplaar van die soort hem
gaarne aan haar adres wachten zal. Maar.... zusje schrijft dat Moes ziek is, en ook
schrijft ze over den tijd dat hij zelf ziek was, en toen Moes zich overspannen had.
Daar moest hij nu toch over denken. Moes, zusje aan den eenen kant.... Emilietje
aan den anderen. Vade retro!.... 't Verleidend riekende briefje wordt verbrand...
Komaan - mevrouw - zóó eenvoudig is 't alleen in een boek van u, en van anderen
lang geleden. En 't is een zwakje van u, dat wel wat tè oud-romantische nu en dan....
Beter, veel beter werk is 't andere. Veel van vrouweliefde en die heel fijn gevoeld.
Vooral van de behoefte der vrouw aan liefde, met meer dan één tikje pessimisme
en, misschien gebillijkt, wantrouwen tegen 't sterke geslacht. De mannen.... nu ja,
ze hebben zooveel andere dingen aan hun hoofd. De teergevoelige liefde en die
het voornaamste in 't heele leven: dàt is nu eigenlijk 't praerogatief der vrouw. Zou
't waar zijn?... Doe ik mijn oogen toe, dan wil ik 't wel gelooven, zei de leekedichter.
Hoofdzaak is dat de auteur er met veel sentiment in deze op menige bladzijde
fraai gestileerde schetsen van weet te vertellen. Verjaardag, Bekneld en Moede
lijken me het best.

W. Graadt van Roggen, Tuberculeus. Wageningen, Johan Pieterse.
We zijn tegenover een zeker soort van boeken wel eens onbillijk. Tegenover het
genre dat we ‘ziekelijk’ noemen. En dat, eigenaardig genoeg, het meest gehandhaafd
wordt door heel jonge auteurs. Toch kunnen ze zeer zuivere uitingen zijn van
gegemoedsleven in zeker stadium van menschwording. Men pleegt wat al te veel
te vergeten dat een later zoo harmonisch ontwikkeld kunstenaar als Goethe een
boek als Leiden des jungen Werthers op zijn geweten had! Er is een tijd, waarin
alles nog zoo benauwend in ons woelt, waarin de emotie in een fijngevoelige ziel
zoo
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overstelpend, alles uit de voegen drukkend is. Dat we ons toch terecht moeten
voelen in een wereld met zooveel weedom en onrecht; het voor onszelven dienen
uit te vechten met God en lot, klein ons wetend tegenover het overmachtige leven,
met de verwensching van Hamlet op de lippen: ‘O cursed spite, that ever I was born
to set it right!’ Want dat laatste denken we.
Wie in zijn jeugd veel leed ziet om zich heen, van veel leed hoort, een lieven
vriend mee moet begraven, - wie in zijn Sturm-und-Drang periode, gelijk het veelal
gaat, zich de dupe voelt van een wanhopige liefde, - en hij heeft tevens
literairartistieke neigingen, - die schrijft een boek als Tuberculeus en draagt dat op
aan de nagedachtenis van den vroeg gestorven vriend.
De critiek zal er veel zwaks in vinden want er is veel zwaks in, veel navolging van
geliefde auteurs, maar alleen bedenkelijk achten de bladzijden waarin de
overgevoeligheid - gelijk meer gebeurt! - zoo heel dicht staat bij valsch gevoel en
grof egoïsme als hier op blz. 48 en 134. Maar verder kan ze zich verheugen over
welgeslaagde bladzijden stemmings proza. Graadt van Roggen geeft zich blijkbaar
moeite om te stileeren, doet de taal maar zelden geweld aan. Voor zinnen van een
heele bladzij (22) met tienmaal ‘was’ erin moet hij oppassen.

Cornélie de Waal, Van Leven en Lieven, Sonnetten en Verzen.
Een uitgever vind ik in dit boekje niet vermeld. Waarom Sonnetten geen Verzen zijn
is me niet duidelijk. Maar de Opdracht trof me:
Voor hem, die mijn verlangen weet,
Bij al mijn liefde, in al mijn leed,
Naar Beter Landen,
Bond ik gedachten, wild maar frisch
En leg ze, als belijdenis
In zijne handen.

Dit aangenaam klinkend versje zegt ons dus dat we ‘gebonden gedachten’ kunnen
vinden in het bundeltje en al klopt dit nu niet geheel met de eerste regels van het
volgend gedicht:
Mijn ros, mijn Fantasie! kom! thans van steê,
Ik bind U vleuglen aan....

we moeten dichters niet al te zeer bij hun woord nemen. Over 't geheel maakt dit
bundeltje den indruk van bescheiden talent, dat de wel zeldzame eigenschap bezit
zich zelf te kennen en zich niet te forceeren. Het geheel ligt in een sfeer van
zachtheid: zachte herinnering, zachten weemoed en zachte vroomheid.

Gilbert Parker, De Zetels der Machtigen. Rotterdam, J.M. Bredee.
Robert Moray (voorheen kapitein bij het Virginia-regiment en daarna bij dat van
generaal Amherst) wiens gedenkschriften we te lezen krijgen, vertelt in zijn voorrede,
dat hij zich hoofdzakelijk zal bezighouden met zijn eigen geschiedenis. En hij houdt
woord: dat verzeker ik u! Hij vindt vóór alles zichzelf belangwekkend, en in twee

Groot Nederland. Jaargang 3

zwaar-lijvige deelen krijgen we alle gesprekken te lezen, door hem met diverse
personages gehouden.
Dit verhaal geeft de langdurige beschrijving van zijn langdurige gevangenschap.
Pas aan 't eind van het tweede deel komt hij vrij, na al 't gesar van zekeren Doltaire.
Volgens eigen verklaring voert hij beroemde personen ten tooneele, beruchte zelfs,
als Bigot, civielgoeverneur van Nieuw-Frankrijk, maar hij blijft de hoofdpersoon.
Wien de voorrede doet hopen op iets nieuws of pikants, late die hoop varen. Ook
zelfs La Pompadour brengt dat niet.
Stijl eentonig, emotie nihil. Zelfs zijn liefde voor de edele Alixe laat ons koud.
Slotsom: de kapitein had zijn gedenkschriften maar voor zich moeten houden.
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P. Fr. Rist, Liefde en Strijd. Vertaling van D. Logeman - Van der Willigen.
Utrecht, H. Honig.
Ook een ‘historische roman’, zoo men wil. Een brok Zweedsch-Deensche
e

geschiedenis uit de tweede helft der 17 eeuw. Maar de geschiedenis is bijzaak:
hoofdzaak de roman.
Deze heeft wel bekoring. Hierin vindt men nu werkelijk iets van de zoo vaak
geroemde en zoo zelden gevonden, ten onrechte als een kwaliteit van àlle Noorsche
boeken beschouwde ‘frischheid.’ Het boek vertelt ons van liefde, op zich zelf geen
frisch onderwerp meer. Een soldaat mint een jong meisje, zij hem. Een wreed lot
houdt hen lang gescheiden. Eindelijk leven ze samen in een zelfgebouwde hut in 't
bosch, die hen tot schuilplaats dient voor driesten vijand.
Het slot is droef. Ziek is 't soldatenliefje weer naar haar ouders teruggegaan, en
op een nacht hoort ze in haar koortsig brein 't geroep van zijn stem. Ze snelt den
killen winternacht in, zoekt en vindt hem bij hun hut, koud en dood.
Nu blijven ze bijeen. Het tweede voorjaar daaropvolgende ontdekt men daar hun
twee.... geraamten.... Het verhaal dat zoo licht een melodramatischen draai had
kunnen nemen, gaat kalm-eenvoudig rechtaf op het droevig doel.
Aan de idylle der woud-eenzaamheid worden poëtische schilderingen gewijd. De
vertaalster begint over 't geheel vloeiender Nederlandsch te geven. Maar kon de
eerste bladzij niet wat vlotter? En zou wat minder druk gebruik van betrekkelijke
voornaamwoorden den zinbouw niet zeer ten goede komen?

Adolf Wilbrandt, Villa Maria. Vertaling van Elka. Leiden, C. Kooyker (J.C.
Huysman Jr.)
Een smulpartijtje voor sensatielievende romanlezers! Een ‘zoekende’ juffrouw, die
eindigt met zich van kant te maken; een gescheiden echtpaar, dat hereenigd wordt;
een complete intrigante, dubbel gevaarlijk door hypnotische en suggestieve gaven,
maar gelukkig bijtijds ontmaskerd - ziedaar, handig dooreengeschokt, op hun beurt
schokkende elementen genoeg.
Gelukkig dat er zulke boeken geschreven worden! Daar komen zelfs de zeer
middelmatige nog gunstig tegen uit. En de vertaling handhaaft als zoodanig het peil
van 't oorspronkelijke. Wat is daarin alles ‘net’! En als de eene vrouw de andere
gaat aanspreken met ‘mijn geliefde ziel’ blijft er stellig niet veel meer te wenschen
over. Komiek wordt het boek vooral in ‘verheven’ oogenblikken. Men zie blz. 119
en 282.

Waldemar Rördam, Karen Kjeldsen. Vertaald uit het Deensch door B.
Bakker-Nort. Amsterdam, Cohen Zonen.
Een boek van strijd en twist en jammer om den geloove!... Waaruit voor de zooveelste
maal blijken kan, hoe weinig 't geholpen heeft dat Lessing zijn wijzen Nathan
verwekte. Want al is dìt verdichtsel, we weten te goed ook nog in onze dagen dat
de ‘drijvers’ niet uitgestorven zijn. We zien hier een lief jong meisje als in den dood
gedreven door den man van wien zij 't hoogste levensheil verwacht. En dat alles
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om den geloove! ‘Ihr Stolz ist Christen sein-nicht Menschen’... hoor ik de stem uit
de achttiende eeuw... Het bleef zoo - in dit boek klinkt de echo.
Die ‘drijver’ is wel literair het beste. 't Jonge meisje niet onmogelijk, maar toch
niet zóó overtuigend. De zeer vrijdenkende vader blijft vrijwel cliché.
In 't begin heeft het boek iets fantastisch, Gösta Berling-achtigs. Later gaat het
verhaal vlakker door. Schrijver en vertaalster deden stellig en niet zonder rezultaat
hun best.

Freiherr von Schlicht. Eerste
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klas menschen. Roman uit de officierswereld. Uit het Duitsch door
Charlotte. Leiden, firma C. Kooyker (J.C. Huysman Jr.).
Het succes van Bilse's garnizoenroman spookt de Duitsche auteurs door het hoofd.
Het regent militaire verhalen. Ook deze vrijheer von Schlicht - ik meen dezelfde die
met de heeren von Schönthan en Kraatz een paar ook hier te lande bekende militaire
blijspelen geschreven heeft - liet het niet onder zich. Er worden zooveel romanprullen
saamgeflanst, waarom zou hij niet met Eerste klas menschen een eerste klas prul
geven? Psychologie, typeering, wie vraagt er naar? Als we maar van militairen te
hooren krijgen, van oversten en kapiteins en luitenants, van leger- en
garnizoens-toestanden: dan is 't in orde.
Welnu - het ìs in orde. Wie weten wil hoe Spaansch 't in 't Duitsche leger toegaat
en dat nog niet in de couranten las, hij kan zijn hart ophalen. Een onder-officier die
een soldaat tanden uit zijn mond slaat, hem een kooktoestel niet naar, maar tegen
het hoofd gooit, een luitenant, die... doch waar blijf ik? Slechts dit: weet iemand niet
wat Citroenvlinders zijn? - Hier kan hij het leeren.
Juffrouw Charlotte die 't boek vertaalde, moet óok nog leeren. Niet van die
‘vlinders’, maar van de naamvallen. Slecht vertalen - daar zien we niet meer op dat is regel - maar de goede naamvallen, daar dient toch nog een beetje op gelet.
‘Vriendelijke woorden, waaruit een warmen lof voor zijn vader sprak.’ ‘Hij wist dat
den roep van hem uitging.’ Een uurtje naar school nu en dan nog, Charlotte!
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Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan....
Door Louis Couperus.
Tweede Deel.
Zij ging naar boven, kind-onschuldig: zij WIST niet. Zij wist niet, dat hare moeder,
meer dan zestig jaren geleden, een moord had medegepleegd, dat die oude doove
dokter meê had helpen verzwijgen; zij wist wel, dat Takma haar vader was, maar
niet, dat HIJ, met hare moeder, was de moordenaar geweest, van den vader van
hare broêrs, den vader van haar zuster Therèse. Zij ging naar boven, en toen zij bij
de oude vrouw binnenkwam, stonden Stéfanie en Anton op, om niet te veel drukte
om mama te maken.
Trouwens, het vermoeide de oude vrouw niet: een praatje - of soms gezellig stil
zitten een oogenblik samen - als de ‘kinderen’ niet allen tegelijk kwamen. Zij was
nog brosjes opgetogen over het jonge leven, dat zij gezien had, over de kleintjes
van Lili Van Wely. Zij had er Stefanie over gesproken en Anton, niet wetende, dat
de kleintjes hun petekinderen waren: dat had haar maar niemand verteld en eigenlijk
dacht zij, dat kleine Netta Ottilietje heette, sprak zij van kleine Lietje: ze begrepen
haar dan wel. Ottilie Steyn bleef met hare moeder alleen.... Zij sprak niet veel, zat
naast de moeder, die hare hand had genomen.... Ach, zijzelve was aangedaan....
Daar, in dien leêgen stoel, waarheen de oude vrouw staarde, zoû de oude heer
nooit meer zitten.... Haar vader! Als een dochter had zij hem liefgehad! Zij had nu
een ton van hem gekregen, maar nooit meer zoû hij haar, zoo
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aardig, honderd gulden eens in de hand stoppen. Het was of de oude vrouw iets
raadde van hare dochters gedachten, want zij zeide, met een wenk naar den stoel:
- Oude meneer Takma is ziek....
- Ja.... zei Ottilie Steyn.
De oude vrouw schudde treurig het hoofd.
- Ik zal hem van den winter... zeker nièt meer zien.
- Hij zal beter worden....
- Maar dan zal hij nog niet uit mogen....
- Neen, zei Ottilie weekjes. Misschien niet.... mama....
Zij hield de broze oude vingers, staafjesslank, in de hare.... Beneden, wist zij,
wachtten de broêrs; Stefanie wachtte zeker ook, Ina.... Adèle Takma was al gegaan.
- Mama, zeide zij op eens. Weet u wie óok ziek is....
- Neen?
- Dokter Roelofsz....
- Roelofsz....? Ja.... ik heb hem ook sedert.... sedert een paar dagen niet gezien.
- Mama, zei Ottilie Steyn en zij wendde haar droef gezicht - het was nòg een lief
gezicht, met blauwe kindoogen - naar hare moeder toe. Het is heel treurig, maar....
Neen, zij kòn het niet zeggen. Zij wilde zich herstellen, niet voleindigen, maar de
oude vrouw, vlug, had haar enkel woord doorvoeld.
- Hij is dood? vroeg zij schel: de stem snerpte door Ottilie Steyn.
Zij had geene kracht om te ontkennen: zij knikte, met navranten glimlach.... van
ja.
- O... oh! zuchtte de oude vrouw in ontsteltenis.
En zij staarde naar den stoel van Takma. Zij weende niet, opgedroogd hare oude
oogen; zij staarde alleen, intens. Zij bleef recht zitten in haar stoel. Voor haar
starende oogen golfde het Verleden: een groot gesuis was om haar. Maar zij bleef
rècht zitten en staarde. Zij zeide ten laatste:
- Wanneer is hij gestorven....
Ottilie Steyn zeide het, met enkele woorden. ZIJ weende, de oude vrouw niet; diè
zag zich meer dan zèstig jaar geleden terug; toen had zij zich aan Roelofsz gegeven,
opdat hij niet spreken zoû.... Hij hàd niet gesproken.... Haar vriend was hij geweest;
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trouw, lange, lange jaren lang; gedeeld had hij het schrikkelijke gewicht van het
verleden met haar, met Takma.... Neen, hij hàd nooit gesproken....tot zij zóó oud
waren geworden, zonder.... zonder, dat IEMAND wist.... NIEMAND WIST: GEEN HARER
KINDEREN.... De menschen.... hadden vroeger wel eens gesproken... gefluisterd van
vreeslijke dingen: dat was voorbijgegaan....Alles, alles ging voorbij.... Niemand wist,
DAN TAKMA ZELVE, nu de arme Roelofsz dood was. Veel had hij geëischt.... maar
trouw was hij altijd gebleven....
Ottilie Steyn schreide, sprak niet meer, hield de hand harer moeder vast.... Het
was heel donker geworden: de juffrouw kwam, om de lamp op te steken.... Luguber
huilde de wind; de regen kletste tegen de ramen: een vochtige klamheid deed Ottilie
onaangenaam aan, als iets kils, dat haar voorbij ging, in die kamer matig gestookt,
omdat de oude vrouw geen groote warmte van vuur meer verdragen kon. Het licht
van de hanglamp, boven de tafel in het midden der kamer, sloeg een cirkel van
afschijnsel neêr: in schemer bleven de wanden, in schemer bleef de stoel, de leêge
stoel aan de overzijde. De juffrouw was gegaan, toen, plotseling, de oude vrouw
vroeg:
- En.... en meneer Takma.... Ottilie?
- Wat, mama....?
- Is.... is die.... OOK.... ziek....
- Ziek....? Ja, hij is ziek, mama....
Zij schrikte, de dochter, om de uitdrukking van haar moeders gelaat: groot staarden
de donkere oogen....
- Mama.... mama.... wàt heeft u??
- Is hij ziek.... of is hij.... òok....
Zij voleindigde niet....
Zij staarde....
Zij staarde voor zich uit, naar den leêgen stoel, aan de overzijde, in den schemer
tegen den wand. Angstig werd Ottilie, want hare moeder, stijf en moeilijk, beurde,
uit diepen schoot, den bevenden arm op, en staafslank wees de vinger....
- Mama.... mama wat IS er....??
De oude vrouw staarde en wees, staarde en wees naar den leêgen stoel.
- Dáár.... daa.... dáár!! stotterde zij. Dáár!!!
En zij bleef, staren en wijzen. Zij zeide niet, maar zij zàg. Zij
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sprak niet meer, maar zij ZAG. Langzaam rees zij op, starende, wijzende steeds;
achteruit deinsde zij langzaam, heel langzaam.... Ottilie Steyn had gebeld, tweemaal;
de juffrouw, dadelijk, was binnen; beneden hoorde zij verwarring, lichte ontsteltenis;
God-o-God-o-God roepen van Anna... fluisterende stemmen door elkaâr: Ina, Daan,
Stefanie kwamen de trap op. Maar binnen kwamen zij niet: de juffrouw wenkte, dat
het niet noodig was....
Langzaam viel der oude vrouw, staande, de stijve arm langsde zijde.... Maar zij
staarde nog en deinsde, langzaam achteruit....
Zij scheen Ottillie niet meer te zien in de ontsteltenis van wat zij wèl zag....
En zij zeide alleen, hare oogen zwijmende, maar ook hare donkere oogen alleen:
- Naar bed.... Naar bed....
Als of zij héél moê was. Zij brachten haar naar bed, Anna en de juffrouw. Zij bleef
zwijgen, met dun gedrukte lippen, en vóór zich steeds starende oogen. Zij had
gezien, en.... zij wist. Zij wist, dat hij Takma, Emile - dien zij lief had gehad boven
alles, boven iedereen, in de doode, doode jaren - dood was. Dat hij DOOD was.

X.
- Kom! zei Lot zacht, op een morgen, dat hij met Elly zat in hare meisjes-zitkamer;
daar waar hij vroeger zoo dikwijls was komen theedrinken en praten; kom, laat ons
eens spreken als verstandige menschen. Het heeft ons beiden ontstemd, dat we
gerukt zijn geworden uit Italië, uit ons werk, terwijl we - heel dom! - geen oogenblik
dachten, dat dit toch wel eens gebeuren kon. Goeie grootpapa was zóó oud....! We
dachten, dat hij eeuwig zoû leven....Maar nu wij eenmaal hier zitten, Elly, en nu
Steyn ons gezegd heeft, dat alles geregeld is, kunnen we toch wel eens als
verstandige menschen bepalen wat we doen zullen. Hier in huis wil je niet blijven:
het is ook te groot, te somber, te oud.... Met mama samenwonen.... ik heb verleden
nog eens een balletje er van opgegooid, maar mama sprak er zóó vaag over, als
of zij er eigenlijk geen lust meer in zoû hebben.... Nu Hugh er ook is, ben ik àf: het
is Hugh voor en Hugh na; zoo is het altijd geweest: zoo was het
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vroeger in huis met ‘meneer’ Trevelley en toen ik een jongen was en Hugh een kind.
John en Mary hadden ook niet veel te vertellen en zoo is het nu nog.... We zullen
dus maar niet praten van samenwonen.... Maar wat dan, Elly? Zoeken naar een
kleiner huis, en ons inrichten? Of reizende blijven.... en teruggaan naar Italië....? Je
hebt er toch genoten en we hebben er samen zoo prettig gewerkt.... We zijn er toch
gelukkig geweest, samen, niet waar Elly....
Zacht klonk zijn stem, als zij altijd klonk, maar er was nu bijna iets smeekends in.
Hij was geen forsche natuur; in zijn blonde tengerheid - grijsde hij niet aan de slapen
even? - borg hij geen hartstochtelijke ziel, maar er was een groote zachtheid in hem:
onder dat tintje van lachende bitterheid en klein-ijdel scepticisme was hij lief
toegevend voor anderen, en zonder heftige verlangens voor zich, en in de
vrouwelijkheid van zijn ziel was de filozofie van een artiest, die het àl aanziet om
zich en in zich, zonder om wat ook op te bruischen in hevigheid en heftigheid. Hij
had Elly als zijn vrouw gevraagd, door haar misschien gesuggereerd, dat zij hem
noodig zoû hebben in werk en leven, en, dikwijls in blague, een enkele maal uit
ernst had hij zich afgevraagd, waarom hij trouwde, getrouwd was, en of vrijheid,
onafhankelijkheid niet beter waren voor hem. Maar sedert hij in Nice, in het geluk
van zijn zuster met Aldo, ook zijn eigen zachter getint geluk had gevoeld, heel innig
en heel waar in zijn lachendweemoedig halfgetinte ziel, die bijna bang neêr dook
onder den Angst voor den ouderdom, sedert hij het oogenblik had kunnen grijpen,
voorzichtig, als een dierbare kapel - sedert was het zoo in hem gebleven, sedert
was zijn stil zacht geluk hem bijgebleven als iets heel ernstigs en iets heel waars;
sedert had hij Elly héél lief gekregen, zóó als hij niet dacht, dat hij lief zoû kunnen
hebben. En het was hem een genot geweest met Elly door Italië te dwalen, haar
genot in dat mooie verleden, dat zoo artistiek dood lag, op te merken, en, terug in
Florence, op haar aandrang zich te storten in ernstige studie van de periode der
Medici's. Hoe hadden zij samen niet gesnuffeld, notitie's gemaakt, hoe had hij niet
's avonds geschreven, zoo innig lief gelukkig zich voelende in hun pensionzitkamer:
twee lampen, een bij Elly, en een bij hem, schenen over hun papieren en boeken;
bloemen geurden om hen in vazen; de fotographieën, geprikt aan den wand,
schaduwden de schoon-
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heden van de muzea even terug in den bruinigen, schemer. Maar in de schoonheden
van dat land en die kunst, in zijn geluk, in den zonneschijn, was een indolentie over
hem heen geslopen; dikwijls had hij voorgesteld naar buiten te gaan, toeren, naar
Fiesole te wandelen, naar Ema, het volksleven op straat aan te kijken, en er om
blijde te glimlachen -: de archieven waren benauwd, stoffig en hij kòn niet altijd zoo
regelmatig aan het werk blijven.... En des avonds staarde hij over de Arno, bleef
aan het raam gelukzalig zijn cigarette rooken, tot Elly ook de boeken dicht sloeg en
de Medici's in den buiten licht doorspikkelden avond terugwaasden en onduidelijk
werden....
Hij had hare ontstemming eerst niet gemerkt: toen hij ze merkte, wilde hij haar
geen leed doen; zette zich weêr aan de studie.... Maar hij kòn niet. Dat geregelde
werken was niet voor hem. Het maakte hem moê in zijn hersenen; achter zijn
voorhoofd voelde hij duidelijk een onwil, een staaf, die iets verhinderde en niet door
liet.... zoo als hij, schooljongen, gevoeld had, wanneer hij een som moest maken,
en het hem niet lukte, noch de eerste, noch de tweede maal.... Daarbij brandde hij
om vlugge artikelen te schrijven: stof had hij overveel, over de Medici's, over de
fresco's van Benozzo Gozzoli in het Palazzo Riccardi, bij-voorbeeld... O, zoo een
artikel zoû schitteren van verve en van gloed, als van azuur, goud en juweelen!
Maar hij dorst het artikel niet schrijven, omdat Elly eens gezegd had: versnipper nu
niet in artikels àlles wat we hebben gevonden.... Zijzelve wijdde zich ernstig en
mannelijk volhardend aan hare studie en zij voelde bijna in zich den lust hun boek
te schrijven, een mooie, degelijke, historische studie, maar zij begreep ook, dat háár
kunst niet voldoende zoû zijn. Terwijl zij dacht, dat Lot maar te willen had, en dat
zij beiden dan iets heel moois zouden doen.... Maar meer en meer voelde Lot de
indolentie door zijne krachten vloeien, en de onwil een staaf, verhinderend
tegenhoudend, trekken dwars door zijn voorhoofd, en op een morgen, een beetje
nerveus, had hij gezegd, dat het hem onmogelijk was! Dat het hem te moeilijk was....
Dat hij niet kon. Zij had niet aangedrongen; maar een groote desilluzie was over
haar gekomen: toch was ze zacht en lief gebleven, en ze had hem luchtig
geantwoord, en had niet laten blijken hoè groot hare desilluzie was. Nu bleven de
boeken dicht, de papieren onder presse-papier, en van de Medici's was geen sprake
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meer. Het gaf een leêgte om hen heen, maar Lot voelde zich toch gelukkig, bleef
trouw aan die zachte zaligheid, die glimlachend in hem gekomen was en zacht
overglansde èn sceptische bitterheid èn den over hem huiverenden Angst. Maar in
Elly zwòl de desilluzie, en het was haar een groote smart, zij meende bijna grooter
dan hare jonge-meisjes-smart was geweest, over haar verbroken eersteengagement;
om den man, dien zij het eerst had lief gehad. Zij was een vrouw van meer lijden
om een ander dan om zich, en zij leed er om, dat zij Lot niet kon opwekken tot groote
dingen. Hare liefde voor Lot - na de passie van haar gemoed voor een ander - was
zeer intellectueel, meer die van een begaafde vrouw, dan van een vrouw van louter
hart en zinnen. Zoo duidelijk zag zij dit niet voor zich, maar heel groot was de
desilluzie - dat zij Lot niet tot groot werken kon voeren - en de leêgte om haar werd
wijder - terwijl hij, in de schoonheid van het land, dat hem lief was, in zijn zacht
geluk, de leêgte om hem juist voelde krimpen tot een perspectief, waarin droomend
zijn oogen dwaalden. Geen bitter woord vièl tusschen hen, maar als zij stil zaten bij
elkaâr, voelde Elly zich heel doelloos worden.... Zij was niet contemplatief. Dat
dwalen door Italiaansche steden, dat behagelijk ommedwalen tusschen de
schoonheden der muzea voldeed haar niet, wie de daad een behoefte was. Tusschen
de bladen van haar Baedeker hadden hare vingers een nerveuze trilling van
doelloosheid. Zij kòn niet altijd bewonderen, en peinzen, en zóó bestaan. Zij moest
doen. Zij moest zich wijden. En zij verlangde naar een kind.... Toch zoû het
misschien, zoo geen ongeluk, toch ook niet worden tot geluk, een kind, meerdere
kinderen misschien, omdat zij wist, dat zelfs zoo zij kinderen had, zij voor hare
werkkracht geene voldoening genoeg zoû vinden ze op te voeden en groot te
brengen: zij zoû dat doen als een lieve plicht, maar het zoû haar leven niet vullen.
Zij voelde dat bijna mannelijk in zich: te streven zoo ver zij kon. Was haar grens
bereikt, welnu, dan ging zij niet verder.... Maar te streven tot die grens, haar arbeid
te doen tot die streep toe.... En zij sprak met Lot in dien geest. Hij wist haar niet te
antwoorden, begreep haar niet, en voelde, dat iets hem ontglipte.... Tot bittere
woorden kwam het nooit, maar aan beide zijden was iets van trilling en weêrtrilling,
schokjes, nadat het eerst zoo harmoniesch zacht over en weêr gegolfd en gedeind
had tusschen hen beiden.
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Hun plotse terugreis, hoewel bijna een bruske afleiding, had in Elly de ontstemming
verergerd, om de relatieve doelloosheid er van. Zij had den ouden man heel lief
gehad, als een vader meer dan een gròotvader, maar te laat kwam zij om hem te
zien op zijn doodsbed; en de zaken hadden per procuratie kunnen worden behandeld.
- Ja maar, zei Lot; nu zitten wij eenmaal hier, en nu moeten wij toch eens praten,
Elly, als verstandige menschen.... Willen wij teruggaan naar Italië?
- Neen, Lot. Ik ben blij, dat ik het land gezien heb, met jou; waarom dadelijk terug
te gaan en probeeren te herhalen...
- Hier in Den Haag ons inrichten....? Buiten gaan wonen als de winter voorbij
is....?
Zij zag hem aan, omdat zij hem zoo smeeken hoorde: hij smeekte, omdat hij zich
iets voelde ontglippen - en zij had plots met hem medelijden. Zij wierp zich aan zijn
borst, sloeg haren arm om hem heen.
- Mijn beste, lieve jongen! zei zij. Ik hoû zoo innig veel van je!
- Ik ook, Elly-lief.... Zóó veel als ik niet dacht, dat ik van iemand houden kon. Elly,
o laat ons dat gevoel ook zoo bewaren. Laat ons niet prikkelbaar zijn.... Zie je, er is
geen woord tusschen ons gevallen, dat onvriendelijk was.... maar toch voel ik iets
in je, Elly.... Een ontevredenheid.... Is het, omdat....
- Om wat zoû het zijn, Lot....
- Omdat ik niet doen kan -, als je gaarne hebt....? We hebben zoo prettig samen
gewerkt, zie je, en dat werk is niet verloren.... dat is nooit verloren.... Maar zie je,
kind, het zóó doen als jij het gaarne hebt.... dat kan ik niet: zoo degelijk ben ik niet.
Ik ben journalist, geen historie-schrijver. Mijn talent is vluchtig, en wat ik schep, is
vluchtig: zoo is het altijd geweest.... Neem het zoo aan....
- Ja Lot. Zoo neem ik het ook aan.... Neen, ik bèn niet meer ontstemd.... over
onze arme Medici's...
- Je zal zien, ik maak uit onze studies, een serie artikelen: heusch, iets moois
nog. Een serie: ze volgen op elkaâr....
- Ja, doe het zoo....
- Dan moet je er ook belang in stellen....
- Ja, dat doe ik zeker.
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- En laat ons dan eens praten, wat we zullen doen, waar wonen...
- Ons liever nog maar niet inrichten.... Hier blijven, tot het huis is verkocht, en
dan....
- Nu goed, dan zullen we nog wel zien....
- Ja....
- We hebben grootmama nog niet gezien. Zullen we van middag gaan?
- Ik geloof, dat ze niet meer uit bed is gekomen, maar we kunnen wel even gaan
vragen.
Zij gaf hem een inniger zoen. Het was als eene verzoening, na wat er, zonder
bittere woorden, tusschen hen had geschokt en getrild. Zij poogde zich te herinneren,
zich geweld aan te doen in de onvoldaanheid van hare ziel. Zij had Lot zoo innig
lief; zij zoû zich wijden aan hem.... misschien later aan hare kinderen.... Het moest
genoeg zijn voor een vrouweleven.... Zij zoû hare liefhebberijen hebben: zij zoû
weêr eens gaan boetseeren.... De Arme-Jongen was toch heel goed.... het zoû haar
leven zeker wel weten te vullen -, als zij toch gelukkig was met haar man, en dat
was ze, dat was ze zeker. Zij sprak levendiger nu dan eerst: iets spande zich òp in
hare moedeloosheid. Zij zoû een gewoon leven hebben van gelukkige vrouw,
gelukkige moeder: naar gróóte, ver-affe dingen niet verlangen.... Niet streven meer
naar moeilijk te bereiken horizonnen: einders, die een grens bleken, zoodat zij toch
weêr terug moest keeren.... Aan het lunch was zij vroolijk, en tante Adèle helderde
op: de arme vrouw was gedrukt den laatsen tijd, liep gebogen, als bukte zij onder
een zwaar gewicht; treurig was zij ook, omdat zij meende, dat Lot en Elly niet
heelemaal gelukkig waren. Nu look zij op, tante Adèle, blij omdat Elly vroolijker was,
helderder keek, en weêr sprak met hare radvlugge bewegelijkheid.
Dien middag gingen zij samen, Lot en Elly, naar grootmama.
Na den avond, dat mama Ottilie haar den dood van dokter Roelofsz niet had
kunnen verzwijgen, was de oude vrouw niet meer uit bed gekomen: dokter Thielens
kwam iederen dag, verzekerende, dat zij toch waarlijk nog heel wel was: zij leed
niet aan wèlke kwaal ook; zij leed misschien aan ouderdom; zij was geheel bij haar
heldere verstand, en hij verbaasde zich om zoo een prachtig gestel: het gestel van
een krachtige vrouw, die rijk was aan bloed geweest en van superbe vitaliteit.

Groot Nederland. Jaargang 3

646
Dien middag, op de Nassaulaan, toen Lot en Elly dadelijk door Anna werden
opengedaan, vonden zij haar in de gang pratende met Steyn.
- Ik ben gekomen om te hooren hoe het met mama gaat, zeide hij.
- Komt u toch binnen! zei Anna. De voorkamer is goed gestookt....
De oude meid joeg de poes naar de keuken; zij hield niet van praatjes in de gang,
maar in de voorkamer vond zij het heel gezellig, als de familie er wachtte of kwam
informeeren, en zij prezenteerde dadelijk pruimen-op-brandewijn.
- Dat is lekker, met het gure weêr, meneer Lot en mevrouw Elly.... Ja, de oude
mevrouw is niet meer op geweest.... Ach, wie weet of dat niet het einde zal zijn....
Toch is dokter Thielens niet ontevreden.... En u weet, mevrouw Therèse is er ook!
zei fluisterend de oude meid.
- Zoo? zei Lot. Wanneer is zij gekomen?
- Gisteren.... En mevrouw heeft haar dadelijk ontvangen... en ze is héél lief, moet
ik zeggen.... maar, ziet u - ze ligt den heelen dag te bidden bij mevrouws bed.... en
of mevrouw dàt nu wel goed zal doen, mevrouw, die toch al niet kerksch was... en
dan dat Roomsche bidden, dat duurt zóó lang... zóó lang...: dat mevrouw Therèse
er geen stijve knieën van krijgt; nou, ik hield het niet uit, ziet u.... Ja, ja, mevrouw
Therèse, die is er.... ze slaapt in een hôtel, maar ze ligt hier den heelen dag te
bidden.... en ik geloof, dat ze van nacht had willen blijven.... maar toen heeft de
juffrouw gezegd, dat àls er iets was met mevrouw, ze dadelijk bij de buren zoû laten
telefoneeren: die hebben een telefoon, mevrouw heeft er nooit een willen hebben....
Nou, en toen is mevrouw Therèse maar weggegaan, maar van morgen was ze er
al voor zeven uur; ja, ja, IK was nog niet eens op! Gisteren zijn gekomen meneer
Daan en mevrouw Ina; die hebben mevrouw Therèse gezien; ik geloof niet, dat ze
naar de familie gaat: ze heeft geen tijd, zegt ze.... Nou, dat kan ook wel, met dat
lange, lange bidden.... en ze dacht, ze zoû de familie wel hier zien, in de voorkamer,
die stook ik altijd goed.... Ja, ik heb dokter Thielens gevraagd: dokter, heb ik
gevraagd, is dàt nou wel goed, dat mevrouw Therèse daar zoo aan het bed bij
mevrouw ligt te bidden, maar de dokter, die mevrouw had gezien,
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zei: wel, agiteeren doet het haar niet: integendeel, ze is kalm, en heel blij, dat ze
mevrouw Therèse weêr eens ziet.... Voor het laatst misschien.... Ach, mevrouw Elly
en meneer Lot, dat is een treurige thuiskomst voor u! En weet u wie ik ook heb
gezien? Dat is je broêr, meneer Lot....
- Hugh....
- Ja, meneer Hugo, zeg ik maar, want dat Engelsch is me te moeilijk. Hij is hier
gekomen met mevrouw Ottilie: nou, het is aardig ze te zien.... Niet dat ik je minder
vind, hoor meneer Lot, neen, dàt volstrekt niet, maar meneer Hugo is een mooie
baas, zoo breed en met zoo een leuk bakkes met zijn kale bovenlip, en zùlke aardige
oogen....! Nou, ik begrijp wel, dat mevrouw Ottilie dol op hem is: ze zag er ook zóó
lief uit, naast haar jongen... ja, dàt is verwonderlijk, hoe jòng ze er nog kan uitzien
en ze is toch al zestig jaar.... Nou, aanzien zoû je het haar niet....dat moet je me
niet kwalijk nemen, dat ik dat zoo zeg, meneer Frans, van je vrouw.... en om dat
van meneer Hugo, daar moet je ook maar niet boos om zijn: ik weet wel, je houdt
niet veel van hem: hij is ook een leepert, geloof ik, maar inpalmen doet hij je wel....
Nou, met meneer Lot heb je het altijd goed kunnen vinden, niet waar, meneer
Frans.... Ik zal eens aan mevrouw Therèse zeggen, dat je er bent....
Oude Anna tripte weg en de trap op, en Steyn vroeg:
- Jullie zijn nog niet gedecideerd, wat je doet....
- Neen, zei Lot.
- We blijven nog op de Mauritskade, tot het huis is verkocht, zei Elly.
- Ik ben blij je van daag te ontmoeten, anders was ik gekomen, zei Steyn. Ik woû
je spreken, Lot.... Misschien kan ik het hier doen, zoo lang er niemand anders komt....
- Wat is er dan, Steyn....
- Ik woû je een besluit zeggen, dat ik genomen heb. Het zal je verdriet doen, maar
ik kan niet anders. Ik heb met mama gesproken, voor zooveel met haar spreken
mogelijk is.... Ik blijf niet met haar samen, Lot.
- Wil je scheiden?! riep Lot.
- Dàt kan MIJ niet schelen: wil mama het, dan is het mij goed.... Lot, indertijd sprak
je mij van nuttelooze opoffering, die ik deed, door met mama samen te blijven....
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- Ik meende....
- Ja; ik begreep je: je meende, dat ik eenvoudig weg kon gaan, zonder te
scheiden.... Dat zal ik nu zeker doen. Ik kan me niet verder opofferen, omdat.... het
heelemaal niet meer hoeft. Sedert jij weg bent en getrouwd, is het huis eenvoudig
een hel. Jij gaf nog de rust, de kalmte aan enkele oogenblikken; aan tafel zorgde
je voor iets harmoniesch.... Dat is nu allemaal weg. Met ons samen te wonen.... ik
zoû het je zelfs niet meer raden.... Het zoû zijn Elly blootstellen aan een ongelukkig
leven.... Daarbij.... mama heeft nu genoeg geld om zich vrij te bewegen.... en nu ze
geld heeft, blijft Hugh bij haar.... Ik had haar gevraagd zoo veel mogelijk te zwijgen
over de erfenis: ik geloof ook niet, dat ze er over kletst.... maar aan Hugh heeft ze
alles gezegd....
- Ik wist dat, zei Lot. Ik heb Hugh gezien en hij zei me: mama heeft goed wat meê
gekregen....
- Juist.... en hij blijft bij haar, zij blijft bij hem. Vroeger.... dacht ik: als ik haar verlaat,
laat ik haar over alleen aan jou.... het geld was schaarsch aan beide kanten: ik heb
het toen nooit kunnen doen; nu, Lot, ga ik mijn eigen weg.
- Maar Steyn, je kan mama niet overlaten aan de genade van Hugh!
- Kan ik niet? riep Steyn opvlammend. En wat wil je? Dat ik dat aanzie? Aànzièn,
dat ze haar geld aan dien jongen versmijt? Wat kan ik er tegen? Niets! Ik wil niet
den minsten schijn op me nemen, dat IK zuinig wil zijn met haar geld. Laàt ze het
aan dien jongen versmijten: ze heeft een ton: binnen een jaar is het op. Wat ze dan
zal doen.... IK weet het niet. Maar ik geloof, ik heb genoèg geleden voor wat eens
mijn schuld is geweest. Nù... nu ze geld heeft èn Hugh.... nu is mijn opoffering
nutteloos.... En ik ga weg, dat is zeker. Wil mama scheiden, het is mij om het even,
maar gaan doe ik. Ik ga weg van Den Haag: Ik ga op reis. Misschien zie ik je in lang
niet weêr. Ik weet het niet. Lot.... beste jongen.... twìntig jaar heb ik dàt geduld, en
mijn eenige pleizier in huis was jij. Ik heb van je leeren houden. We zijn geheel
verschillende naturen, maar ik dank je voor wat je voor me geweest bent, een vriend,
een lieve vriend. Als jou zachte natuur in huis niet nog zoo veel had vereffend als
maar vereffend kon worden, ik hàd het geen twintig jaar uitgehouden. Nu ga ik weg,
maar met lieve herinneringen. Je was achttien jaar,
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toen ik je moeder trouwde. Ik heb nooit met je één woord gehad en de verdienste
daarvan is heelemaal aan jou kant. Ik ben ruw en ik ben heel bitter geworden. Al
het vriendelijke in mijn leven is me van jou kant toegekomen. Toen je trouwde....
heb ik je misschien in werkelijkheid meer gemist dan mama: wees niet boos, Elly,
dat ik het zeg.... Kom, misschien zien wij elkaâr weêr eens terug.... ergens.... Lot,
beste kerel, kom, huil niet....
Hij nam Lot in zijn armen en gaf hem een zoen, zoo als een vader een zoon kust.
Hij hield hem even tegen zich aan, schudde hem flink de hand.
- Kom Lot, beste kerel.... wees flink....
- Arme mama.... zei Lot.
Zijn oogen stonden vol tranen, hij was hevig aangedaan.
- Wanneer ga je weg? vroeg hij Steyn.
- Morgen.
- Hoe laat....
- Om negen uur.... naar Parijs.
- Ik kom aan den trein....
- Ik ook, Steyn, zei Elly.
Zij kuste hem; hij wilde gaan....
Maar er werd gebeld en Anna kwam de traf af.
- Ik heb tante Therèse niet durven storen, zei ze; ze ligt zoo in gebed verdiept,
dat.... kijk, meneer Lot, daar is mama.... en je Engelsche broêr....
- Verdomme! siste Steyn tusschen zijn tanden. Ik kàn haar niet meer zien....
- Steyn! smeekte Elly; zij had medelijden met Lot, hij zat neêrgezonken op een
stoel en hij kon zich niet houden: hij weende, ook al wist hij, dat het niet flink was.
Anna had opengemaakt en mama Ottilie en Hugh kwamen binnen. Zij kwamen
in de gang Steyn tegen. Zij zagen elkaâr in de oogen. Hugh tikte aan zijn pet, als
voor een vreemde. Zij liepen elkander voorbij, zonder een woord en Steyn ging de
deur uit. Zoo was zijn afscheid van zijn vrouw; hij zag haar nooit meer terug, en met
hem was voorbij gegaan het allerlaatste wat haar gebleven was van geheel haar
liefdeleven.
- Ik kom hooren, hoe mama het maakt.... zei mama Ottilie tegen Elly, tegen Anna.
En Hugh zoû zoo gaarne zijn grootmoeder eens zien. Maar mama ligt nog altijd te
bed, niet waar Anna...
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Zij kwam in de voorkamer binnen.
- Dag Lot....Jongen, wat heb je?
- Niets moedertje, niets....
- Waarom kijk je zoo treurig? Heb je gehuild?
- Neen, moesje neen.... Een beetje slappe zenuwen, meer niet.... Dag Hugh....
Daar heb jij geen last van, niet waar, broêrtje, van slappe zenuwen.... Neen, jij grient
zeker nooit, zoo als ik, als een oud wijf....
Lot herwon zich, maar zijn oogen zagen vol weemoed: zij zagen zijn moeder aan,
en zijn broêr. Zijn moeder.... ze gaf niet om haar kleêren en daarom trof het hem,
dat ze in Londen zich had laten maken een korten tailor rok en een manteltje,
eenvoudig, zwart laken, maar dat gegoten zat om haar nòg jong en rank figuur,
terwijl in haar hoed een jeugdiger lijn zich boog dan hij gewoon was op haar nog
zoo aardig grijsblond kroezehaar te zien. Zij was zestig jaren....! Maar zij zag er
glimlachend uit, opgeloken de bijna rimpellooze gaafheid van haar gladronde gezicht,
en - o, hij kende zijn moeder zoo goed! - hij zag, dat zij gelukkig was! Als zij gelukkig
was, keek zij zoo, met die blauwe onschuld van haar oogen.... Zij was een oude
vrouw, zij was zestig jaren, maar nu binnenkomende aan de zijde van haar
Engelschen zoon, had zij geen leeftijd, om een geluk, waar de echte moederlijkheid
verre van bleef: een geluk, dat alleen was om wat teederheid van vleiwoord en
liefkoozing, die van den Engelschen zoon tot haar kwam. Hij zeide haar, ruw,
vleidingen; hij streelde haar, ruw, en zij was gelukkig; zij look op onder een nieuw
geluk. Lot miste zij niet: hij bestond niet meer voor haar - op dit oogenblik. Zij straàlde,
omdat zij Hugh naast zich had.... En Lot, die hen beiden zag, schrijnde een smart
in de ziel.... Arme mama.... Hij had altijd van zijn moeder gehouden en hij vond haar
aardig en vermakelijk, en om zijn natuurlijke zachtheid en tact, was het altijd gegaan
tusschen haar en hem. Hij wist het: zij hield ook van hem, al was hij op dit oogenblik
uit hare gedachte. Zij had altijd het meest van Hugh gehouden, van hare vijf kinderen.
Zij had altijd het meest van Trevelley gehouden, van hare drie mannen.... Arme,
arme mama, dacht Lot.... Nu had zij haar beetje geld: wàt was een ton, als die niet
goed werd beheerd? Wat was een ton....voor Hugh! En als die ton op was, over....
over twee jaar misschien...,
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waar zoû arme mama dan blijven...? Want dàn bleef zijn mooie Engelsche broêr
met de leuke oogen oogen en de geschoren bovenlip niet bij arme mama.... En hoe
zoû dàn haar ouderdom worden! Arme, arme mama....
- Wat lijk je op mama, Lot! zei Hugh.
Ja, hij leek op zijn moeder; hij was klein als zij, had bijna hare mooie oogen....
had bijna hare mooie haren, had de snit van haar ronde gezicht.... Hij was wel eens
ijdel geweest.... toen hij jong was.... op zijn uiterlijk en toen hij wist, dat hij een mooi
blond kereltje was. Maar hij was niet ijdel meer, en bij Hugh voelde hij zich een
oud-wijf, een oud-wijf met slappe zenuwen.... Zóó groot te zijn, zóó breed van
schouders, zóó leuk van oogen, zoo lachend egoïst van mond, zoo koud te zijn van
hart, zoo kalm staal van spieren en van zenuwen vooral; om niets te geven dan om
je eigen gemak en onweêrstaanbaarheid, zóo rustig te kunnen leven van het geld
van je moeder, en, als het op was, je moeder kalm rustig staal te kunnen over boord
gooien, en je eigen gang te gaan...: dat, dàt, was eerst krachtig zijn in het leven!
Dat was de wereld en je emoties onder je duim hebben! Dat was nièt bang zijn voor
wat komen ging en voor naderenden ouderdom.... Dat was nooit iets weten van
nerveuzen Angst, dat was nóoit grienen als een oud-wijf, een oud-wijf met slappe
zenuwen!
- Ja Hugh, ik lijk op mama.
- En Elly.... lijkt wèl op jou, zei Hugh.
- En in het heel leelijke op mama Ottilie; dat zeggen ze ten minste, mamaatje, zei
Elly zacht, en zij omhelsde haar schoonmoeder: zij ook was treurig - ze dacht aan
den ouden heer - en aan Steyn.... en aan armen Lot....
Gebeld werd er plots boven, tweemaal: dat was voor de juffrouw.
- Tante Therèse is boven? vroeg Elly.
- Ik heb haar nog niet gezien, zei mama Ottilie. Maar wat zoû er zijn....
- O-God-o-God! riep Anna, die uit de keuken kwam; zij joeg de poes weg; zeker
weêr mevrouw, die zoo raar doet....: u weet wel, dan ziet ze.... dingen....
Maar de juffrouw kwam beneden, ijlings....
- Ik geloof.... dat mevrouw sterft! zei zij bleek. Ik ga telefoneeren bij de buren....
om den dokter....
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- Blijf! zei Lot. IK zal het dadelijk doen....
Hij greep zijn hoed, ging. Een ontsteltenis doorhuiverde het huis. Mama Ottilie,
Elly, de juffrouw, Anna, zij gingen allen naar boven.
- Blijf hier wachten, Hugh, zei mama Ottilie.
Hij knikte van ja.
Hij bleef alleen in de voorkamer, en ging zitten; tusschen zijn handen wierp hij
zijn pet op en neêr, ving die telkens weêr op... Hij dacht, dat zijn moeder van
grootmoeder wel niet heel veel erven zoû....
Het zoû bitter weinig zijn, en dan nog verdeeld tusschen zóo velen....
Hij stak een sigaret op, en toen Lot terugkwam, maakte hij hem open, wat Anna
later heel aardig vond.
Ook Lot ging naar boven.
In de slaapkamer - voor de luchtigheid stond de porte-brisée open en was de
kamer dus éen met den salon, waar de oude vrouw gewoonlijk zat, huiverde, maar
gedempt, de ontsteltenis. Mama Ottilie kon haar snikken echter niet inhouden. Het
was ook zóó onverwacht, vond zij. Neen, dàt had zij heelemaal niet gedacht....
Aan het bed stond tante Therèse....
En het was Lot, toen hij binnenkwam, of hij grootmoeder zelve zag, maar jonger....
Tante Therèse's donkere kreole-oogen groetten Lot, weemoedig.
Hare hand schetste een gebaar, naar het bed.
Dáár lag de oude vrouw: zij was bij haar bewustzijn.
Geleidelijk was het sterven, zonder strijd, als het uitbranden van een licht.
De adem alleen ging sneller, hijgde iets moeilijk....
Zij wist, dat hare kinderen om haar waren, maar wie ze waren, wist zij niet.
Het waren kinderen, dàt wist zij.... En dan, wist zij, was daar Therèse, die gekomen
was: daar was ze dankbaar voor.... Hare hand maakt een beweging op het dek: zij
steende en zij zei:
- Therèse.... Therèse....
- Mama....
- Therèse.... Therèse....: bid....
Zijzelve vouwde de handen.
Therèse Van der Staff knielde bij het bed. Zij bad. Zij bad
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héél lang; de oude vrouw, handen gevouwen, lag te sterven, làng, maar rustig-weg....
Mama Ottilie snikte in de armen van Lot....
Beneden werd gebeld.
- Die goeie meneer Hugo! fluisterde oude Anna. Hij maakt de deur open....
Het was dokter Thielens, maar er was niets meer te doen. Ziek was de oude
vrouw nauwlijks geweest: het was uitbranden als een licht. Sedert zij haar den dood
van Roelofsz hadden gezegd, sedert zij Takma, dood, gezièn had, was zij niet meer
opgestaan, en had zij alleen dàt groote geluk nog dankbaar genoten: hare dochter
Therèse zoo onverwachts te zien verschijnen aan haar bed. Niemand had haar
gesproken over den dood van Takma, maar spreken was ook niet noodig: zij had
gezien en zij wist.... Zij herinnerde zich heel goed, dat Therèse Roomsch was
geworden, en dat zijzelve wel eens verlangd had naar de rust van absolutie, en
naar den troost van gebed, dat door heiligen zoû worden opgedragen voor den troon
van God en Maria.... En zij had Therèse gevraagd te bidden, te bidden voor haar
oude moeder.... Zij, de moeder, wist niet, dat Therèse WIST: vergeten, o geheel
vergeten had zij de jaren lang geleden koortsen, toen zij geijld had, in Therèse's
armen.... En nu zij stierf, dacht zij, dankbaar, dat God heel goed voor haar was
geweest, niettegenstaande haar heel zondige ziel, want dat niemand....niemand
WIST. Niemand.... niemand had ooit geweten.... Nooit hadden haar kinderen
geweten.... Straf had zij ondergaan, in zich, straf van wroeging, te lange oude jaren
meêgetorst.... Straf had zij ondergaan, met den schrik, dien haar ZIJNE schim had
gegeven, bloedend rijzende in de hoek van de kamer, ènkele keeren in jaren, in
den hoek bij de étagère.... O, straf had zij ondergaan.... Maar God had toch
medelijden gehad: niemand.... niemand had geweten; niemand.... niemand wist....
zoû ooit weten.... Nu stierf zij, handen gevouwen, en Therèse, die het wist hoè te
doen, bad....
Zacht steunde zij haar adem weg, de oude, oude vrouw; lang, lang steunde zij
haar adem.... Door de kamer braken de snikken van Ottilie Steyn, en steunde de
adem der oude vrouw.... Buiten weende de dooi aan de ramen.
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XI.
- Ach! weende Anna. Hoe lang sterft de oude mevrouw! Hoor.... daar wordt gebeld....
Die goeie meneer Hugo.... die lieve jongen, hij is me een groote hulp, mevrouw
Ottilie: hoort u; hij maakt weêr open....
Inderdaad maakte Hugh beneden open, en het waren kort na elkaâr Harold, Daan
en Floor, Stefanie en Anton, Ina, d'Herbourg en de Van Wely's. Lot had hen bij de
buren getelefoneerd te komen, omdat grootmama stervende was. Ook tante Adèle
kwam. Zij kwam de trap op, even, van achter het bedgordijn een laatsten blik slaan
op de oude vrouw, ging weêr terug naar beneden; tot in de beneden-voorkamer
hoorde zij het steunen van de laatste ademen. Zij had alleen gezien, dat korte
oogenblik, de rust van die stervende moeder, en naast haar bed Therèse, die zij in
jaren niet had gezien, biddende, en niet opziende. Beneden was Harold Dercksz
gezonken in een stoel: hij leed onduldbare pijnen, zijn gezicht was in smart
verwrongen, en vóór zich zag hij zijn eigen sterfbed: o, dat zoû niet lang meer duren;
hij leed den laatsten tijd te veel, en dat hij òp bleef, was om zijn zelfbedwang. Daan
Dercksz stond voor hem, en hij zeide, fluisterend aan Harolds oor:
- Harold.... Harold... het is goèd, dat mama sterft.... en ze sterft rùstig.... naar het
schijnt....
Ja, ze stierf, ze stierf rustig.... Aan haar bed bad Therèse, Therèse, die NIET wist,
meende Harold: niemand.... niemand wisten dan hijzelve en Daan.... Het Ding....
het Ding ging voorbij.... Hoor, boven steunde zijn moeder haar laatsten adem weg
en bij iederen adem ging het Ding, ging het verder, sleepte het zijn mistigen sluier;
bladeren ritselden, dooi-tranen weenden neêr, schimmen dreigden wel achter de
stammen, maar het Ding, het Ding ging voorbij....!
O, jàren, zèstig jaren lang had hij het Ding voorbij zien slepen, zoo langzaam,
zóó dralende langzaam, als of het nooit voorbij zoû gaan, als of het eeuwig talmen
zoû, te lang voor een naar het einde smachtende menscheleven. Zestig jaren lang,
had hij het zoo gezien, het Ding, had het hem in de oogen gestaard.... Hoor,
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mama steende hooger op, heftiger een pooze: zij hoorden Ottilie heviger snikken....
De juffrouw kwam beneden. Daar stonden, zaten, de kinderen, zij allen menschen
van leeftijd....
- Het is gedaan, zei de juffrouw zacht.
Zij weenden, de oude menschen; zij omhelsden elkaâr, tante Floor gilde uit:
- Jà.... kassiàn! Die ghoèie mama!!
Door geheel het huis huiverde de aandoening, van den Dood, die was gekomen,
en ging....
Harold Dercksz staarde....
Zijn smart-oogen puilden uit, maar hij bewoog niet in zijn stoel.
Het Ding.... het vreeslijke Ding.... hij zàg het!
Het wendde zich bij de eindbocht van zijn jaren-, jarenlangen, eindeloozen weg...
En het stortte weg, in een afgrond.
Het was verdwenen.
Alleen een mist, als het waas van zijn nevelsluier, wapperde voor Harolds oogen.
- O God! riep Ina. Papa valt flauw!
Zij greep hem in haar armen....
De donkere middag viel.
Een voor een gingen naar boven de ‘kinderen’ en zij zagen de oude moeder.
Zij lag in de rust van den dood; de porceleinige vlak, rimpel-gecraqueleerd, van
haar gelaat, vlakte vaag in de schaduw op het wit van het kussen, maar was effen
getrokken in een emotie-looze rust.
Hare handen waren gevouwen: zóo was zij gestorven.
Aan het bed knielde Therèse.

XII.
--------------De kamer was matig gestookt; de gordijnen waren half toe, en Lot had rustig
geslapen, voor het eerst na zijn crizis van koorts. Het was zijn oude, eigene kamer,
in huis bij mama, en nu hij wakker werd, tastten zijn vingers, na een loome weldadige
pooze,
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naar den brief van Elly, dien zij hem geschreven had uit St. Petersburg, Hij haalde
den brief uit de enveloppe en las over, en weêr over, tevreden, dat zij hem uitvoerig
schreef, en vol moedig enthouziasme scheen. Toen zakte zijn hand, die koud werd,
en verstopte zich onder de dekens. Hij lag, wèl zachtjes tevreden na zijn eersten
rustigen slaap en zag de kamer door, de kamer, die Steyn hem al jaren geleden
had afgestaan, opdat hij rustig werken kon, met zijn boeken, zijn platen, zijn bibelots
om zich heen. De eenige gezellige kamer in huis.... Nu, lang zoû hij ze niet meer
bezitten. Steyn was weg, en mama zoû het jaar huur nog uitbetalen en de meubels
verkoopen, en met Hugh meêgaan naar Engeland....
Lot voelde zich zwevend maar rustig, en zonder koorts, waarlijk beter dan hij zich
bewust was in lange geweest te zijn. Hij was wèl te vreden om de lauwte in bed,
terwijl het buiten - eerst nu hoorde hij dat - ratelend regende, maar hij in bed en
rustig, vond dien regen niet ongezellig. Op zijn nachttafel naast hem stond water,
stond het fleschje quinine-capsules, een bord met wat mooie druiven en zijn bel.
Hij plukte een paar van de druiven en zoog ze uit, en belde toen.
Mama Ottilie kwam binnen, angstig.
- Ben je wakker, Lot...?
- Ja moesje....
- Je hebt geslapen....?
- Ja, ik voel me goed....
- O Lot, je was gisteren en eergisteren zoo akelig.... Toen heb je geijld en toen
heb je geroepen....om je vader....en om Elly.... Ik wist niet wat te doen, mijn jongen,
en eindelijk....
- Eindelijk....
- Neen niets: je hoest nog heel akelig, Lot....
- Ja, ik heb koû gevat; dat weten we nu wel; dat gaat ver. Zoodra ik uit dit beroerde
land ben. Zoodra ik ben in Italië.
- Kom, ik zoû nog maar niet aan Italië denken....
- Zoodra ik beter ben, ga ik eerst wat zon inademen te Nice, bij Ottilie en Aldo,
en dan ga ik naar Rome.
- Wat zal je daar nu doen, zoo alleen!
- Ik heb oude vrienden, kennissen. Ik ga er werken.... Is Hugh thuis?
- Ja, hij zit op zijn kamertje.
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- Hij heeft de kamer van Steyn?
- Ja, natuurlijk. Welke andere kamer zoû je willen hebben, dat ik hem gaf. Nu
Steyn.... op reis is, mag ik mijn kind toch wel bij me hebben.
- Ik zoû eens met Hugh willen spreken. Wil u vragen of hij hier komt.
- Zal dat je niet vermoeien, Lot?
- Neen, moesje. Ik heb rustig geslapen.
- Moet je Hugh alleen spreken?
- Ja.
- Waarover?
- Over u.
- En mag ik daar niet bij zijn?
- Neen. Je mag ook niet aan de deur luisteren. Beloof je me dat?
- Wàt heb je met Hugh te praten?
- Ik zeg u....: over u. Toe, vraag nu of hij hier komt. En laat ons dan even alleen.
- Heb je heusch geen koorts meer?
Zij voelde aan zijn voorhoofd.
- Leg eerst eens de thermometer aan....
- Zes-en-dertig, zeide zij, na de tien minuten.
- Ziet u wel. Ik voel me ook wel.
- Zijn je druiven lekker?
- Ja....
En zij ging, aarzelend, eindelijk.... Zij had nog gemeend hem te zeggen, dat hij,
eergisteren, zóó ziek was geweest, dat hij om zijn vader en om Elly geroepen had,
zóó, dat zij Hugh had laten telegrafeeren aan Pauws, dat Pauws was uit Brussel
gekomen, dat Pauws hem eergisteren nacht al gezien had.... Lot had zijn vader niet
aan zijn bed herkend.... Maar zij vond het moeilijk dat alles te zeggen, en ging....
Na een paar oogenblikken kwam Hugh binnen, stevig, in zijn geruite buis en zijn
kuiten onder zijn fietsbroek en hij vroeg:
- Ben je beter, Lot?
- Ja Hugh, ik ben héél veel beter. Ik woû eens met je praten, Hugh. Vindt je dat
erg vervelend....
- Neen, Lot.
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- We hebben toch wel altijd met elkaâr over weg gekund, niet waar, broêrtje.
- Zeker, Lot, altijd.
- Nu, het is misschien wel geweest, omdat IK je al heel weinig in den weg heb
gelegd, maar hoè het ook is geweest....
- Je was altijd een goeie kerel.
- Dank je.
- Vermoeit het je niet, te praten, Lot...?
- Neen kerel, ik verlang zelfs met je te praten, Hugh, ik woû je iets vragen.
- Wat, Lot?
- Mama gaat met je meê naar Londen.
- Ja, Lot. Ze woû eens met me meêgaan. Zie je, John en ik zien haar nooit en
Mary komt gauw uit Indië.
- Zeker, ik kan me het best begrijpen.... dat zij haar andere kinderen ook eens wil
zien. Hugh, ik woû je alleen dit vragen: wees lief voor haar.
- Maar ben ik dat dan niet.
- Maar blijf het ook, Hugh. Ze is een groot kind. Ze heeft behoefte aan veel
vriendelijkheid, die naar haar toekomt. Zie je.... ik ben het meeste met haar samen
geweest.... met tusschenpoozen.... acht-en-dertig jaren lang; JIJ bent al meer dan
tien jaren weg uit huis.... en nòg was je meer bij je vader, dan hier. Je kent mama
dus weinig.
- O, ik ken haar genoeg.
- Ja, misschien wel, zei Lot mat. Je kent haar misschien genoeg... Maar probeer
LIEF tegen haar te zijn, Hugh.
- Zeker, Lot, dàt zal ik.
- Dan ben je een beste kerel.
Zijn stem zonk, moedeloos; maar zijn hand greep Hughs hand. Ach, waarom aan
te dringen....; wat voelde die sterke, koele jongen met zijn leuke oogen en zijn
lachenden mond zonder snor ànders dan dat mama geld had - een ton - en meê
ging naar zijn land? In de stevige hand van Hugh voelde Lot zijn eigen vingers als
niets. Zoo dun.... zoo dun....: was hij in een week zoo mager geworden.
- Hugh, geef me eens even dat spiegeltje....
Hugh gaf hem het spiegeltje aan.
- Trek het gordijn eens wat hooger.

Groot Nederland. Jaargang 3

659
Hugh deed het en Lot spiegelde zich. Ja, hij was mager geworden, maar hij zag er
ook heel slecht uit, omdat hij niet geschoren was.
- Hugh, als je nog uitgaat van middag, fiets even bij Figaro aan, en zeg, dat hij
me scheren komt.
- Ja, Lot.
Lot legde het spiegeltje neêr.
- Heb je een brief van Elly, Lot?
- Ja Hugh....
- Het is flink wat ze doet....
- Ja....
- Je zoû zeggen, een Engelsche vrouw! zei Hugh bijna bewonderend.
- Ja, zei Lot zacht. Zeker, net een Engelsche vrouw....
Maar beneden klonk ongewone stem en Lot, luisterend, verwonderde heel erg
zich, dat hij meende te herkennen de stem van zijn vader, van Pauws, sprekende
tegen de meid.
Hij richtte zich op, in bed.
- Hugh! riep hij. Hugh! Is het mogelijk.... Is.... is dat mijn vader?
- Ik geloof zoo, zei Hugh laconiek.
- Is dat papa? Hoe komt hij hier? HIER IN HUIS?
- Ja, zei Hugh, toestemmend. Je bent nu weêr een héél heer. Maar eergisteren
ijlde je: je riep om hem. Toen heeft moeder gezegd: telegrafeer. Ik telegrafeerde.
Hij is een oogenblik aan je bed geweest, je herkende hem niet....
- Ben ik zoo ziek geweest! riep Lot.
Hij voelde het voor zich duizelen, maar tòch zag hij Pauws nu voorzichtig binnen
komen.
- Jongen....
- Vader....
Pauws was het bed brusk genaderd, nam Lots hand; toen bleef hij stil. Zeker een
uur. Hugh was gegaan. Zeker een uur, zonder woorden. Het scheen, dat Lot was
in slaap gevallen. Hij ontwaakte na die lange stilte, en zei:
- Mama heeft u getelegrafeerd....
- Eergisteren. Ik ben dadelijk gekomen. Je herkende me niet....
- Heeft u.... mama.... gesproken?
- Neen.
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- Gezien?
- Neen. De meid zei me, toen ik eergisteren wegging, dat ze me zoû waarschuwen
in het hôtel, als er iets met je was. Gisteren, toen ik kwam, sliep je. Waar is Elly
toch?
- Weet u niet....?
- Wàt zoû ik weten....?
Lot had de oogen gesloten weêr, de oude heer Pauws bleef stil, vroeg niet verder,
Lots hand in zijn hand. En weêr was er een lange, suizende stilte. De oude heer
zag de kamer rond, met zijn brusken blik her en der, herademend, omdat Lot niet
zoû sterven... Hij was in dit huis vroeger nooit geweest. Hij had mama Ottilie sedert
járen en járen nìet gezien. Ook nu had zij zich niet vertoond. Toch had hij even,
achter een deur, hare stem, dadelijk gedempt, overhoord en het had hem hevig
ontroerd die stem, die stem van vroeger te hooren.... Oud zoû zij zeker geworden
zijn, maar die stem, achter de deur, was DE ZELFDE, de stem van Ottilie, zijn vrouw!
O, wat was zij lief en mooi geweest, toen hij haar getrouwd had, toen zij een meisje
geweest was van even twintig, en wat waren zij, niettegenstaande een driftig woord
nu en dan, toch nog gelukkig geweest, in Indië, met hun twee kinderen, Ottilie eerst,
en Lot daarna.... Een paar jaren slechts; toèn.... toen had zij dien ploert ontmoet....
Trevelley.... de vader van dien jongen, dien hij even daar had gezien, met zijn
beroerde Engelsche smoel, een smoel, dat leek op zijn vaders smoel. En sedert....
had hij haar NOOIT meer gezien! Hoe lang was het geleden? Hij rekende het uit: het
was vier-en-dèrtig jaren geleden! Zijn kleine Ottilie was een meisje van zes geweest,
Lot een ventje van vier: twee zulke dotten van kinderen, zulke mooie lieve kinderen....
Na de scheiding waren ze niet toegewezen aan haar; ze waren hèm toegewezen,
maar Lot hield zoo van zijn moeder, en toegegeven had hij later, na enkele jaren,
dat de kinderen langeren tijd bij de moeder konden blijven: wat ze gedaan had, ze
bleef toch hun moeder.... Kleine Ottilie was heel lang met hèm samen gebleven
soms, Lot bleef weêr langer bij zijn mama: het was heen en weêr trekken geweest
voor die arme kleinen, die geen vast ouderlijk huis meer hadden. Toch had hij zijn
kinderen altijd blijven zien en kennen en hij bewonderde kleine Ottilie, omdat ze al
groote Ottilie werd en mooi werd, maar hij was altijd dol op zijn Lot geweest, al was
die een teêr, blond ventje - misschien wel dààrom - en omdat hij
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zóo leek op zijn moeder, dat het alleraardigst was.... Daar lag nu de arme kerel....
Waar wat zijn vrouw? Waar was Elly?
Noch eergisteren, noch gisteren had hij haar gezien.... Wat was er gebeurd. Nu
zat hij daar al meer dan een uur aan het bed van Lot.... Lots hand in de zijne: de
jongen lag weêr met dichte oogen; tòch zeide hem een druk van die dunne, kleine,
fijne hand, dat hij niet sliep, alleen maar uitrustte.... Stil liet de vader liggen zijn zoon:
met een zakdoek veegde hij het zweet van Lots voorhoofd af.... Nu, hij transpireerde
goed, de huid voelde ontspannen aan.... Geduld nu maar hebben, tot hij weêr lust
had te praten; geduld nu hebben om toch te weten waar Elly was! Goddank, dood
ging de kerel niet, zoo als Pauws wel een oogenblik had moeten vreezen, maar hij
had een pakje uitgetrokken! Wat was zijn gezicht smal geworden en hij kon al niet
heel veel velen.... Wat zag hij er jongetjes uit voor zijn jaren, al grijsden hem zijn
blonde haren al.... O, hij had altijd veel van hem gehouden, om zijn zachte, rustige
karakter, zoo heel anders dan het zijne, zoo heel anders dan dat van zijn moeder:
zoo rustig en zacht was hij zeker verworden, omdat hij niet sterk was: als de scènes,
zoo dikwijls, in huis losbarstten, was hij, als kind, maar kalm gaan zitten in zijn
hoekje.... tot de scènes over waren gestormd.... Maar wàt was er nu toch met Elly
gebeurd? Lot opende eindelijk de oogen, maar de oude man dorst nog niet naar
Elly vragen.... Als het iets treurigs was, iets, dat hij toch niet denken kòn, dan kon
hij het Lot niet vragen: dan zoû het den armen jongen weêr geheel van streek
brengen misschien. Hij wischte hem dus alleen het voorhoofd af, met
Eau-de-Cologne, die hij zag staan, en zeide:
- Ben je beter, kerel....
- Ja vader.... Een heele boel beter.... Het is me zoo vreemd, dat je daar zit.... Maar
ik vind het heel gezellig.... Ben ik zóó ziek geweest, dat mama heeft getelegrafeerd....
Ik wist het zelf niet.... Ik ben wakker geworden, van morgen, en voelde me wel heel
slap.... maar rustig.... Het is koorts geweest, ziet u, en dan heb ik zwaar koû gevat,
in dat beroerde winterweêr hier.... Een bronchite, maar volstrekt niet erg, hoor....
Wat influenza er doorheen.... Niets bizonders, hoor.... Met oppassen word ik gauw
beter.... Ben ik beter, dan ga ik naar het Zuiden, naar zus Ottilie, die is nog altijd
met haar Aldo: ja, daar is nu een-
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maal niets aan te doen; trouwen doen ze toch niet.... Ach, ze hebben misschien
gelijk.... En daar zit je nu aan mijn bed.... Nu, nu dat je er toch bent, ouwe, blijf je
maar in den Haag, tot ik beter ben.... Heb je geen bagage meêgebracht, dan koop
je je maar een paar hemden en een tandeborstel.... Neen, ik laat je nu niet weer
gaan.... Mama hoef je niet te zien.... als je dat niet prettig vindt.... Nu ze eenmaal
zoo dol is geweest je te laten telegrafeeren, en je de schrik op het lijf te jagen, moet
ze er ook maar de last van hebben, als het ten minste last is.... Trouwens, heel lang
zal ze niet blijven....
- Praat niet te veel, jong.
- Neen.... u vermoeit me niet.... Zoo slap door te kletsen: dat kan ik wel.... Lang
zal mama niet blijven. Je weet niets: ik zal je vertellen. Steyn is.... op reis: misschien
voor altijd. Mama heeft van ouden meneer Takma geërfd.... Ja, ze heeft een ton
van hem geërfd.... En ze gaat.... nu.... met Hugh naar Engeland.... En.... daar zal
ze blijven.... met Hugh.... ik denk, zoo lang als de ton duurt....
- Zoo! Ach.... je àrme moeder!
- Beste vader.... beklaag haar niet: nòg niet. Ze is heel... ze is heel gelukkig op
het oogenblik. Ze is dol op haar Hugh. Ik ben ziek moeten worden, om haar te
herinneren, dat ze nog een Lot had. Maar ze is heel lief voor me geweest: ze heeft
me opgepast, denk ik.... Heusch, ze is héél gelukkig.... Over een paar jaren.... als
de ton op is.... komt ze misschien weêr bij mij....
- Maar jij, kerel, jij? kon de oude man zich niet meer inhouden.
- Ik.... ik ga naar Nice, eerst wat zon inademen.... en dan naar Italië, werken....
- Maar....
- O ja.... ik herinner me: ik heb u nog niets gezegd.
Hij sloot de oogen, maar drukte zijn vaders hand.
Er werd geklopt; de meid kwam aan de deur, zeide:
- Meneer.... meneer Lot.... daar is de barbier. Mevrouw vraagt, of het u niet te
moê maakt....
- Neen, zei Lot. Laat hem boven.
- Lot, zei Pauws. Ben je niet te moê...?
- Neen. Ik souffreer er onder, er zóó uit te zien.
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De barbier kwam aarzelend, maar glunder binnen: hij had een joviaal, rond gezicht.
- Kom maar, Figaro! zei Lot.
- Wel meneer, krabbel je bij.... Dat is een heele week, dat ik je niet heb gezien....
Maar ik had wel gehoord, dat u ziek was.
Pauws, ongeduldig, liep door de kamer rond; hij zette zich boos bij het raam.
- Figaro, zei Lot; scheer me heel netjes, niet waar, want met die baard ben ik
afschuwelijk.... Ja, daar, op de waschtafel vind je alles.
- Ik heb uw eigen mes meêgebracht.
- Dat is goed, Figaro.... Het doet me pleizier je gezicht weêr te zien.... Is er niets
gebeurd van belang.... Ja, het is me een wellust je fluweelen zwaard over mijn wang
te voelen glijden.... Eigenlijk doet het je vel een heele boel goed, je in een week
eens niet te scheren.... Heerlijk, je zoo glad aan te voelen.... Meneer, die daar zit,
Figaro, dat is mijn vader.... Maar die scheert zichzelf: reken niet op zijn klandizie....
Zeg Figaro, nu moest je eens uit die kast, uit die lâ, een ander hemd voor me halen....
Ja.... zoo een zijden hemd, met die blauwe streepjes.... dat is soupel.... als je ziek
bent.... Ja, wees nu maar eens even valet-de-chambre, Figaro.... Help me, zoo:
gooi het vuile hemd in de waschmand.... Een schoonen zakdoek wil ik wel.... kam
je me nu mijn haren wat op.... Je vindt dáár Eau-de-Quinine.... Een natte handdoek
voor mijn handen.... Kerel, ik voel me als een gommeux na dat allereerste toilet,
hoe sommair het ook is geweest.... Dank je, dank je wel, hoor....
- Morgen terugkomen, meneer?
- Ja, doe dat maar.... Neen, laat ons zeggen, overmorgen.... om de huid te sparen,
weet je. Overmorgen. Dag Figaro....
De barbier ging; Pauws zeide:
- Lot, hoe kan je toch zoo mal zijn....
- Vader, kom nu hier zitten. Kijk, ik ben een ander mensch. Ik voel me herleefd
met mijn zachte vel en met mijn zijden hemdje. Dek me nu eens lekker toe in mijn
rug.... Snoep een paar druiven....
- Lot....
- O ja, je woû weten.... Ik herinner me, je weet nog niets. Ik zal je zeggen, vader.
Elly is in St. Petersburg.
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- Elly is in St. Petersburg!
- Ja, vader.
- Wat doet ze daar?!
- Dat zal ik je vertellen....
- Hebben jullie gekibbeld, is ze weg, is Elly weg?!
- Heb nu geduld. Wat ben je toch een ongeduldige oude man. Neen, we hebben
niet gekibbeld.... Elly gaat naar den oorlog.
- Naar den oorlog?!
- Naar Moekden.... Ze vervoegt zich in St. Petersburg bij het Roode Kruis.
- Elly?
- Ja....
- Mijn God!
- Waarom, vader? Het is haar een roeping.... Ze voelt, dat ze dat doen moet....
Het is mooi, dat ze dat doet.... Ze heeft veél met me gesproken.... Ik heb niet
gemeend haar tegen te moeten houden.... Ik ben met haar geweest bij den
Russischen gezant.... Ik heb alle maatregelen met haar samen gedaan.... Ze is heel
sterk en heel flink, en ze is nòg flinker geworden, dan ze was.... Vroeger heeft ze
arme zieken verzorgd, verpleegd.... Vader, ik heb haar gezien in Florence.... een
automobile overreed een kleinen jongen van zes jaar.... ze heeft het kind opgenomen
in haar armen, het in een rijtuig gezet en is er meê naar een dokter gereden.... terwijl
IK bijna flauw viel.... Of ze bij het Roode Kruis zal blijven, ik weet het niet.... maar ik
ben overtuigd, dat zij, zoo làng ze er blijft, zich met heel haar kracht zal wijden....
Vader, zoo is ze nu eenmaal; zoo is de richting, de lijn van haar leven.... We hebben
ieder weêr een andere lijn... Trouwen, en twee lijnen willen doen samensmelten
volgens wettelijke bepalingen, is eigenlijk toch onzin.... Aldo en Ottilie hebben gelijk....
Maar.... al ben ik met Elly volgens wettelijke bepalingen getrouwd.... ze is vrij. Alleen,
ik....
Hij zweeg, toen vervolgde hij:
- Ik heb er wel onder geleden.... dat ze weg is gegaan.... wie weet.... wie weet
voor hoe lang.... Ik hoû innig, innig veel van haar. Ik mis haar, nu ik haar gehad heb.
- Verdòmde meid! riep Pauws.
Lot nam zijn vaders hand.
- Niet zoo spreken, vader....
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- Verdòmde vrouwen! riep Pauws. Ze zijn allen.... ze zijn allemaal....
Hij kon niet uit zijn woorden komen.
- Neen vader, ze zijn niet ‘allemaal’.... Ze zijn ieder weêr wat anders.... en wij
ook.... Niet zoo praten van ‘mannen’ en ‘vrouwen’. We zijn allemaal arme, zoekende,
dwalende menschen.... Laàt haar zoeken: dat is haar leven. Al zoekende, doet ze
mooie, goeie dingen.... Meerdere en betere dan ik.... Kijk, lees haar brief: ze heeft
me geschreven uit St. Petersburg.
- Neen Lot, ik wil haar brief niet lezen. Haar plaats is bij haar man, vooral als die
ziek is....
- Ze weet niet, dat ik ziek ben. U wil haar toch niet telegrafeeren, dat ze uit St.
Petersburg overkomt, zoo als u uit Brussel is gekomen, omdat ik wat koorts heb
gehad. Vader, veroordeel haar niet....
- Jawel, ik veroordeel haar wel, en ik veroordeel jou ook, om je lafheid, dat je haar
hebt laten gaan, dat je haar niet, als een man, hebt gedwòngen bij je te blijven.
Lot vouwde zijn handen.
- Vader, zei hij zacht. Spreek zoo niet. Spreek zoo nìet. U doet me zoo een pijn....
Ik hèb al zoo een pijn gehad, geen pijn, maar verdriet, verdrièt...!
Een groote snik doorschokte hem en hij barstte in tranen uit.
- Mijn jongen, mijn beste jongen....
- Vader, ik ben niet flink, maar ik wil het probeeren te zijn. En kalm. En rustig. Blijf
een tijd met me samen. Mama gaat met Hugh naar Engeland.... Hoor papa: ze zal
Steyn nooit meer zien.... Hij is weg, voor goed.... Nu zij geld heeft en Hugh heeft,
is iedereen overbodig voor haar. Ik ook. Blijf met me samen. Ga meê naar Nice, ga
meê met me naar Itailië.... Laat me niet over aan mijn verdriet, want ik hèb verdriet,
maar laat ons er nooit meer over praten, ziet u, en veroordeel nooit meer Elly.... als
u goede vrienden met me wil blijven. Zij doet als ze moet, en ze màg niet anders
doen.
Zijn stem verflinkte zich en oude Pauws verwonderde zich over de kracht, waarmeê
hij zijn laatste woorden gezegd had.... Ja, hij verwonderde zich.... Dat was zéker
een ander geslacht dan het zijne, en het waren ideeën, opvattingen, toestanden,
waar hij totaal niet bij kon! Niet trouwen in de kerk, na enkele
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maanden huwelijks dulden, dat je vrouw gaat bij het Roode Kruis.... en wel verdriet
er over hebben, dat ze je verlaat, maar vinden, dat het niet anders mocht, en dat
ze deed als ze moest.... zie je, dat waren toestanden, opvattingen, ideeën - zóo
verre van de zijne, dat ze hem in zijn opstuivende verontwaardiging over wat Elly
gedaan had, wàrrelden voor zijn oogen, en dat hij zich voelde van een ander
geslacht, van een anderen tijd. Onmerkbaar haalde hij zijn schouders op, maar
uiting wilde hij niet meer aan zijn zoo geheel andere en zeker ouderwetsche
gevoelens geven, en daarom antwoordde hij slechts, toen Lot herhaalde:
- Blijf je met me samen?
- Ja jongen: IK blijf bij je....
En de nadruk, dien hij gaf, was de eenige kritiek, die hij zich veroorloofde. Lot
zuchtte op, ademde diep en liet zijn hand in zijn vaders hand. Eenige oogenblikken
daarna merkte de oude man, dat Lot sliep. Uit de lossere vingers van zijn zoon
bevrijdde hij zijn hand, op de teenen sloop hij de deur uit: Lot merkte het niet. Op
de gang bleef oude Pauws staan.
Ja, het warrelde voor zijn oogen.... Zóo had HIJ niet liefgehad, met zoo veel
wijsgeerige zelfbeheersching en begrijpen de ziel van een ander; anders had hij lief
gehad, vuriger, zinnelijker, woester, eenvoudiger en mannelijker.... Nu, na jaren,
was hij in het huis van zijn vrouw, en hij voelde, dat, al was ze oud, hij haar nog
altijd lief had.... Dat hij haar altijd had lief gehad en, langzaamaan, niet meer woest
zinnelijk en vurig - toen de oudere jaren doofden - maar lief had gehad, àltijd....
Besluiteloos bleef hij staan.... Wat zoû hij doen??
Er aarzelde in hem iets, iets tusschen....blijven in dit huis.... en wègstormen, den
regen in! Hij hàd niet meer in Lots ziekekamer kunnen blijven; de lucht benauwde
er hem, en, bruske man, die hij was, had hij behoefte, na wat hij gehoord had, zich
te bewegen, zich te schudden, zich te schudden uit de warreling dier hem vreemde
ideeën en opvattingen.... En toch.... Làngzaam ging hij de trap af en zijn hart bonsde
als van een jongen man.... Waar zoû zij zijn?? Dààr...! In den salon hoorde hij HAAR
STEM, in jaren niet meer gehoord, dat gehate Engelsch spreken, met haar zoon, met
haar zoon Hugh!! Zij lachten, zij lachten samen: zijn stem klonk vleierig en ruw
liefkoozend; hare stem klonk.... o klonk, als zij ALTIJD geklonken had...! Zoo
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innig lief, en verleidelijk.... Wàs zij wel ouder geworden....?? Een woeste jaloezie,
onstuimig, bruischte in hem op, om dien zoon, die niet zijn kind was, dien zoon, dien
hij in Lots kamer twee seconden gezien had; dien zoon, die leek op zijn vader....
Trevelley! Hij balde zijn vuisten.... Met die vuisten had hij de deur willen openslaan
en willen binnen stormen, woedende woorden zeggen, woedende dingen doen....
Maar neen. Maar neen. Het was alles, alles voorbij. Bedenk toch, er waren jàren
overheen.... Zij was zèstig jaren: zoo kòn hij haar zich niet denken.... Zij was gelukkig,
had Lot gezegd. Zij zoû gelukkig zijn, zoo lang haar geld duurde.... Zij was zestig
jaren, maar zij bleef een kind, en eerst later, als zij een heel oude vrouw was - wie
weet: misschien ziek, gebroken, ellendig - na haar geld door dien jongen was
opgemaakt, dan....
Hij trok den voordeurgrendel open, stond op straat, in den regen. Heel zacht trok
hij de deur dicht. O, hij kòn hier niet meer terug komen, en weêr achter die dichte
deur....HAAR STEM hooren!! Hij zoû Lot uit zijn hôtel schrijven - dat hij, zeker, bleef
met Lot samen, samen met Lot zoû reizen, maar dat hij niet meer terug kòn in het
huis zijner moeder komen, nu Lot beterende was, en dat hij hem afwachten zoû in
Brussel.... om samen te gaan naar het Zuiden....

XIII.
Het waren de zonnige dagen in het laatst van April, in Napels, en Lot, uit zijn kamer
over de groengelakte palmen heen van de Villa Nazionale, zag de zee blauw strekken
een rustiger azuurrechte vlakte, die zich verder en verder naar den einder toe
verwaasde in parelen mist, waaruit, droom-oneigenlijk, Castellamare opplekte met
schellere vierkante witte vlekjes....
Hij keek uit zijn hooge raam, een beetje moê na zijn gesprek met Steyn, die juist
was weggegaan, en die lang bij hem had zitten praten. Hij was blij geweest Steyn
te zien, zich verlaten voelende na het vertrek van den ouden heer Pauws, die terug
was gegaan naar Brussel, na twee maanden met Lot te zijn samen geweest....Ja,
de oude heer had het niet kunnen uithouden, April in Napels was hem om te bakken,
terwijl het Lot juist zoo zalig aandeed en hij zich weêr heelemaal beter voelde. Dat
was met papa een
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gezellige tijd geweest: zij hadden groote toeren gemaakt in de Campagna van Rome
en den laatsten tijd in de omstreken van Napels, en dat veel in de lucht zijn, zonder
zich te vermoeien, had Lot veel goed gedaan: hij voelde zich iederen dag sterker
worden. Toen had de oude Pauws hem alleen gelaten: Lot zelve had er op
aangedrongen, dat papa ging: de zongestoofde, zuidelijke lente, en die te Napels....
Lot was bang geweest, dat de oude heer er ziek van zoû worden, hoe krasse man
hij ook was. En oude Pauws was gegaan, verdrietig, dat hij Lot alleen moest laten,
maar tevreden over dien tijd samen, en over die goede harmonie, die er bestond
tusschen hem en zijn zoon, zoo heel verschillend van hem.
Dat was alles om Lots karakter; hij gaf er Lot alle de eer van, want HIJ was een
bruske, wat ruwe, autoritaire man, maar Lot, met zijn smedige zachtheid en zijn
lachje, niet àl te sceptisch, vereffende, natuurlijk-weg, alles wat botsing zoû geven
of disharmonie tusschen een ouden vader en een nog jongen zoon.
Ja, Lot was blij geweest, dat Steyn, reizende, een paar dagen in Napels gebleven
was; al had Lot eenige kennissen in Napels, die hij geregeld zag, in Steyn had hij
teruggevoeld iets van huis, iets van land, van familie. Het was goed uitgekomen,
dat Steyn kwam nadat Lots vader vertrokken was: zoo was er geen pijnlijke
ontmoeting mogelijk tusschen die twee mannen van zijn moeder, al konden zij elkaâr
ook niets verwijten: ‘meneer’ Trevelley was tusschen hen in.... Maar Lot was wèl
moê na zijn gesprek met Steyn.... Het warrelde hem voor den geest, het dwarrelde
hem voor zijn oogen, die starend uit zagen naar de witte feeë-stad - Castellamare
- in de parelen verte.... Steyn had hem zoo veel gezegd.... zoó veel geopenbaard,
dat hij niet wist.... dat Lot, zonder Steyn, denkelijk nooit zoû hebben geweten....
IETS, waaraan hij vreemd was, dat hèm vreemd was.... maar dat hem toch allerlei,
allerlei dingen deed aanvoelen en aanzweemen en begrijpen, plotseling, plotseling:
gevoelens van kind af ondervonden, in het kleine huis op de Nassaulaan.... het huis
van grootmama.... Ja, Steyn, in de vertrouwelijkheid van dat samenzijn, na eerst
met elkaâr gedejeuneerd te hebben, had aan Lot verteld van den brief, den brief,
dien hij, al verscheurd, gelezen had met Adèle Takma in het kantoor van den ouden
heer, en Lot, in stupefactie, had àlles gehoord: Lot WIST nu.... en meende: hij
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wist alleen met Steyn en met tante Adèle.... Hoe vreeslijk, die passie's van vroeger,
van haat, van hartstocht, van moord! Nòg zag hij in den smallen salon, ieder aan
een raam, zitten de twee heel oude menschen en
wachten....Afwachten....afwachten.... Nu, nu was het gekomen.... dat wat zij zoo
vele jaren afwachtten.... Nu, nu waren beiden dood.... O, zoo oud te worden, onder
zulk een zwaar levensgeheim.... hij zoû het niet kunnen.... hij vond het vreeslijk....
En starende, moê, in de parelen middagverte, die te rozepurperen begon van afschijn
uit zonnezinken, voelde hij - het kleinkind van die twee moordenaars! - over zich
den Angst, reusachtig, als een nog onzichtbare, maar al voelbare wijdvlerkige
verschaduwing dalen: de Angst voor den Ouderdom! O God.... o God... zoó oud te
worden, zóó af te wachten, zoo langzaam de dingen te zien voorbijgaan.... Het
benam hem zijn adem en hij rilde, en hij sloot het raam, zag zóó uit.... O, hij had
niet de hartstochtelijkheid, die in die oude menschen geweest was: zijn ziel van
halftint zoû nooit zich tot wat ook van hartstocht laten verleiden: zijn sceptiesch
ontkrachtigde natuur van levensdilettant zag te veel met een maar even bitter lachje
de hevige dingen van het leven aan, vond ze nutteloos, vroeg zich af: waarom...?
Zoo zwaar levensgeheim.... neen, nooit zoû hij het behoeven te torsen, maar er was
zooveel anders, van weemoed, van stil lijden om eenzaamheid, dat hij, den Angst
schaduwend over zich voelende zinken, zich afvroeg:
- God.... mijn God.... kan ik nog zóo oud.... zóo oud worden....? Zoo oud als die
oude menschen geworden zijn.... Is het mogelijk, dat ik zóo langzaam verdor en
verweek en afsterf en mij voortsleep, en altijd met dat geknaag aan mijn hart, en
altijd met dat eenzame leed, een leed, dat ik niet uitzeggen kan... aan niemand....
aan niemand.... zelfs aan Steyn niet.... omdat ik niet veroordeelen wil.... omdat ik
niet veroordeelen kàn.... omdat Elly voor zich gelijk heeft.... omdat zij léeft in wat zij
nu doet.... en zoû kwijnen, bleef zij altijd bij mij, aan wiens zij zij zich nutteloos voelt....
doelloos.... doelloos....
O God, neen.... neen, niet oud worden, jong te sterven, jòng te sterven, en niet
ieder jaar meer en meer den Angst te voelen drukken op zijn kleine, ijdele en, voor
wat komen zoû, zoo kinderlijk bange ziel....en niet ieder jaar meer en meer de
knaging aan zijn hart te voelen knabbelen, als een beest, dat het in hem weg vrat,
en
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niet jaren, jaren lang dat stille leed in zich te voelen weenen, nooit uitgezegd en aan
niemand getoond en - kwam zij terug - zelfs aan Elly niet, omdat hij met een glimlach
haar dan zoû willen verzekeren, dat hij haar begreep in hare aspiratie's en ze
eerbiedigde, en ze goed vond, en mooi! Nu was om hem heen de eenzaamheid;
zijn vader was heen, Steyn was heen; Elly, ze was zóó ver, in een sfeer, waar hij
haar zelfs, niettegenstaande hare brieven, zóo weinig volgen kon met de gedachte:
een sfeer van verschrikking en afschuw, zoo afschuwelijke verschrikking, dat hij
zich telkens afvroeg: kan zij dàt doen...? Is zij daar krachtig toe, op den duur...? Die
hospitalen.... de donder van het slagveld haar dreunende in de ooren.... het lijden
van die verminkten.... hun kreten.... hun bloèd....: kon zij aànzien en aànhooren....
en doen, en handelen, en zich, als zij wilde, wijden?!
Zag hij het even uit haar haastige brieven oprijzen, het was een vizioen, zóo
afschuwelijk, dat hij er Elly niet in zag.... dat zij vervaagde als tot eene andere, dat
hij haar niet meer herkende, zoo als hij haar ook nauwlijks herkende op de fotografie,
die zij hem gezonden had en waar hij wezenloos zijn vrouw had gezocht, tusschen
enkele verpleegsters van het Roode Kruis.... Neen, zóo leek zij noch op hem, noch
op mama: zoo was zij wèl zichzelve: eene andere.... geheele eene andere weêr....
De energie van hare hardere en fixere oogen ontzette hem: op dat portret zag hij
er als in een gehebeteerde extaze, een wìllen, een streven, misschien òver de grens
heen, die zij al vóór zich zag?! O.... zoû zij misschien gauw terug komen.... moê....
en in zijn armen slapen....? Mòcht hij het wenschen voor zich.... en voor haar....
moèst hij liever niet hopen, dat zij volhardde en leèfde volgens èigen gezochte
levensrichting...? Misschien wel.... Maar hèm was het zulk leed, dat zij er niet was,
dat zij niet naast hem was, haar, die hij had lief gekregen, als hij niet dàcht, dat hij
beminnen kon.... Dat was eenzaam, dat was eenzaam om hem.... Wat waren een
paar vriendelijke, intelligente, artistieke vrienden in Napels, waarmeê hij nu en dan
eens praatte en at in de zelfde restauratie.... Er was verder zoo niets.... zoo niets....en
zoo.... zóo.... zoû hij misschien oud moeten worden....; drie -, zeven-en-negentig!
O hoe hem rilde de Angst, die schaduwing, die altijd kouder zoû worden en kouder,
naarmate hij òuder werd! O God, néen, néen, jong sterven, nog in de fleur van jong,
al ware het
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ook morbide leven; jong, jong sterven.... Zelfs mama had hij niet meer bij zich! Zij
was in Londen, daar lag haar laatste brief; en in haar driftig geschreven woorden
klaagde zij, dat Hugh zoo een meiden-jongen was, àltijd met meiden uitging, haar
alleen liet - John had zij wel eens, Mary wel eens - maar zij leed er onder, dat Hugh
haar verwaarloosde, maar wel altijd om geld aan kon komen! Het was haar eerste
brief, waarin zij, zoo driftig, zich uitte, zich niet kunnende inhouden, omdat zij vooràl
leed om den stekel van jaloezie in het vleesch van haar hart: jaloezie, dat Hugh met
andere vrouwen, met meiden, zich meer dan met zijn moeder amuzeerde! En Lot
zag haar, alleen, in haar hôtelkamer slijten een treurigen, langen avond, terwijl Hugh
er van door was, met meiden.... Arme mama.... Begon het al? Maar.... nù zij Hugh,
dien zij aanbad, hàd, zoû het duren.... zoo lang zij geld had.... en dan eerst, als àlles
op was, dan.... zoû zij bij hem, Lot, terugkomen.... en àls Elly dan was
teruggekomen.... dan zoû zij jaloersch zijn van Elly!!
O, zeker, zoo zoû de toekomst zijn.... Zeker, hij zoû Elly niet voor het laatst hebben
gezien.... Zeker, ze zoû terugkomen, en moê zoû ze zijn, en.... slapen, moê
uitslapen... zoû ze in zijn armen.... En ook zijn moeder zoû hij terugzien....ouder....
een oude vrouw, afgetobd.... geruïneerd.... en zij zoû uithuilen.... in zijn armen
uithuilen.... En hij zoû, met een sceptiesch lachje, een woordje van troostende blague
vinden.... en de dagen zouden zich slepen, de jaren zouden zich slepen, de dingen
zouden voorbijgaan.... heel langzaam, heel langzaam voorbijgaan.... nièt vol roode
wroeging en haat, hartstocht en moord, als ze voorbij waren gegaan voor die twee
héel oude menschen....maar vol knaging in zich, weemoed in zich en leed, o
pijndoend leed in zich en dat hij noòit uitzeggen zoû, en dat ZIJN geheim zoû zijn....
heel onschuldig, en zonder wat ook van misdaad en andere scharlaken dingen,
maar zóo smartelijk, als een stille kanker....
Nu was de avond gevallen. Kom, hij ging niet uit, om in de restauratie zijn vrienden
te vinden.... Hij zoû maar soupeeren met een paar eieren, thuis.... Het was ook al
laat, en beter, om te vergeten, was het de lamp gezellig op te steken.... en te werken:
stil, eenzaam te werken.... Kom, de kamer had hij gezellig gemaakt; er waren groene
planten en witte pleisters, en aardige lappen gedrapeerd; er bruinden mooie
fotografies, en zijn tafel
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was groot om aan te schrijven, en de lamp brandde nù goed, nadat hij eens had
gebromd.... Kom, aan den arbeid gaan: zijn kleine arbeid, zoo als hij die kon....De
artikels, over de Medici's - o, lieve souvenirs van Florence! - overwerken en
overschrijven - dat was voor van avond het werk.... Kom, iedereen moest het maar
voor zich weten: Elly voor zich, hij voor zich, en dàt dat zoo was, was eigenlijk toch
niet de moeite waard je om dìt leven heel veel verdriet aan te jagen. Er waren mooie
en interessante dingen, vooral in Italië; en de zuidelijke lente was zoo een genot....
Kom, er nu stilletjes en eenzaampjes van genieten, en werken, veel werken, en zóo
vergeten.... Altijd, altijd maar werken; dan dacht je zoo niet aan je eigen en aan al
die angstige dingen en al werkende, verdorde en verwelkte je wel, maar je verdorde
en verwelkte zonder te veel tijd te hebben er over te tobben.... Toch was het wel
iets VREESLIJKS.... zoo oud te kùnnen worden als grootmama was geworden, als
meneer Takma was geworden.... Wel.... als hij eens een roman schreef....: een
roman schreef van twee zulke oude menschen.... en de moord in Indië...??
Hij glimlachte, schudde zich ontkennend het hoofd.
- Neen, dacht hij, en hij zeide het bijna hard-op; het zoû MIJ te romantiesch zijn....
En dan, romans worden al zoo veel geschreven: ik hoû me aan mijn tweetal.... Dat
is genoeg, dat is meer dan genoeg.... We zullen maar liever de serie Medici's
overschrijven....
En daar de kilte van het zonnesterven voorbij was, en de starrenacht buiten zwoel
werd, wierp hij de ramen weêr open, ademde op, en zette zich, bij zijn goed
brandende lamp, aan zijn groote tafel.... Zijn blond en fijn gezicht boog zich over
zijn papieren heen, en zoo dicht bij de lamp was het zichtbaar, dat hij heel grijs werd
aan de slapen.
NICE, Sept.-Dec. IV.
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Avonden
Door Bé Stolk.
I.
Het was in de kamer aangenaam warm. Onder de hooge eikenschouw knetterde
een flink houtvuur en het rook er naar hars, als op een zonnig-warmen dag in een
sparrenbosch....
Lambriseering, deuren en plafond waren van eikenhout; in het behang gleden,
met onregelmatige figuren, donkergroen en donkerblauw dooreen, als in den staart
van een reuzenpauw....
Hier en daar ving een koperen voorwerp lichtvlekjes op van de studeerlamp, die
op de groote schrijftafel stond, of van de verglijdende en weer oplekkende vlammen
in den haard....
De zware overgordijnen en het mollige tapijt schenen elk geluid te smoren. Het
was heel stil in de kamer.
Elisabeth lag in haar stoel, de voeten gekruist ver naar voren, het vuur tegemoet
gestrekt, de armen naar boven en het achterover geworpen hoofd rustend in de
palmen van haar gevouwen handen op de korte, wegglooiende leuning.
Nout zat voor zijn schrijftafel, gebogen over zijn werk, en de pen liep onafgebroken
voort over het papier.
Zonder op te zien, toen hij een blad omsloeg, vroeg hij:
‘Wat doe je, liefste....?’
‘Niets....’
‘Niets?’
‘Neen, niets.... Ik laat mij leven in dit nieuwe, - in al dit nieuwe....’
‘En ben je gelukkig in al dit nieuwe?’ Hij had zich plotseling omgedraaid in zijn
spiralenden bureaustoel.
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Zij keek hem niet aan, bleef turen naar het plafond en antwoordde droomerig:
‘'k Geloof, gelukkig....’
‘Gelooven? Alleen maar gelooven?’
Hij stond op, knielde naast haar neer en sloeg zijn armen om haar knieën.
Stil bleef ze liggen, het hoofd achterover, de voeten ver naar voren gestrekt.
‘Waarom zeg je gelooven, Elisabeth?’
Als van een ontevreden kind klonk zijn stem en hij omknelde vaster haar knieën
en wreef zijn gezicht heen en weer in de wollige stof van haar japon.
‘Alles is nog zoo nieuw.... ik vind mijzelf nog niet in dit nieuwe leven....; 't is of mijn
voeten geen grond raken, of ik zweef, - of ik vroeger een zwaar, log organisme was
en nu gedragen wordt door een geheimzinnig iets, door opstuwende ether-golven.’
‘O, mijn lieve, lieve, lieve,’ fluisterde hij en begroef zijn gelaat in haar schoot.
‘Is dat geluk....?’ vroeg zij droomerig.
‘Ja, ja, dat is geluk!’
Hij speelde met haar lange, dunne vingers; trok ze een voor een naar zijn mond;
den licht-achterover gebogen duim, den sterken en toch fijnen wijsvinger, den
slanken middelvinger, dan den volgenden, den zachten aristocratischen met den
fonkelenden diamant, het laatste den aandoenlijk kleinen, rosen pink en elken top
bracht hij heel even zacht tusschen zijn vochtige lippen.
‘Liza, lieveling....’
Zij sloot de oogen.
‘Soms ben ik even bang, - heel erg bang. Ik weet, dat ik mijzelf terug zal vinden;
- het kan niet blijven zoo, dat gedragene, dat onwerkelijke. Mijn voeten zullen weer
de aarde drukken en het gewicht van mijn eigen zwaarte te dragen krijgen, en dan,
- dan - dan eigenlijk weet ik pas - of ik gelukkig ben; - of wij gelukkig zijn.... Ben jij
nooit bang?’
Zij ging rechtop zitten en keek hem vol verwachting aan.
‘Neen, nooit. Ik voel mijn liefde voor je groeien, steeds groeien. Hoe zou ik dan
bang zijn?’
‘Het is zoo lastig uit te leggen, maar 't lijkt me zoo moeielijk,
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dit onwerkelijk geluk, dat ik nu haast zonder nadenken aanneem en geniet, te
veranderen in een geluk van werkelijkheid, dat even groot blijft, als 't minder nieuw,
minder bedwelmend is - en.... dat ook kan tegen analyseeren en....’
In aandachtig zoeken naar de juiste woorden om haar, voor zich nog onduidelijke,
gevoelens hèm duidelijk te maken, had ze haar wenkbrauwen saâm getrokken en
haar voorhoofd gefronst.
Onweerstaanbaar lief vond hij haar zoo.
‘Dweepster.... lieve dweepster.’
‘Niet zeggen....’
Hij trok haar hoofd tegen zijn borst; - vaster drukte hij haar tegen zich aan. Zij
sloeg de oogen tot hem op, een arm om zijn hals en lang keken zij elkaar aan met
een glimlach om de lippen.
‘Elisabeth....’ Als een zucht kwam haar naam.
Zijn gelaat boog langzaam nader, zijn oogen smeekten zacht, als zijn stem.
‘Elisabeth....’
Zij sloot haar oogen en fluisterde, als een kind in droom: ‘Lieveling, lieveling....’

II.
Elisabeth legde haar boek neer, trok het theetafeltje naar zich toe en begon thee te
zetten met lieve aandacht. Niets machinaals was in haar bewegingen.
Sinds haar huwelijk, in haar plotseling veranderd leven, deed zij alles, wat zij te
doen vond, bewust, met overleg, met streven naar héél goed doen.
Hij was even opgestaan van zijn werk en stond met den rug tegen den schoorsteen
geleund zich te koesteren in de warmte en volgde den gang van haar handen
tusschen het porcelein en zilver op het theeblad.
‘'t Is zoo vreemd,’ zei ze, ‘nu leef ik geheel, gehéél in het heden en dat is mij zoo
nieuw. Er bestaat geen “vroeger” meer; - aan komende tijden kan ik niet denken....
Het “nu” vult mij heelemaal; het héérlijke, héérlijke nù, en verder zien kan ik niet,
omdat 't mij is, alsof dit nu wel altijd duren kan....’
Zij keek hem aan met gelukglansende oogen.
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Hij lachte haar blij toe.
‘Vóór mijn huwelijk,’ ging ze voort, ‘vóór ik jou kende, was juist het heden van het
minste belang voor mij en was dat me het onwezenlijkst. Aan 't verleden dacht ik
weinig, omdat dat zoo rustig en zonder groote gebeurtenissen was geweest. Alleen
kwamen soms 's avonds, als ik nog wakker lag, prettige glimpsen van vroege
jeugd-herinneringen bij me op.... Ik voelde mijzelf dan op eens terug in een lang,
vergeten oogenblik: een klein kindje op den grond voor de speelgoedkast, een mooie
pop op schoot, en mama, die binnenkwam en mij opnam om te kussen, vóór zij
uitging. Dan rook ik weer den fijnen bloemengeur, die in haar kleeren hing. Of wel
ik zag me terug, als meisje van een jaar of tien, met een hoog wit boezelaar voor,
op school zitten in stille verrukking voor een nieuwe juffrouw van mijn klasse, die
héél lichtblauwe oogen had en mooie, blanke handen.’
Al pratend schonk Elisabeth de kopjes vol.
‘Maar mijn eigenlijk leven leefde ik alleen in de toekomst met al mijn gedachten,
met al mijn droomen en plannen. Altijd voelde ik: nu ja, dit leven - dat beduidt niets;
maar eens, eens dan zal het komen; dan zal het eigenlijke volle, heerlijke leven pas
beginnen gaan. - En daar kon ik steeds aan denken, dagen lang, en alles doen
schitteren en fonkelen van zaligheid in die toekomst, waar ik naar toe leefde.... En
nu is 't mij zoo vreemd te moede; nu leef ik werkelijk in die toekomst, - en ik kan me
niet voorstellen wat verder komen kan....’
‘En schittert en fonkelt van zaligheid nu werkelijk alles in die toekomst, thans
heden geworden, net als toen zij nog toekomst was?’ vroeg hij lachend en toch
eenigszins angstig.
Hij kwam naar haar toe, trok haar tegen zich aan en wendde haar gezicht naar
zich om.
‘Ik ben heel, heel gelukkig’, zei ze zacht, de oogen neergeslagen naar zijn hand,
die in de hare lag.
Hij streelde hare wangen en haar blonde haren.
‘Lizeke,’ zei hij smeekend, ‘probeer niet al te veel na te denken, te analyseeren
en te pluizen. Je mocht je eigen geluk er eens kleiner door maken. Geniet heusch
van het heden, alsof geen toekomst wachtend klaar ligt.’
Ze zwegen beide.
Op eens liet hij haar los.
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Hij stond op en begon in de kamer heen en weer te loopen, streek zijn haar van 't
voorhoofd weg, nam een vouwbeen op van tafel, en klepte het met den platten kant
tegen de dijen onder het loopen, al bijtend op zijn onderlip.
Zijn groote gestalte gleed telkens tusschen haar en de lamp op de schrijftafel en
zijn schaduw schoof langs de pauwblauwe wanden en langs de eikenhouten kast,
waarop de Chineesche pullen zacht trilden, met zijn voetstap mee.
‘'t Is eigenlijk onzin, onzin! Je bent te romantisch aangelegd en dat vererger je
zelf door te veel droomen en door al dat gelees. Jullie verslinden een massa boeken,
waar jullie niets aan hebben, in plaats van tijd tot tijd een enkel, goed, superieur
werk rustig te genieten. 't Is werkelijk waar, - je leest te veel, je denkt te veel; - leef
toch dit leven dat werkelijkheid is, dat nu voor ons veel, véél moois en goeds bezit;
maar zet je oogen tevens wijd open voor het feit, dat er ook veel komen zal, dat niet
goed en misschien wel leelijk is....’
Zijn stem had ongeduldig, eenigszins knorrig geklonken, en hij had gesproken
zonder naar haar te zien.
‘Doe vooral je best niet sentimenteel te worden; - verwacht, als je blieft, ook niet
te veel van mij, - ik ben een gewone man, ik waarschuw je, hoor, maak geen held
van mij, - heel gewoon, een durchschnitt-man van vleesch en bloed...en zonder
fijne, edele gevoelentjes....’
Hij keek naar haar.
Wat leek ze klein opeens, zoo teruggedoken in haar stoel, het hoofd voorover,
de handen slap neerhangend, de wimpers geheel de oogen overschaduwend, een
uitdrukking van vermoeidheid om de mondhoeken, - het slappe van een mimosa,
die even aangeraakt, alle fijne blaadjes hangen laat.
Plotseling bleef hij stilstaan, verschrikt....
Toen ging hij naar haar toe, legde zacht zijn hand op haar voorhoofd:
‘Ben je daar bedroefd om?’
Even stilte.
‘Bedroefd? Wel neen.’ Zij keek lachend op. ‘Waarom zou ik bedroefd zijn - ik
geloof toch niet, wat je over je zelf zegt. Maar je hebt gelijk; misschien bèn ik wel
wat sentimenteel....’
‘Niet erg.... maar toch wel iets.’
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‘Ja, maar dat is toch vervelend. Je moet me dat afleeren.’
‘Och neen.... Maar 't is niet goed dat je altijd zit te lezen, liefje. Je moet bezigheid
hebben. We moeten iets voor je verzinnen. Zou je geen lust hebben Italiaansch te
gaan leeren? 't Zal je interesseeren en 't is heerlijk, als we later eens naar Florence
en Rome gaan. Jammer, dat ik 's avonds geen tijd heb. Anders konden we het
samen doen. Ik heb een grammatica boven. Wil je....?’
‘Ja, ik heb wel zin. Drink je thee eens uit, dan zal ik je nog eens inschenken.’
Zij stond op, schonk de kopjes vol en beiden zwegen.
‘'t Is niet waar, dacht zij, wat hij gezegd heeft.... hij is geen gewone
durchschnittmensch, hij is veel beter, dan de meeste anderen, zoo goed, zoo lief....’
Maar onder die gedachte golfde een embryonisch voelen, dat nog ver van denken
was, -: niet meer doen, - niet meer spreken van die dingen - 't heerlijkste, 't innigste,
't fijnste - ziel, - dat is voor mijzelf alleen, - alleen voor mij....
En de drang naar geluk hield in machtige deining die vaste gedachte: Hij is zoo
goed. Met hem ben ik gelukkig. Hij heeft mij het geluk gebracht....
--------------Hij had weer zijn plaats aan de schrijftafel ingenomen. Zij kwam zacht achter hem,
zette het kopje thee naast hem, sloeg toen plotseling haar armen om zijn hals en
kuste hem op voorhoofd, oogen en mond.

III.
Het sneeuwde....
Buiten lag alles dicht gedekt onder het vlak-getrokken, witte kleed, dat even hooger
opgolfde tegen boomen, dorpels en vensterbanken, alle reten afsluitend en alle
geluiden verdoovend, net als binnen in de kamer deed het zachte, dikke tapijt.
Elisabeth was alleen en voelde de stilte.
Geen klanken van buiten drongen tot haar door; in de verte geen gerol van
rijtuigen; geen hoefslag van paarden. Soms even het aandansend en weghuppelend
getinkel van een belletje...., soms even een opschaterende stem, alleen, boven de
stilte uit,
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niet gedragen op den onderstroom van vage, onopgelette geluiden der andere
dagen.... dan weer volmaakte klankleegte.... stilte....
Het was Elisabeth dan, alsof het huis langzaam, aan alle kanten, begraven werd,
in losse, reine, koele sneeuw, of zij nooit meer menschenstemmen hooren zou, of
zij nooit meer in gemeenschap komen zou met die wereld, die daar, vèr achter den
dichten sneeuwmuur lag.
En zij had het visioen van alleen, met haar handen zich een weg te graven van
de huisdeur uit dwars door de sneeuwmassa, - een langen, langen, eindeloozen
tunnel, waar geen daglicht in viel en die toch in de felle witheid zijner sneeuwwanden
straalde.
Zij had haar oogen gesloten, en leefde zóó geheel in haar droombeeld, dat, toen
zij eindelijk opkeek, de donkere kleuren der kamer haar verbaasden, nu zij haar
oogen zat had gestaard op het glinsterlicht van haar sneeuwvisioen.
En zij bedacht hoe zou zijn een kamer van wit, niets dan wit! Een sneeuwkamer!
Op den grond een heel dik, zacht, wit tapijt, waarop, hier en daar, een ijsberenhuid;
- de meubels overtrokken met witte gebrocheerde zijde, waaraan lange, afhangende
chenille franjes; - de gordijnen en portières van wit peluche neervallend in breede
en diepe plooien, - de wand bedekt met de gebrocheerde zijde der meubels en de
lambriseering wit gelakt, - de schoorsteen van het puurste marmer, - de kroon van
kristal. En onder witpongé kappen zouden overal onyx-lampen branden, als groote
sneeuwbloemen....
Elisabeth genoot er van haar fantaisiebeeld tot in de kleinste détails uit te werken,
en zij voelde zich gelukkig, als een scheppend kunstenaar.
Op de wit satijnen kleedjes van kleine, gelakte tafeltjes, bibelots van kristal en
ivoor, wit leeren lijstjes, allerlei diervormen van dat fijne Zweedsche porcelein, dat
is van een hier en daar even naar grijs zwemend wit.
En tegen de wanden spiegels in wit gebeeldhouwde lijsten, reliefs in gips; afgietsels
van Grieksche tempelstukken; in de hoeken der kamer eenige mooie
marmergroepen, - en overal, òveral bloemen, witte bloemen. Groote kristallen
schotels met witte viooltjes, hooge vazen met witte rozen, lelies, witte seringen,
sneeuwballen en azaléa's.... bokalen met anjers, chrysanten en anemonen. allen
wit.... En zij zelf daartusschen in een kleed van het allerfijnste
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zilverlaken, in de soepele plooien glanzend als satijn; - naast haar een aristocratische,
witte barsoy, die gracieuse, slanke Russische hazenwind, met zijn spitsen,
langgerekten kop, zijn prachtigen pluimstaart, zijn langzame, golvende bewegingen
en melancholieken blik.
Op haar schouder, tegen haar wang aan, ineen gedoken een langharige,
wit-donzen angorakat....
--------------De voordeur viel dicht en zij hoorde stampen op de mat.
Nout, dacht ze, en sprong op om hem binnen te halen.
‘Sneeuwt het nog?’
‘Nu, kijk maar eens!’ riep hij vroolijk.
Hij stond zich te schudden in de vestibule en de smeltende vlokken vlogen van
hem.
‘Even mijn laarzen uitdoen; dan kom ik!’
‘Ja; 'k zal je thee vast inschenken.’
Zij ging weer naar binnen, schoof een stoel voor hem bij den haard en zette zijn
kopje klaar.
Hij bracht de kou mee in zijn kleeren, toen hij de kamer in kwam en haar naar
zich toetrok om te kussen.
‘Heerlijk frisch zijn je wangen,’ - zij drukte haar gezicht er tegen aan, - ‘hoe is het
buiten?’
‘De sneeuw ligt al vrij hoog. Een prachtig gezicht.’
‘Het treft, dat 't morgen Zondag is, dan gaan we eens een flinke wandeling maken,
is niet? 't Zal mooi zijn in de bosschen.... 'k Ben blij, dat je weer thuis bent...., je hebt
geen idée hoè stil het in huis is door die sneeuw.’
‘Was je bang?’ lachte hij. Hij stond zijn handen te warmen bij het vuur.
‘Neen, - niet bang....’
‘Wat heb je zitten doen?’
‘Niets...., droomen,.... ik droomde, dat ik ingesneeuwd was en dat ik mijzelf een
weg moest graven, uren en uren lang door de sneeuw.... En ik droomde van een
sneeuwkamer, wit, alles wit, plafond, muren, gordijnen, tapijt, alles wit.’
‘Mooi?’ vroeg hij.
‘O, ja, mooi!’ Zij beschreef hem haar droomkamer, koos mooie woorden, vloeiende
zinnen, verzorgde haar schepping met
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liefde, verlustigde er zich zelf weer in en zag duidelijk voor zich dat wonder van
streng, koud wit, verzacht, verwarmd door het soepele, mollige, donzige, koesterende
der tapijten, der dierenhuiden, der peluches en fluweelen.
Hij luisterde naar haar, zooals een kind luistert naar een mooi verhaal, onder de
bekoring van haar stem en van die heerlijke, ongeziene dingen.
‘Ik mocht zeker niet binnenkomen in al die blanke witheid?’ zei hij lachend.
‘O, neen...., als Dominicaner monnik in zijn pij, of als oude, stokoude man, met
wit haar en lange, witte baard, gehuld in een mantel van roomkleurig baai...., dat
zou nog gaan....’
Hij lachte.
‘Wat een fantasie! Of sliep je?’
‘Droom jij nooit, zóó, wakend....?’
Hij bedacht zich, - trachtte zich eerlijk te bezinnen vóór te antwoorden.
‘Neen,’ zeide hij. ‘Vreemd, 'k geloof dat mijn verbeeldingskracht niet groot genoeg
is,.... en dan, wanneer?.... 'k zou er eigenlijk geen tijd voor hebben.’
‘Ja, dat is waar.... Neen, toch niet; daarvoor is steeds tijd. Als het in je zit, dan
komen de droomen, terwijl je loopt op straat, terwijl je je kleedt of wascht, terwijl je
in een trein zit en kijkt naar het voorbijvliegend landschap, terwijl een ander tegen
je spreekt en je schijnbaar luistert....’
‘O, dus zoo doe jij, als ik je iets vertel?’ plaagde Nout.
‘Misschien gebeurt dat ook wel eens,’ antwoordde zij. ‘Maar dat wil niet zeggen,
dat hetgeen je mij vertelt mij niet interesseert. Dikwijls juist het tegendeel. Dan
wekken enkele van je woorden soms een nieuwe gedachte in me, of een duidelijk,
nog ongezien beeld wordt in mijn geest geboren, dat ik, verrast, vol aandacht bekijken
wil, dat ik uit ga werken, dat mij aan 't droomen brengt, en ik verlies den draad van
het verhaal. Daarom houd ik niet van lezingen, preeken, voordrachten. Als mijn oog
niet, tegelijk met mijn hoofd wordt bezig gehouden, dan ben ik veel te gauw afgeleid.
Is hetgeen ik hoor vervelend en voor mij zonder belang, dan gaan mijn gedachten
hun eigen loop volgen; en wanneer het mooi, nieuw, verrassend is, dan is mij het
gewone spreektempo te snel, mijn denken maakt zich meester van een nieuw idée,
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blijft er bij stilstaan, droomt door, en kan dan niet meer met den spreker mee.... Zoo
zou het bij een ander ook kunnen gaan. Dus je ziet: droomen kan je elk oogenblik
en je behoeft er niet bepaald tijd voor te hebben.’
‘Neen, misschien niet.... Dat zal ook de reden wel niet zijn. Maar 'k geloof eerder,
dat ik mijn eigen leven te prettig en te belangrijk vind om het te vermooien met
onwezenlijkheden.’
Zij keek hem verbaasd aan.
‘Dat begrijp ik niet,’ zei ze.
‘Zie, ik houd van mijn werk en geef daaraan mijn beste krachten en veel van mijn
denken. Als ik daarover toekomstplannen maak, dan zijn dat geen droomen, dan
is dat geen fantaisie; het zijn bereikbare toestanden. Indien de logische gang van
zaken niet door iets onverwachts ingrijpends wordt gestoord, dan kan ik nu al zeker
bepalen tot welke resultaten ik eens zal komen.... En mijn leven thuis, - 't is zóó 'n
héérlijke werkelijkheid, nù, dat ik geen mooier geluk te droomen behoef....’
Hij nam haar hand en kuste die.
Beiden zwegen.
‘Vreemd,’ zei ze zacht, ‘wij, vrouwen, schijnen altijd droomen noodig te hebben,
ook al is de werkelijkheid mooi. Vroeger, voordat ik jou kende, was mijn leven niets
dan droomen van 't geluk, dat eens komen zou.’
‘Dacht je dan altijd aan trouwen?’ vroeg hij verwonderd.
‘'k Weet niet, - neen, dat was het toch niet. 't Was wachten op iets, - een toestand
van wachten....; of alle vrouwen dat hebben? - 'k weet het niet. Misschien is dat
gevoel in de een bewuster dan in de andere.... de meeste willen het voor zichzelf
niet eens bekennen. - Ik schaam er mij niets voor, - waarom? 't Is geen wachten,
dat zich gemakkelijk tevreden laat stellen; 't is een wachten op het allermooiste....’
Zij volgde haar gedachten, de oogen half dicht, makkelijk uitgestrekt in het lage
stoeltje, de handen gevouwen achter het hoofd, in den nek.
‘Maar dat gevoel maakt ons wel zwakker in het leven; het werkt dikwijls
verlammend. - Het maakt wel, dat we soms een groote zelfverwinning moeten
behalen om flink, vol energie aan 't werk te gaan, en daarom ook geloof ik, dat
zooveel vrouwen zich vergissen in de keuze van haar werk, doordat zij niet vooruit
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bedenken, als zij zich beginnen voor te bereiden, of het doel, waarnaar hun studies
leiden, voor hen geschikt is, ook als het wachten duurt; - het heele leven. En toch....’
Elisabeth zweeg.
‘Wat toch....?’
‘Och niets.... 'k Wilde zeggen, dat er toch een zekere bekoring in is in de toekomst
nog een groot vraagteeken te zien, - te weten, dat je leven nog zooveel verrassende
wendingen kan nemen.’
‘En ik heb dat vraagteeken uitgewischt....?’
‘Ja.’ Zij lachte en streelde zijn hand, die op haar schoot lag.
Hij voelde een zweem van werkelijk betreuren onder haar lachend antwoord.
‘De werkelijkheid blijft meest achter bij droomen. Daarom houd ik er niet van.’
Hij trok zijn hand terug, stond op om een cigarette te krijgen. Zijn stem had
eenigszins wrevelig geklonken.
Elisabeth had spijt, dat zij dat gezegd had.
Nout zocht op den schoorsteen naar lucifers en vond ze niet. Hij scheurde een
reepje papier van een courant af, bukte zich en hield het in het vlammend houtvuur.
Toen, wijdbeens, stak hij er vlug zijn cigarette mee aan, met eenige krachtige halen,
en wierp het brandend papierstrookje in den haard.
Elisabeth volgde zijn bewegingen. Zij had pleizier in zijn redzaamheid en keek
met welbehagen naar zijn lange gestalte, breed in de schouders, verder eerder
mager, doch gespierd, lenig, sterk. Hij leunde nu met een elleboog op den
schoorsteen, rustte zijn hoofd in de eene hand en bleef zoo, den rug naar haar
toegewend, naar beneden kijken in de vlammen. Het korte jasje, dat hij droeg, gaf
hem iets bijzonder jongs en los.
In de kamer verspreidde zijn Egyptische cigarette een fijnen, prikkelenden geur,
die haar aangenaam was.
Zij strekte zich tevreden, als een poesje.
In de verte, buiten, kwam en verdween weer een helder belgetinkel, boven de
sneeuwstilte uit.
Toen was alles weer stil.
Hij blies zachte rookwolkjes de kamer in.
‘Een vraagteeken....,’ zeide hij toen, zonder op te zien, ‘misschien mis je dat nu
wel....?’
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‘Neen,’ zeide ze, ‘want ik heb er iets anders voor in de plaats gekregen: - de rust
van vóór mij te weten een afgebaanden, zekeren, heerlijken weg....’
Zij geloofde zelf wat ze gezegd had en haar gezicht verhelderde onder een
onmerkbaren lach, die er over gleed als een zonnestraal.
Hij keek op.. Het was, alsof hij niet wist wat beter was: te zwijgen, of te zeggen,
hetgeen in hem opkwam.
Toen draaide hij zijn cigarette in de vingers rond en bezag het gloeiende einde.
‘'k Weet niet, Elisabeth.... Geloof je dat je je rust gevonden hebt....?’
‘Waarom vraag je dat nu? - Natuurlijk wel....’
‘Omdat ik soms zoo heel bang ben, dat ik je niet voldoe, - dat ik je niet alles geven
zal, wat je verwachtte.... Soms wilde ik, dat je je alles minder mooi gedroomd hadt;
- dan kon de werkelijkheid mooier worden; - maar nu....’
Er was iets weemoedigs in zijn stem.
Hij kwam weer naast haar zitten, bukte zich om haar handen tot zich te trekken
en lachte, als om den ernst van zijn eigen denken te verzachten.
‘Neen,’ antwoordde ze, ‘dat moet je niet doen, - niet bang zijn.... Ik ben héél, héél
gelukkig.... Maar 'k ben nog jong en mijn leven is zoo plotseling veranderd, moet je
denken. Daardoor heb ik mijn evenwicht nog niet gevonden en maak ik misschien
wel eens den indruk van grillig of onrustig te zijn....; maar 'k weet zeker, dat dit
veranderen zal....’
Zij bleven zitten, hand in hand kijkend naar de doovende vlammen.
‘'t Is laat.’
‘Ja, we moeten gaan.’
Elisabeth stond op, schikte nog wat in de kamer en trok de zware gordijnen voor
de tuindeuren opzij.
‘'t Sneeuwt niet meer. Nout, doe de lamp uit en kom nog even kijken.’
Zij veegde de beslagen ruiten schoon. Nu de kamer donker was overviel hen de
lichtende schoonheid van den winternacht.
Tusschen zijn hooge muren lag de sneeuw-overdekte tuin in maneglans.
Roerloos stonden de heesters, verloren de fijne graciliteit van
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de ontbladerde takken, nu plomp onder hun sneeuwmantel, en wierpen scherpe
schaduwen op den witten grond.
Het rhododendron-perk was één zware, massieve klomp, waartusschen enkele
glimmende, zwarte vegen daar waar de sneeuwlast van de bladeren was gegleden,
met een sombere lijn onder de laagste takken.
De peppels achter in den tuin strekten hun donkere stammen recht naar boven,
alle aan den zelfden kant even aangestreken met het wit van vastgekleefde
sneeuwvlokken. En door den heelen tuin liepen hun dunne, lange schaduwsilhouetten
over de gladgetrokken sneeuwlaag op den bodem.
Alles had een groenachtig-witten glans, gelijk bij magnesiumbelichting. In zijn
stille helderheid, in zijn volmaakte roerloosheid, kreeg de sneeuw-tuin iets onréëels,
nog nooit zoo gezien.
Zij bleven kijken, nog lang....; beschermend legde Nout zijn arm om haar slanke
gestalte en zij voelde in zich een groote, groote rust....

IV.
Het had dien dag voor het eerst hard gevroren, en de pittige, koude lucht, de harde
wegen, het lichte, blijë van een heldere winter-zon, hadden op Elisabeth gewerkt
als koppige wijn.
Haar wangen gloeiden. Haar oogen glansden. Haar stem klonk hooger dan anders.
Nu het avond was, wist ze de koude wreed en rauw daar buiten en het weten van
die droge, ijzige ruimte om hun huis, gaf aan het warme, behagelijke woonvertrek
nog een aparte atmosfeer van intimiteit.
Ze wierp groote eikeblokken in den haard, trok de dichte overgordijnen zoover
mogelijk over elkaar om alle kou buiten te sluiten, en keek toen gelukkig rond.
‘Toe, werk niet, Nout, vanavond? Ik ben in zoo'n heerlijk dolle stemming. Laten
we nu eens iets geks doen, iets echt dwaas, toe?’
Hij begon te lachen.
‘Iets dwaas....? 'k Weet niets, hoor!.... Neen, 'k moet heusch werken.’
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‘Kom, neen; dat is flauw! Eén avond kan je toch wel eens vacantie nemen.’
‘'k Heb juist zooveel te doen.’
‘Gekheid. 't Màg niet. 'k Wil niet.... Bah, al die vervelende papierenrommel....’
Ze was naar zijn schrijftafel geloopen en nam een heelen stapel boeken en papier
in haar armen.
‘Die zijn van avond nu eens van mij....’ en voor hij het had kunnen verhinderen
had ze alles in een kast gegooid, den sleutel omgedraaid, er uit genomen en vlug
in haar zak gestoken.
Zij schaterde het uit, toen ze het verbaasde gezicht van Nout zag.
Ze nam hem om het middel vast, trok hem, ondanks zijn tegenstand mee, en
tolde snel eenige keeren met hem de kamer rond.
Hij lachte; probeerde mee te gaan in haar dwaze stemming:
‘Nu hier, dien sleutel!’
‘Zie maar, dat je hem krijgt!’
‘Wacht eens....’
Een wilde jacht begon.
Elisabeth rende rond, trachtte hem te ontkomen met korte, bruuske wendingen;
haar wangen gloeiden, losse krulletjes maakten zich vrij uit haar kapsel, dansten
om haar voorhoofd en slapen. Soms bleef ze even hijgend staan, zich verschansend
achter een stoel; de handen op de leuning, wippend heen en weer in zenuwachtig
wachten, klaar onverwachts uit te schieten naar rechts of links; dan plotseling weg,
den japonrok vasthoudend, snel draaiend om een tafel met nerveuze, grillige
sprongen, met korte angstkreten; dan weer een stoel omgooiend om een barrière
te maken tusschen hem en haar, en tijd te winnen.
Hij, met lange, rustige stappen, de handen ver naar voren, klaar om te grijpen,
dekte zoo een groot deel van de kamerruimte, zonder zich ook maar eenigszins te
vermoeien. Maar vlug, als een aal, wist ze weg te slippen, juist als hij haar pakken
wilde, met blijde triomfkreten. Doch weldra kon ze, door haar eigen barrières, niet
meer snel ontkomen en eindelijk werd ze teruggedrongen in een hoek, tegen een
gordijn, waar ze nu als een nijdige schooljongen probeerde met handen en voeten
hem van zich af te houden.
Maar stil lachend greep hij haar beide handen in zijn vuist en
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met zijn andere hand haalde hij, ondanks haar spartelen en wenden, zegevierend
den sleutel uit haar zak te voorschijn.
Ademloos viel ze in een stoel neer, het haar weer glad strijkend, hijgend, blazend,
met korte lachstootjes.
‘Ik kan niet meer....!’
‘Eigen schuld!’
‘Pff! Wat een hitte!’
Beiden begonnen weer te lachen, konden niet tot kalmte komen.
‘Ga je nu werken?’
‘Natuurlijk.’
‘Hè, neen!’
Hij kwam naast haar zitten.
‘Eerst even uitrusten,’ zei hij, ‘dan ga ik werken tot negen uur en dan ben ik voor
jou, heelemaal voor jou. Bedenk maar vast, wat je wilt doen voor dwaas.’
‘Goeierd,’ zei ze en wreef haar neus tegen zijn wang. ‘Wat ziet het er uit, hier.’
En ze begon de stoelen recht te zetten, legde een kleedje, dat ze in haar vaart
meegesleept had, weer over het tafeltje en nam toen haar gewone plaats weer in.
Hij ging werken.
‘'k Heb het zoo warm,’ zuchtte ze.
‘Eigen schuld.’
‘Werk nu maar.’
Zij bleef nog wat zitten in niets-doen, van tijd tot tijd zacht bij zichzelf nalachend,
nam toen een boek en begon te lezen.
Maar haar gedachten dansten weg, konden niet blijven bij wat haar oogen
opnamen. Zonder te weten, wat ze gelezen had, sloeg zij telkens een bladzijde om.
‘Negen uur,’ riep ze eindelijk.
‘Wat moeten we nu doen, in 's hemels naam?’ vroeg hij, zich moeielijk losmakend
uit zijn werk.
‘Doe nu niet zoo oude-heerachtig. Zie zoo, je papperassen weg, je studeerlamp
uit. De kroon ook uit. Alleen mijn kleine lamp en het licht van het houtvuur. Nu ga
ik kastanjes halen om te braden in de asch. Heerlijk, hè? Ga jij hier maar zitten. Ik
zit liever op het haardkleedje. O, Nout, ik vind het dòl, dòl....! Jij ook?’
‘Ja, dòl, dòl,’ lachte hij. ‘Mal vrouwtje ben je toch. Eigenlijk begrijp ik niets van je.’
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‘Dat hoeft ook niet, als je maar begrijpt, hoe je kastanjes moet poffen.’
Ze lachte een blijden, jongen lach.
‘Ik heb je nog nooit zoo gezien,’ zei Nout. ‘Ik herken je niet.’
Toen schudde hij zijn ernst ook van zich en volgde haar jolige stemming.
Als zij de kamer uit was om de kastanjes te halen, sloop hij naar den kelder en
kwam met een half fleschje champagne terug.
Hij liet zich nu geheel meedrijven op haar dolle uitgelatenheid en genoot er van
haar zoo jong en levenslustig te zien.
‘Je bent nu niet meer Elisabeth. Ik durf nu haast Betje tegen je te zeggen. Waar
is je gewone, droomende, redeneerende ernst, Betje?’ plaagde hij.
‘Betje.... bah.... hoe leelijk. Dat doet pijn. Zeg dan liever Els of Lize, of Bettie of
Ellie of Lili of Liesbet of....’
‘Genoeg, genoeg. Heerlijk toch, dat je een naam hebt, waarin zooveel andere
opgesloten liggen, dat ik er een voor je kiezen kan bij elke stemming.’
‘Zwijg,’ riep ze en duwde hem lachend een groote, gave kastanje met wat boter
en zout in den mond.
‘Nu meehelpen, Nout.’
Vol ijver waren ze bezig, met de tang zoekend in de heeteasch. Hun gezichten
gloeiden tegenover de hitte der vlammen.
‘Ik heb dolle pret,’ riep ze van tijd tot tijd opgewonden uit. ‘Jij ook?’
‘Nu champagne!’
‘Op ons geluk, Nout!’
‘Op ons geluk!’ antwoordde hij.
Zij pelde de kastanjes, legde ze netjes op twee borden, voor ieder een.
‘Waarom zijn we niet altijd zoo onbezorgd, kinderlijk vroolijk. 't Is zoo heerlijk!’
Haar stem scheen al moeite te hebben den vreugde-klank te behouden. Haar oogen
verloren reeds weer hun lachende blijheid.
‘Daar begin je nu, waarachtig, weer te vragen en te redeneeren!’ riep hij quasi
boos uit.
‘Ja, gek; daar schijn ik niet buiten te kunnen. Je houdt tòch van me, Nout, is niet,
al ben ik wel eens zwaar op de hand?’
Hij kuste haar in het haar achter het oor.
‘Nu niet praten.... Pellen!’
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V.
Hij zat reeds te werken op zijn gewone plekje.
Zij had eerst nog in de eetkamer het een en ander te doen gehad en was toen
boven gaan zien of alles goed gesloten was, want buiten loeide en rukte een sterke
storm-wind.
Ze rilde in de kou van trappen en gang en verlangde naar de koesterende
gezelligheid van de woonkamer bij avond.
Maar toen zij binnenkwam, voelde zij teleurstelling.
De haard brandde slecht; de halfverkoolde zwarte houtblokken lagen zeurig te
smeulen zonder gloed af te geven, en elke rukwind, die in den schoorsteen sloeg,
dreef een licht rookwolkje het vertrek in.
Het was er koud en ongezellig.
De kamer was dien dag schoongemaakt en er hing nog een lucht van boenwas.
Met een tè groote netheid, met een eenigszins veranderde plaatsing der stoelen,
met het vergeten misschien van een enkel klein ornament, was alle zachte intiemiteit
opeens verdwenen.
In Elisabeth rees een grijze droefenis, die zij zelf onzinnig vond en die zij toch
niet verdrijven kon.
Zij trachtte de houtblokken in den haard wat te verleggen, murrelde in de asch,
verschikte hier en daar iets aan meubels en gordijnen, zette de vazen, de lijstjes en
andere ornamenten, zooals zij altijd stonden, maar slaagde er niet in de vriendelijke
vertrouwdheid van andere dagen terug te brengen in het geheel.
Zij ging bij haar theetafeltje zitten en voelde zich inwendig tot snikkens toe
ongelukkig.
‘Hoe onuitstaanbaar,’ dacht ze, ‘dat zoo iets kleins opeens iets groots voor me
kan worden.’
Ze keek naar Nout, die ijverig te werken zat.
‘Wat zou hij me uitlachen of zich aan me ergeren, als hij 't wist. Misschien heeft
hij het ook wel koud, maar werkt en zegt niets en bemerkt het zelf daardoor haast
niet.
Dat is het juist; hij heeft geen tijd stemmingen te hebben. Ik moest ook werk
hebben, geen tijd voor al dat kijken naar binnen.
Zou hij het koud hebben?’
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Ze rilde, zette haar mond in o-vorm en blies haar warmen adem in de lucht om te
zien of die zich tot een wolkje verdichtte.
‘Vindt je 't hier niet koud?’ vroeg ze even.
‘Koud, neen, heelemaal niet. Jij wel?’
‘Ja, een beetje.’
‘Stook dan wat harder.’
‘Ja.’
Ze wierp meer hout in 't vuur, maar, alsof het vochtig was, ging het wel verkolen
en smeulen, maar geen vlammen sloegen op.
Ze schoof haar stoeltje vlak bij den haard, stopte haar handen in haar mouwen
en zuchtte.
Zij dacht aan een brief, dien ze schrijven moest, aan een bezoek, dat ze beloofd
had voor morgen aan een oude schoolkennis, aan allerlei kleine huishoudelijke
dingen.
Alles leek haar opeens onoverkomelijk moeielijk, zwaar en donker.
‘Vroeger had ik wel eens zulke moedelooze buien, dacht ze teleurgesteld, maar
ik geloofde dat die nooit zouden terugkomen, als ik echt gelukkig was.’
Zij keek weer naar Nout. ‘Lieve Nout,’ dacht ze, ‘ik verlang er naar zijn stem weer
te hooren; dan zal opeens die dwaze, neerslachtige stemming van me gaan. Maar
hij moet werken, - ik mag hem nu niet meer storen. Heerlijk, dat hij zooveel pleizier
in zijn werk heeft en zoo blij is met die nieuwe opdracht. Ingenieur, - mooi moet het
zijn je eigen ideeën werkelijkheid te kunnen maken! Beter dan onvruchtbaar droomen,
zooals ik. Sprak hij nu maar even tot me. 'k Voel me zoo treurig op eens. - Wat ben
ik toch een slap, futloos wezen, om me zoo mee te laten sleepen door een stemming
gewekt door indrukken van buiten. 't Is absurd. Ik moet toch uit mijn geluk de kracht
weten te putten, die den invloed van kleine onaangenaamheden kan neutraliseeren.
Anders ben ik geen sterk mensch; - dan ben ik eenvoudig de speelbal van
omstandigheden, die met levensgeluk niets te maken hebben, omdat ze daartoe te
klein, te onbeduidend zijn....
Ik wil mijn eigen ziel sterk en mooi maken....’
Maar redeneerend met zich zelf voelde ze doorschreien die grijze droefheid.
Zij keek naar Nout. Als ze één kwartier z'n vroolijke stem hoorde, dan zou ze
opeens beter zijn.
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Zou ze hem roepen. 't Was erg flauw van haar, maar anders ging ze zeker zitten
huilen en ze wilde niet.
De wind rammeide tegen de vensters, die heen en weer bonsden.
Weer dreef een lichte rook-dons de kamer in.
Ja, ze zou hem roepen. Hij zou even komen, om met haar te praten en als ze zijn
stem hoorde zou alle droefheid wegglijden....
‘Nout, kom me eens even helpen? Die haard brandt zoo slecht van avond.’
Hij stond dadelijk op, schikte de houtblokken, wierp er wat spaanders tusschen,
zette de koperen plaat voor het vuur, pookte onder door het traliewerk de asch wat
weg en geknield, zijn eene hand steunend op haar knie, bleef hij afwachten of de
vlam er in zou schieten. Onderwijl vertelde hij haar iets grappigs over een van zijn
vrienden.
‘Je weet wel, Morrense - 't is toch zoo'n type. Hij heeft een bepaalden haat aan
visites en nu moest hij natuurlijk zijn opwachting maken bij zijn nieuwen chef.
Hij is er dan ook heengegaan en toen hij opengedaan werd, vroeg hij heel gewoon
of mijnheer en mevrouw thuis waren.
De meid zei ja en hield de deur al wijd open om hem binnen te laten; maar hij,
met een groote radheid van tong: niet thuis, o, dat is jammer; 't spijt mij verbazend,
zal je zeggen aan mijnheer en mevrouw, meisje, dat het mij heel erg spijt en wil je
deze kaartjes geven aan mijnheer en mevrouw, dag, meisje.... en hij weg. Je moet
hem dat zelf hooren vertellen met zijn gek, effen gezicht. 't Was om je dood te
lachen.’
Nout lachte na, met een vollen, frisschen lach.
Elisabeth lachte ook en genoot van zijn sterke, kalme stem, zijn rustige
bewegingen, zijn helderen, verstandigen blik.
‘Kijk eens, wat een heerlijk vuurtje, nu. Wat zeg je ervan?’
Voldaan nam hij de koperen plak weg.
‘Heerlijk, dank je.’
Zij kroop dicht naar de vlammen en knikte hem blij toe.
‘Wat zijn je oogen vochtig. Je huilt toch niet?’
‘Van de rook zeker,’ zei ze en wreef even met de hand langs haar oogen.
Hij ging terug naar zijn schrijftafel.
Zij bleef rond haar de kamer voelen hinderlijk, zooals een nieuwe, slecht-zittende
japon, die bij de minste beweging belemmert en trekt.
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‘Ik zal vroeg naar bed gaan,’ dacht ze en geeuwde.
Kouwelijk dook ze in elkaar, de oogen dicht. In den schoorsteen zuchtte en klaagde
de wind; de vroolijke vlammen waren reeds weer gedoofd. Voor de vensters stonden
de zware gordijnen bol en bewogen zacht mee met den inblazenden luchtstroom.
Zij verbeeldde zich tocht te voelen om haar voeten, en trok ze hoog op in de plooien
van haar japon. En vaag miste zij even de vertroosting van haar vroegere droomen,
die steeds een toekomstgeluk tegemoet ijlden en het heden als iets belangloos ter
zijde lieten.
Thans was die scherpe grens tusschen nù en toekomst verdwenen. Het tweede
was het geleidelijke verlengen van het eerste. En zonder het voor zich zelf duidelijk
te durven uitspreken, voelde ze in zich een doffe teleurstelling, een groote leegte.
Het sloeg tien uur.
‘Vindt je 't erg gek, als ik al naar bed ga?’ vroeg ze. ‘'k Heb het zoo koud en 't is
hier niets gezellig vanavond.’
‘Niet gezellig?’ Hij keek verbaasd rond. ‘Hoe gek. Waardoor dan?’
‘'k Weet niet. De atmosfeer is vijandig....’
Hij lachte.
‘De atmosfeer vijandig.... ik toch niet, hoop ik....?’
Hij kwam naar haar toe en nam haar handen in de zijne.
‘Arm vrouwtje. Je bent koud. Kruip maar gauw warm onder de dekens.’
Zij begon zacht te snikken tegen hem aan geleund.
‘Wat is er dan? Wat is er toch? Is er iets? Toe, zeg het eens!’
Ze lachte door haar tranen heen, om zijn bezorgdheid weg te nemen.
‘Wat ben ik toch dwaas,’ zei ze.
‘'t Is niets, heusch niets. Alleen heb ik het koud en die wind..., die wind maakt mij
zoo bedroefd. Echt onzinnig, maar nu is 't over.’
Hij streek zacht een traan van haar wangen weg.
‘Wat heb je toch een gekke vrouw, Nout!’
Ze kuste hem en ging de kamer uit.
Hij bleef haar nastaren....
Toen stak hij beide handen in zijn broekzakken, en de schouders hoog, het hoofd
denkend omlaag, de elleboogen wijd van zich, begon hij in het vertrek heen en weer
te loopen....
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De wind loeide door den schoorsteen, bonsde tegen de ramen, blies de gordijnen
bol....
In den haard doofden de laatste smeulende houtblokken....

VI.
Nout zat voor zijn schrijftafel en werkte. Hij was alleen in de kamer.
Elisabeth was dadelijk na tafel naar bed gegaan met hoofdpijn en haar afwezigheid
kwelde hem, bracht in hem eeu onrust, die hem telkens de pen deed neerleggen,
deed opstaan en heen-enweer loopen.
Dan zuchte hij ongeduldig, ging weer zitten en hervatte zijn arbeid. Soms keek
hij even om naar de plek, waar zij gewoonlijk zat.
De kamer scheen hem heel groot en leeg. Het was als tikte de klok luider dan
anders en als drongen de klanken van buiten opdringender in de kamerstilte door
dan op andere avonden.
Ook verbeeldde hij zich telkens iets te hooren boven, waar zij sliep. Hij meende
haar te hooren roepen of dacht, dat er geloopen werd. Snel stond hij dan op, deed
de deur open en bleef staan luisteren, of liep even half de trap op. Maar alles bleef
stil in huis en hij kwam weer binnen en ging langzaam terug naar zijn schrijftafel.
Dan werkte hij eenigen tijd zonder ophouden voort, maar op een geheel andere
manier dan zijn gewoonte was. Naast den arbeid van zijn hersenen, die zijn pen
bestuurde over het papier, kriewelden in zijn hoofd honderden gedachtetjes dooreen,
die aan zijn werken iets machinaals gaven, als onbewust.
Anders, als zij zat in haar lage stoeltje bij den haard, kon hij zich geheel
terugtrekken in zijn werk, al voelde hij dan ook ongeweten behagelijk om zich de
atmosfeer van gezelligheid en van huiselijk geluk. Maar nu zij weg was, ging zijn
denken uit naar haar en werd zijn arbeid dof, werktuigelijk.
Al schrijvende zag hij Elisabeth, zooals hij haar voor dien eersten keer gezien
had, toen hij zich tot haar getrokken voelde door het op en neer zangend rythme
van haar stem, door de eenigszins trage gratie van haar bewegingen, door het
gevoelige, haast droeve in de iets omlaag-gaande mondhoeken en toch tegelijkertijd
ook weer door iets blijs van jongheid over haar geheele slanke verschijning.
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Dadelijk was verlangen in hem geboren, dit alles nooit meer te behoeven te missen
en bij elke volgende ontmoeting had hij zich sterker tot haar getrokken gevoeld en
was het hem geweest, als kende hij heel haar intieme wezen.
Hij was niet gewend zichzelf, zijn gevoelsleven te analyseeren. Daarvoor had hij
geen tijd, geen gelegenheid. Hij stond midden in 't volle leven, was zelf een werkend
deel in 't groote organisme der maatschappij, en in dat werk voelde hij zich jong,
krachtig, blij, beheerscher zijner toekomst.
En in de uren van vrijheid, van alleen-zijn had hij veel gelezen, uren lang, veel
van zijn lievelings-componisten gespeeld op zijn piano en zoodoende nagevoeld
wat andere, grootere geesten gevoeld hadden, zonder dat hij aan eigen zieleleven
een bijzondere aandacht had geschonken.
Zijn liefde voor Elisabeth had hem een heerlijke tinteling van geluk, van
levens-volmaking gebracht en het was voor hem iets heel liefs en goeds en moois
geweest, dat plotseling was komen te staan naast veel ander goeds, dat hij al bezat:
zijn werk, zijn vrienden, zijn muziek, zijn boeken.
Maar ook aan dit gevoel had hij niet geplozen. Hij had er zich eenvoudig en rustig
aan gegeven, als aan eene nieuwe blijheid van het rijke leven.
Daarom had het hem verbaasd, soms zelfs geërgerd, in Elisabeth te vinden een
voortdurend bezig-zijn met haar eigen voel- en denkleven. Toch was het hem een
genot stil te zitten luisteren naar haar stem, als ze hem vertelde zacht van al haar
droomen, haar broze, haast niet uit te zeggen, levens-verwachtingen en
levensangsten. 't Was hem dan soms, als ademde hij een vagen, wonderteêren en
verrukkenden geur in van een mooie, geheimzinnige bloem.
Maar niet lang kon deze stemming blijven. Het wezenlijke leven, in het voor hem
zoo frissche, klare, gezonde beeld trad naar voren en hij werd wrevelig over het
verfijnde van haar analyseerenden geest, hij voelde dat geluk moeielijker er door
te bereiken werd en hij beknorde haar er soms over.
‘Vreemd,’ dacht hij nu, terwijl zijn pen voortgleed over het papier en zijn linkerhand
soms bladerde in een boek, dat naast hem lag, ‘vreemd, dat ik toch graag wil, dat
ze mij al die gedachten en droomen, die in haar leven, zegt, en dat ik 't mis, als zij
stil voor zich heen blijft turen, zooals zij tegenwoordig veel
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doet en ik niet mag deelen in haar denken. En toch.... haar droomen maken, dat
alles in me niet meer zóó vast, zóó gerust, zóó geluk-zeker is, als op den dag, dat
ik haar mijn huis binnenleidde.
Zij moèt gelukkig worden, mijn Elisabeth! 'k Zal leven voor haar, geheel voor haar!
Waarom zou zij gesnikt hebben tegen mij aan, dien avond? Zij zeide, dat ze 't
koud had. Is dat een reden? Zou zij zich toen ongelukkig gevoeld hebben. Waarom?
Of ziek misschien....? Nu heeft ze hoofdpijn.... Als ze eens ziek werd, héél erg ziek....’
Tallooze half-gedachtetjes kriewelden in zijn hoofd dooreen, terwijl hij schijnbaar
rustig door bleef werken.
Hij zag Elisabeth ziek te bed, woelend in koortshitte, klagend van pijn. Hij rook
den geur van medicijnen, stelde zich voor een half donkere kamer, waarin zich een
verpleegster met wit schort geluidloos bewoog. Of hij dacht nog verder. Elisabeth
gestorven. Haar hoofd heel wit op 't kussen, omgeven door bloemen; de oogen
dicht, de hoeken van haar fijnen mond diep omlaag getrokken.
En daarna het huis zoo eenzaam, zoo verlaten. Alleen zou hij er niet willen wonen,
dat zou hij niet kùnnen. Het zou te vreeselijk zijn: haar stoeltje altijd leeg, de kamer
zoo groot en koud.... Hij had een boek noodig, stond op om 't uit de kast te halen.
Ook ging hij nog even luisteren aan de deur. Groote stilte. Hij stak een cigarette op
en ging weer werken. Dadelijk begon zijn dubbel-denken weer, voor een deel gericht
op zijn arbeid, voor een deel steeds bezig met Elisabeth en met zichzelf.
Opeens bedacht hij, dat ze misschien lust in thee had en hij ging naar boven om
het haar te brengen, blij een aanleiding te hebben haar even te zien, zich te
overtuigen, dat het wat hoofdpijn was en anders niet.
Toen hij weer beneden kwam, stond zijn gezicht vroolijker en ook zijn denken
had een opgewekter wending genomen. Hij nam zijn pen weer op en bukte zich
over zijn papier. Zacht voor zich heen floot hij een Napolitaansch wijsje en alle
mooie, heerlijke oogenblikken uit hun samenleven liet hij aan zijn gedachten
voorbijtrekken, ze een voor een savoureerend met heele kleine bijzonderheden, die
zijn herinnering trouw had bewaard, een stembuiging, een geur, een gebaar, een
blik.
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Maar steeds liep toch zijn pen over het papier en bladerde zijn linkerhand zoekend
in den foliant naast hem.

VII.
Met een boek op schoot zat Elisabeth in haar lage stoeltje bij den haard. De
wenkbrauwen in moeitevol nadenken iets gefronst, de lippen zacht meebewegend
met de woorden, die zij langzaam opdolf uit haar geheugen, geleek zij een groot
schoolkind, dat zijn best wil doen.
Ik heb dat boek gezonden aan den buurman: Ho mandato questo libro al vicino.
De kinderen van deze arme vrouw zijn ziek: I fanciulli.... di.... questa.... povera....
donna....
De lippen bewogen niet meer; de hand, die het boek vasthield, gleed langs haar
knieën neer; de oogen bleven vol aandacht staren naar de vlammen. Over twee
houtblokken, waartusschen eenige ruimte open bleef, lag dwars een langer derde,
te samen een poortje vormend, waarlangs de vlammen lekten, verdwenen en weer
opdansten. En al starende was het Elisabeth, alsof die poort grooter werd, grooter
werd; het was haar, als zag ze van heel ver een brandende stad met wallen en
vestingen, met poorten en bruggen, met huizen en paleizen. En vol spanning volgde
ze de verschrikkelijke verwoesting, die de vlammen aanrichtten. Ze zag alles in
vuurgloed verteeren, ze zag huizen instorten, torens wankelen. De poort alleen hield
nog stand. De twee schragende zuilen krompen en wrongen zich tusschen de vele
vlammende gloedtongen, maar bleven dragen het zware, haast nog gave bovenstuk,
waarlangs de vlammen schenen te glijden zonder het aan te tasten. Maar het hout
begon zich te verdonkeren, van lichtbruin, over donker bruin naar zwart, knetterend,
knapperend, krakend, nu zonder gladheid meer, geribd, geschubd, langzaam
verkolend. Toen zakte de rechter steunpilaar in, en schuinneervallend bleef de
dwarsbalk met het andere uiteinde rusten op de tweede zuil. Maar ook die verloor
zijn verband, viel als asch uit elkaar, en het nog zware bovenblok plofte neer in de
gloeiende, vlamlooze, pulverende onderlaag. De stad lag in puinhoopen, zengende
nog, zwart-rood, nu donker haast, na het verdwijnen van de gele, licht-gevende
vlammen.
---------------
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Met geweld maakte Elisabeth haar blik los, ging wat rechter zitten, keek weer in
haar boek. Waar was ze ook al weer? O, ja, juist. De kinderen van deze arme vrouw
zijn ziek.
Met haar oogen naar het plafond vormde ze den Italiaanschen zin.
I fanciulli di questa povera donna sono ammalatti.
Die eieren zijn niet versch.
Queste uova non sono fresche.
Dit jaar zijn de vruchten schaarsch.
Quest'anno le frutte.... sono....
Haar gedachten dwaalden, een gevoel van zalig welbehagen kwam over haar.
Droomerig bleef ze liggen en genietend ging haar blik de kamer rond.
Wat was het hier toch mooi en heerlijk. Die oude kast,.... daar hield ze dol van,
en van die smalle, hooge boekenkast, zonder glas, waar zoo prettig vertrouwelijk
die goed bekende banden tegen elkander leunden, al die streepen van bruin, rood,
grijs, geel, met kleine vierkantjes er op, zwart of rood, waarop de namen gedrukt
stonden.
En die bloemen stonden zoo mooi op de lambriseering tegen den achtergrond
van het pauwblauw van den wand: in een platte aarden kruik, gedempt
turquoise-kleurig met half verweerde goudversiering -, losse, lang-bladige chrysanten,
geelbruin, - als goudleer gloeiend in zonneschijn.
Ze bleef er naar turen, zich dronken drinkend aan die kleuren.
‘O, mooi, mooi!’ juichte het in haar.
‘Nout, kom even zien hoe prachtig!’
Hij was juist opgestaan om het een of ander werk uit de kast te halen. Zijn hand
ging zoekend langs de ruggen der boeken.
‘Wat dan?’ Hij had het boek gevonden en kwam naar haar toe.
‘Wat moet ik zien?’
‘Die bloemen,.,. kom even zien, hier, ja, zoo.... wat prachtig zijn ze.... die kleuren,
hoe vind je die kleuren.... dat warme bruin, net donker goud; en dat vale turquois
van de vaas.... 't is zoo prachtig’....
‘Ja, 'k heb ze al gezien. Ze stonden er immers al een paar dagen....?’
‘Ja. 'k Had nog niet gezien, dat ze zoo mooi waren...,’ zei ze beschaamd.
Toen weer in groote verrukking:
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‘Maar dit is hun mooiste moment, dat weet ik zeker. Alles heeft een oogenblik waarin
in- en uitwendige omstandigheden samenwerken om het allermooiste te bereiken....
en dit is het hoogste schoonheidsuur voor mijn chrysanten....’ Ze lachte om haar
eigen exaltatie, maar genoot er van.
‘Nout, het leven is prachtig,’ riep ze, en sloeg een arm om zijn hals.
Hij keek niet meer naar de bloemen, doch naar haar.
Een blijder glans was in haar oogen, warmer dan gewoonlijk de kleur van haar
wangen en haar lippen rooder....
Ook in hem juichte het: ‘Mooi, o, mooi...!’
En hij bleef naar haar zien, steeds zien naar de oogen, die zich niet tot hem
wendden maar genietend tuurden op de bloemen. Een onduidelijk gevoel van wrevel,
van angst, haast van wanhoop kwam in hem.
Hij speurde opeens vaag de eindelooze diepte, het niet te doorgronden mysterie
van de menschen-ziel; hij voelde een loome onmacht haar geheel te kennen, één
te zijn met haar in denken en voelen, en tevens een groote begeerte haar intiemste
zijn duidelijk en klaar te vatten. In uiterst gespannen aandacht bleef hij kijken in haar
weg-ziende oogen om daarin haar ziel te ontdekken. En in 't voelen van die grens
van begrijpen tusschen hun beider ikheden, rees een medelijden ìn hem voor haar
en voor hem, dat zijn oogen even vochtig deed glansen. Half verwonderd over zijn
eigen aandoening knipte hij met de oogleden en zijn blik verhelderde weer.
Elisabeth stond nog stil te kijken. In plotseling groote verteedering, in sterk
verlangen nu alle grenzen te overschrijden en door zijn liefdemacht haar geheele
zieleleven mee te leven, vatte hij plotseling haar handen, kuste ze en fluisterde:
‘Elisabeth, liefste, wat zijn je handen zacht; nog zachter dan den dag, dat ik ze
voor het eerst kussen mocht;.... hoe komt dat,.... denk je zoo lief? Hoe komt het?
Waaraan denk je? Vertel 't me eens.... Streel me, toe, streel me,..,. ja, zóó, mijn
gezicht tusschen je twee lieve handen.
Ga hier zitten, toe, en speel met mijn haar en praat nu, - praat nu over vroeger
en over nu en over toekomst.... Waarom zeg je nu niets....?’
‘Ik weet niets.’
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‘En vroeger praatte je zoo veel en wist je me zooveel te vertellen over jezelf, over
al je gedachten, al je gevoelen....’
‘O, Nout, kijk toch hoe mooi die bloemen. Hun moment van opperste schoonheid,’
herhaalde ze zacht glimlachend, blij met deze zelfgevonden gedachte.
‘'t Is ook jou moment van hoogste schoonheid - harmonie - wat zei je ook tusschen uit- en inwendige omstandigheden...? Ik ben jaloersch op de bloemen,
die nu jou inwendige omstandigheden zijn, - of uitwendige?’
‘Beide,’ zei ze, en toen: ‘Je kijkt naar mij en niet naar de bloemen.’
‘Die hèb ik al gezien,’ zei hij ongeduldig. ‘Je moet vertellen, over je zelf, over wat
je denkt en voelt, en over vroeger, wat je dacht en voelde, toen ik je nog niet kende.
Waarom doe je dat niet meer....? Ik heb opeens den indruk, of ik de laatste weken
leef op den drempel van een heiligdom, waar ik vroeger vrij mocht binnen gaan en
het altaar zelfs naderen mocht.... je moet je niet afsluiten voor me, Elisabeth.’
‘Ben ik dat heiligdom?’ lachte ze.
‘Toe, Elisabeth, spreek weer zooals den eersten tijd, spreek met mij, alsof je met
jezelf spreekt.’
Zij zweeg en bleef droomerig kijken naar de bloemen....
‘Wil je niet met me praten?’
‘Och, Nout....’ Opeens stond ze op, streek een paar krulletjes achter de ooren en
zei vroolijk:
‘Kom, laten wij niet zoo lui zijn. Overhoor mij mijn Italiaansch liever eens.... kijk,
hier ben ik: il médico ha avuto grande prudenza,... io non ho nemici.’
Zij gaf hem het boek en ging zitten.
Zij was weer als een oppassend schoolkind, ernstig trachtend goed te doen.
En als onbezorgde schoolkinderen lachten zij om haar fouten of om haar slecht
geheugen, tot hij het boek dichtklepte en zij beiden bleven kijken naar het spel der
vlammen in den haard.
Zij voelden zich gelukkig....
Heel diep in hem was de gedachte gezonken: Ik had toegang tot het altaar,... nu
sta ik op den drempel van het heiligdom....
Haast ongeweten, voelde zij nog: Alles van mij is voor hem; voor hem,... alles!...
behalve....
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VIII.
Uit Nice had zij dien dag een doos vol ruikende viooltjes gekregen. Zij had de donkere
bloempjes voorzichtig een voor een uitgepakt, had die met de langste stelen bij
elkaar gezocht en in een fijn-geslepen kristallen vaasje gezet, de andere, met enkele
van hun donker-groene bladeren, geschikt op een schotel, met lauw water gevuld.
In de warme kamer zonden alle kleine bloemen-mondjes hun geurigen adem
uit....
Buiten regende het; eentonig druppelde en gorgelde het water in een afvoer-buis,
dicht bij de tuindeur.
Die water-geluiden spraken van droeve verveling.
De geurige golven, die nu eens sterker, dan weer vager uit de bloemen stroomden,
spraken van lente, van teêr, wenkend geluk.
Elisabeth kon geen rust vinden.... De winteravonden waren zóó lang, - zóó lang....
Zij had eerst wat gelezen, maar haar boek interesseerde haar niet. Nu had zij de
courant ingezien en zich zelfs even moeite gegeven het politiek overzicht te volgen
in zijn ingewikkelden bouw van lange, droge zinnen met deftige woorden, vol
restricties, vol voorzichtige, slag-om-den-arm-houdende meeningen. Zij had de
namen gelezen van de gestorvenen, van jong gehuwden, van de ouders der
nieuw-geborenen.
En zij was kinderachtig teleurgesteld geweest, daartusschen geen bekende namen
gevonden te hebhen.
Nu geeuwde ze.
De winteravonden waren wel lang.... De regen gorgelde in de afvoerbuis; - stil
stonden de viooltjes te geuren.
Nout zat te werken.
Al een uur lang kraste zijn pen zonder ophouden voort. Al een uur lang had zij
zijn stem niet gehoord.
Zij stond op om hem zijn tweede kopje thee te geven. In 't voorbijgaan boog zij
haar hoofd over de schaal met bloemen. Toen ging ze weer in haar lage stoeltje
zitten, de handen gevouwen om haar knieën.
De violengeuren spraken van een teêr, wenkend geluk.... omgolfden haar ziel, wilden haar meevoeren op hunne droomen,
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op die droomen naar dat mooie,.... daar, in de verte....
Net als vroeger!
Maar 't mocht niet, - 't kon niet. Waarheen?
Vroeger, toen toekomst een groot vraagteeken was, zwierven in bandelooze
fantaisie haar gepeinzen naar gulden dagen, die haar het geluk toevoeren zouden.
Geluk, - 't begrip geluk, - was voor haar iets vormloos, iets vaags geweest, iets,
dat van buiten aangebracht moest worden. En de onbekende toekomst, die haar
dat brengen zou, was haar lief en maakte, wachtend, haar leven belangrijk.
Nu wisten haar droomerijen niet wáárheen te spinnen en daaruit werd een zwak
gevoel van leegte geboren.
Wel begreep ze, gewend aan zelf-analyse en zielsbeschouwing, dat zij thans de
elementen, waaruit geluk was samen te stellen, bezat en dat zij nu zelf deze
voorzichtig moest trachten een bestendiger vorm te geven, maar 's avonds, als 't
lamplicht zoo goedmoedig in de kamer stond, als de klok luider te tikken scheen,
als de warmte van het houtvuur zoo koesterend om haar lag, dan werd zij te week
voor actief leven naar geluk, dan wilde zij de meisjes-droomerijen weer droomen;
weer droomen naar het passieve ondergaan van een aangolvenden,
aanbruischenden geluksroes....
Dat kon nu niet; dat mocht niet meer.
En zij, zich even vaag-treurig en leeg voelend, was als een kind, dat in verlangende
opgewondenheid geloopen heeft naar een schitterenden, lokkenden spiegel aan 't
einde van een lange gang, dan zien wil, wat achter dat mooie is en niets vindt dan
het met foelie bestreken glas.
Als er gebeld werd, had zij soms even weer den lichten schok van verwachting,
van vroeger: een brief zou komen. Van waar? Van wie? Zij wist het niet. Alles vaag....
Maar die brief zou opeens haar leven veranderen, zou opeens alles brengen,
waarvan haar droomen haast onverstaanbaar gefluisterd hadden. Zij werd boos op
zichzelf, toen zij dit merkte.
‘'t Is mijn eigen schuld,’ dacht ze. ‘Nout heeft gelijk. Ik zit te veel te denken; ik
moet iets vinden, dat mij 's avonds bezighoudt. Als hij van tijd tot tijd, tusschen zijn
werk door, maar eens iets zeggen wilde, een enkel woordje, of even een vriendelijk
knikje,.... dit is niet uit te houden. Die pen krast wanhopig.... Hij schrijft nu al wel
twee uur zonder ophouden. 't Is om dol te
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worden. - Ja, hij heeft 't makkelijk; hij heeft zijn werk en weet precies, wat hij te doen
heeft.... Een vaste taak, - dat moet prettig wezen.... En dan blijft er geen tijd voor
ziekelijk voelen en droomen.’
Zij zuchtte.
Italiaansch;.... nu ja, opgezocht werk. Noodig is het absoluut niet.... Italië.... Italië....
De viooltjes ademden alle tegelijk hun fijne geuren uit....
Elisabeth had een visioen van een licht zonnig land, onder een fel-blauwen hemel,
waar de mimosa-boomen geel van bloementrossen stonden, en purperen druiven
gloeiden tusschen de sierlijke, decoratieve bladerenranken, waar oude marmeren
kerken straalden in het zonnelicht, waar rood en blauw van fresco's waasde over
half-verweerde muren, waar lichte gondels dreven op smaragde kanalen, waar in
de lucht blij opklonk de sonore schalling van een Italiaansch lied....
Reizen, dacht ze, reizen. Alles zien! 't Was haar, alsof de heele wereld, de groote,
groote onbekende wereld haar riep, of ze niet blijven kòn op dit kleine plekje, van
waar uit het heelal zich in in alle richtingen tot in het oneindige verwijdde. Weg gaan,
ver, ver weg! En leven in landen, waar de verfijnde beschaving het materieele leven
nog niet zoo vergemakkelijkt heeft; in landen waar niet die absolute zekerheid bestaat
van prompte bevrediging van elk materieel verlangen, waar niet elken nacht een
zacht leger klaar staat, waar niet op vaste tijden de maaltijd opgedragen wordt....
Reizen door primitieve landen, door oer-wouden, waden door rivieren, rotsen
beklimmen op kleine vurige berg-paardjes, slapen in tenten op dorre bladeren, leven van jacht, vischvangst en sappige vruchten.... Steppen, woestijnen, gebergten,
zeeën, moerassen, wouden....!
‘Bohémienne’, dacht ze glimlachend.
Toen: ‘Bohémienne van het denken slechts.’ Want zij voelde zich met sterke
banden aan deze plek vastgebonden, en zij begreep, dat hoè groot de onrust in
haar soms was, hoè luid ook riep die onbekende, wijde wereld rond haar, zij zich
toch niet los maken kòn van dit dierbare huis en van hem.
De regen had opgehouden, maar eentonig en snel druppelde het water nog na
uit de zinken afvoerbuis, in lange gamma's. Wat kraste die pen.... Niet uit te houden!
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Zij bewoog onrustig in haar stoel.
‘Nout....’
Zijn pen kraste door.
‘Ja.... dadelijk....’
Van heel ver scheen zijn stem te komen. Hij had niet even opgekeken. Hij leefde
voort in die andere wereld, waarvan zij niets kende....; verder stond hij van haar,
dan een onbekende, dien zij tegen zou komen op straat....; hij liet haar zitten, als
een lastig kind -, hij lette niet op haar, vergat haar.... En die pen kraste
onuitstaanbaar, en die regen in de afvoerbuis ratelde....
‘Nout, 'k ga naar bed. 'k Verveel me....’
Haar stem sneed door de rustige avondkalmte der kamer.
Zij trok de deur met een harden slag achter zich dicht.
Hij schrikte op, knipte verbijsterd met de oogen, - ging toen zacht de kamer uit
om Elisabeth te zoeken.
De viooltjes lagen te geuren in den platten schotel.... en spraken van een zacht,
wenkend geluk....

IX.
‘Is 't zoo mooi?’ vroeg hij.
Hij kwam achter haar staan, streek met zijn hand een naar voren vallend krulletje
terug achter haar oor en keek over haar schouder heen mee in het boek, dat op
haar knieën lag.
Zij antwoordde niet, nam als werktuigelijk stil de hand, die haar haar streelde,
drukte die vast tegen haar wang en bleef doorlezen.
Na een poosje, toen hij onbeweeglijk achter haar bleef, voelde ze, dat hij meelas
en ze nam het boek van haar schoot, hield het met beide handen op om het hem
gemakkelijker te maken.
Zij spraken niet. Langzaam sloeg Elisabeth de bladzijden om.
Het theewater stond te zingen boven het zilveren comfoor. De deksel van het
keteltje wipte zacht op en neer met den ontsnappenden stoom.
Verder was alles stil. Ook van buiten drong geen geluid door.
Toen een hoofdstuk uit was, keek Elisabeth even naar hem op, vragend.
Hij knikte haar blij toe: ‘Mooi! Hoe kom je aan dat boek?’
‘Vrieze stuurde het op zicht.’
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‘We houden het toch?’
‘O, ja. Zeker. Heerlijk dat jij 't ook mooi vindt.’
In lieve dankbaarheid voor deze intieme harmonie trok zij zijn hoofd naar zich toe
en kuste hem.
‘Verder lezen?’
‘Ja....’
Hij schoof een klein bankje bij, ging naast haar zitten en sloeg een arm om haar
middel.
Zij hielden het boek tusschen zich. Zij lazen heel langzaam, want het was een
boek dat hun nieuwe dingen bracht....
‘Frau L sagte zu dem Künstler: ‘Sie, was hat dieses Kind von Ihnen wollen?!’
‘Sie bat mich, mit ihr eine schweigende Runde zu machen durch die Säle.’
‘Oh.... So wird es nicht weitergehen. Ich selbst habe an solchen Dingen Schiffbruch
erlitten. Es ist schrecklich. Wie Gespenster meiner eigenen Jugend. Ihr Vampyre
der Seele! Schweigende Runden?! Wo befinden wir uns, bitte?! Mit dem Leben stellt
sie sich, wie das Kaninchen, welches die Anaconda beschnuppert. Schweigende
Runden zu machen!? Absinth der Seele!! Gebt Ruhe. Sind wir im Garten der
Goldenen Äpfel?! Sie hätten es ihr verweigern sollen!’
‘Warum?! In der Art wie ich neben ihr herging, lag eine tiefere Enttäuschung, eine
heilsamere Lektion fur das kleine Fräulein, eine unerbittlichere Schulung des Lebens,
als in einer romantischen “Versagung”. Versagen?! Das heisst, einem Herzen
Gelegenheit geben, die Dinge innerlich und ideal durchzuleben.... Aber gewähren?!?
Das sind die Versagungen!!!’
Zij lazen verder en sloegen langzaam, heel langzaam de bladzijden om van het
boek, dat hun nieuwe dingen bracht....
Tot het laat werd en Elisabeth opsprong.
‘'k Vergeet thee te zetten, van avond.’
Haar oogen glinsterden, haar stem klonk hoog en haar bewegingen waren vlug
en druk.
‘Ik ben zóó blij met deze vondst. 'k Zal er nog veel van genieten. Nu ben ik nog
over veel heengegleden, dat ik niet heel duidelijk vond, maar bij rustig overlezen,
zal ik beter begrijpen.’
‘'t Is geen gemakkelijk boek,’ zeide hij.
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‘Vreemd. 't Is me, als had ik een nieuwen vriend gevonden, in plaats van een boek.
Is het ook zoo voor jou?’
‘Ja. Ik heb ook 't gevoel van avond een origineel en diep mensch ontmoet te
hebben.’
Zij lachten elkaar gelukkig toe en voelden zich wonder-dicht bijeen. Hij bladerde
nog wat in het deeltje. Toen stond hij op, dronk staande zijn thee en ging met
tegenzin aan zijn schrijftafel zitten.
‘'k Moet werken.... 'k Heb nog niets uitgevoerd van avond,’ zeide hij.
‘Onzin,’ antwoordde ze, ‘je hebt jezelf rijker gemaakt.’
‘Dat is ten minste zeker: dit boek heeft mijn gedachten in richtingen gedrongen,
die zij uit zichzelf nooit nemen.... Rijker?! Mijn geest rijker?! Ik weet het niet...’ En
zacht voor zich heen fluisterde hij nog: ‘Zalig zijn de armen van geest....’
Hij begon te werken, maar kon zijn aandacht moeilijk concentreeren. Lang bleef
hij soms voor zich uitstaren, knagende op 't stompje van een potlood.
.... Aber gewähren?!? Das sind die Versagungen!!....
Zonderling, die woorden, maar even vluchtig gelezen, hadden zich als met scherpe
klauwtjes in zijn denken gehecht. Wat een onzin eigenlijk Aber gewähren?!? Das
sind die Versagungen!!
Voor hem zou dit nooit zoo kunnen zijn, nooit.
Maar voor haar? Voor haar, die van droomen en idealen geleefd had? Was 't voor
haar niet noodiger en beter te leven in wenschen en in door wenschen vermooide
mogelijkheden, dan in het absolute, afgegrensde van de werkelijkheid? Hij voelde
opeens heel duidelijk, dat hij een reuzentaak op zich genomen had, door te gelooven,
dat hij instaat zou zijn voor haar geluk te zorgen. Hij voelde, dat hij de middelaar
moest zijn tusschen haar bandelooze, hoogvliegende meisjes-idealen en tusschen
de werkelijkheid met zijn koude, nuchtere hardheden.
En hij werd bang. Hij voelde zichzelf daartoe te zwak, te kleinmenschelijk, en
vooral te veel afhangend van haar liefde.
Versagen? Das heisst einem Herzen Gelegenheit geben, die Dinge innerlich und
ideal durch zu leben....
Ja, om in haar oog te blijven de held, de aangebeden, hoogstaande had hij
misschien weg moeten gaan.... weg uit haar leven....
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‘Dwaasheid,’ dacht hij, en bracht met geweld zijn gedachten terug op zijn arbeid.
Elisabeth bladerde nog in het boek.
Hier en daar herlas zij een bladzijde. Ook werd haar oog en dan haar denken
soms vastgebonden door eenige groot-gedrukte woorden.
Zoo las zij weer met aandacht:
‘Versagen, das heisst einem Herzen Gelegenheit geben die Dinge innerlich und
ideal durch zu leben.... Aber gewähren.... das sind die Versagungen....’
Haar voorhoofd fronste zich in nadenken. Zij vouwde de handen achter haar hoofd
en sloot de oogen. Alle heerlijke droomen van vroeger dansten even op.
Zou 't voor haar ook zoo zijn?
Haar wenschen waren geheel vervuld. Was zij nu zóó gelukkig, als zij had
gedroomd eens te zullen zijn? Was haar leven geworden gelijk aan dat schitterende
straal-geluk, dat vroeger lachte achter al haar droomerijen? Natuurlijk niet. Dat kon
immers niet. Maar, als zij eens niet gekregen had, wat zij wenschte en verlangde?
Hoe zou ze dan nu staan tegenover het leven, tegenover Nout? Zou ze hem dan
niet steeds zien in een aureool van onwerkelijk heldendom...? En zou ze daardoor
niet gelukkiger zijn, dan nu de werkelijkheid...? Zij durfde niet verder denken....
Nout gooide opeens driftig zijn pen neer en liep ongeduldig met groote stappen
door de kamer, - heen en weer -, heen en weer -.
‘Nout?’
Eindelijk bleef hij voor haar staan.
Zij hield de oogen steeds gesloten.
Toen bukte hij zich om die oogen te kussen.
Haar mond lachte, maar zij sloeg de oogleden niet op.
Hij liet zich aan haar voeten op den grond zakken, verborg zijn gezicht in haar
beide handen en vroeg zacht als beschaamd:
‘Zou 't waar zijn, Liza, zouden vervulde wenschen het hart onvoldaner kunnen
laten dan ontzegging? Zou dàt waar zijn?’
Zij hoorde angst achter zijn woorden en al het zoo even bedachte en gevoelde
verdween, bestond niet meer. In haar kwam zachte verteedering voor hem en een
blijde jubel om zijn groote, koesterende liefde.
Hij keek op, toen hij geen antwoord kreeg en zag haar gelukstralend gezicht, haar
liefde-streelende, vochtige oogen.
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En ook voor hem waren opeens alle zware, drukkende gedachten verdwenen en
angst bestond niet meer. Zacht lachend keken zij elkaar aan tot haar gezicht zoo
dicht bij 't zijne was, dat hij haar kussen kon.

X.
Elisabeth was alleen in de kamer. Zij keek naar buiten. Vóór de lamp te ontsteken
en de overgordijnen dicht te trekken om den stervenden dag buiten te sluiten, drukte
ze de spagnolet naar beneden en wierp de glazen deur wijd open.
Er was een zachte aanvoeling van komende lente in de lucht, de dag was haast
warm geweest; uit de donkere aarde stegen vaagvochtige geuren op, en deden
denken aan bloemen, die nog niet bloeiden....
De hemel was heel stil, zwak rose getint in het westen en verder van een strak,
koel zee-groen.
In den tuin zat ergens een merel te fluiten....
En er kwam een groote blijdschap in Elisabeth om die rustige natuur, die niet
meer vijandig tegenover haar stond, als in den langen, harden winter, maar nu
goeddoend teeder werd en streelend van warmte, van geuren, van geluiden en die
zij nu weer binnen mocht halen in huis door wijd-open deuren en vensters.
Zij ademde diep; dronk genietend de reine lucht en tuurde naar het verstervende
na-glanzen der zon. Zij voelde weer, dat er veel goeds en moois in aantocht was,
dat de hemel blauw en stralend zijn kon, de wereld vol bloemen en vogelgeluiden
en haar leven gelukkig.... Met de lente zou het komen.... 't groote geluk, waarop ze
wachtte.... in een wuiven van blonde korenvelden, in een kabbelen van heldere
beekjes over fijn zand, in 't harsig geuren van rosse dennewouden...; 't zou komen.
De droomen van vroeger doken op, woeien aan op de zachte lucht, golfden van
verre het venster in.
Toen dacht ze aan Nout.
Hij was weg, voor zes dagen slechts, maar door den afstand, die hen scheidde
nu, kon haar verlangen een richting krijgen en uitstroomen naar hem.
Nout, - zij hield van hem zooveel. Zij miste hem; zij voelde zich alleen nu hij niet
bij haar was.
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Had hij haar 't geluk gegeven? Ja, ja, zij hield van hem; zij kon niet meer leven
zonder hem, al had hij haar niet dàt geluk gebracht, waarvan zij altijd droomde; dat
geluk, waardoor plotselijk de heele wereld en zijzelve had zullen veranderen, en
zooals zij het die eerste weken had leeren kennen. Haar liefde voor hem was niet
dat oppermachtige gebleven, het was een kalm waardeeren, een teeder aanhangen
geworden. Waardoor? Was 't haar schuld? Zijn schuld?
't Moest weer worden dat mooie, dat groote,.... hij zou terugkomen en zij zou meer
van hem houden dan ooit. Zij zou trachten diep, heel diep door te dringen in zijn
ziel, ze zou trachten mee te voelen zijn voelen, mee te denken zijn denken.... En
ook hij zou haar mogen leeren kennen, geheel; - de grens, die pijnigende grens
tusschen hen, als twee gescheiden individuën, moest vervallen....
Zacht ruischte de avond door de peppels achter in den tuin.
De merel vloog plotseling onder luid gerittik uit den klimop over het grasperk, naar
het seringenboschje.
De blos van den avondhemel was verdwenen. In het strakke, koele luchte-groen
flikkerden reeds de scherp witte lichtpunten van eenige sterren.
‘Nout,’ dacht ze, ‘lieve, lieve Nout....’
Een zwaar verlangen drukte haar; de blijde voorjaars-juichingen waren door de
plotselinge nacht-koelte weggevaagd.
‘Nout, lieve Nout!’
Zij strekte haar armen uit en haar oogen werden vochtig.
Zij voelde zich opeens nameloos, nameloos verlaten....
Traag sloot zij het venster, stak de hooge petroleum-lamp op in den hoek bij den
schoorsteen en trok de overgordijnen dicht.
De meid bracht een brief binnen. Van hem....
De groote kamer bleef gehuld in geheimzinnige schemering; alleen rond het
stoeltje, waarin zij was gaan zitten, stond een prettig, goed lichtschijnsel! Zij begon
te lezen:
‘Al drie dagen ben ik weg, al drie dagen heb ik niet je stem gehoord of het ritselen
van je japon over het tapijt; al drie dagen heb ik niet geroken den zoeten geur van
je haren, al drie dagen heb ik niet gevoeld de streeling van je mooie handen op mijn
voorhoofd. En ik wist nauwelijks, dat ik dit alles had, dan nu ik het mis, elk oogenblik.
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Liefste, ik verlang naar je!
Ik verlang er naar je gezicht tusschen mijn beide handen te nemen en dan
langzaam, heel langzaam je tot mij te trekken tot jou lippen de mijne raken en tot
we, ziende in elkaars oogen, héél diep, elkanders zielen drinken.
Want, allerliefste, dat is het oogenblik gelukzalig boven alle; dan voel ik me zoo
één, zoo geheel één met jou en komt geen gedachte in mij op, dat er iets niet
volmaakt zou zijn tusschen ons beiden.
In andere oogenblikken, mijn lieve, kan soms die gedachte mij zoo kwellen. Dan
weet ik in me, dat ook zonder dien kus moest samensmelten alles wat is van jou,
alles wat is van mij, - en dan voel ik, dat wij dat nooit bereiken.
En in mij is dan een wanhopig trachten hiertoe te geraken en tegelijkertijd weet
ik, dat het niet gelukken zal. Hoe komt dat? Wat is dat? Kan jij mij dat verklaren,
liefste? En voel jij hetzelfde? Tracht jij, evenals ik, te bereiken iets, dat zaliger is dan
die kus en voel jij ook, dat het tevergeefs is?
Ik weet niet of het zoo is, maar ik vermoed van wel.
Mocht het zoo zijn, laten wij dan spreken, wanneer wij het meest lijden onder die
smartelijke grens tusschen ons beider ikheid; laten wij heel openhartig zijn, elkaar
elke gedachte, elk gevoel, zoodra het ons zelf even bewust wordt, wijzen, zelfs al
duchten wij van die groote openhartigheid een momenteele vermindering van liefde.
Want in mij staat onwrikbaar zeker de overtuiging, dat die volmaakte liefde, dat
volmaakte begrijpen, waarnaar wij dorsten, alleen kan groeien in onbesmette
waarheid.
Maar mocht ik mij vergissen en voel jij niet dat onvoldaan verlangen, o, tracht dan
te begrijpen wat ik bedoel en door dat begrijpen zal ook jij het zoo voelen en zal ook
van jou een bovenmenschelijke poging uitgaan om neer te werpen, om te vernietigen,
dat, wat in den weg staat aan ons absoluut één-worden.
Lieve, lieve: lach niet om mij!
Deze drie dagen, vèr van je, heb ik zooveel gedacht en steeds aan jou, steeds
aan ons. Ik voelde in je een soort teleurstelling na dien eersten geluksroes. En ik
ben daar zoo bang voor, zoo bang....!
Laat toch die teleurstelling je aanzetten tot actief streven naar
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het geluk, dat je je eens als ideaal stelde! Maar ik bid je, liefste, laat je niet ter neer
slaan: laat die teleurstelling je niet maken tot een vermoeide, berustende vrouw,
tracht jezelf niet op te dringen, dat dit zoo zijn moet, dat de werkelijkheid niet kan
beantwoorden aan onze droomen....
Dat is laf! Dat is vluchten van het slagveld, waar we blijven moeten tot de
overwinning ons is.
Ik zal blijven, - ik ook! Ik wil bereiken het allermooiste, het allerheerlijkste. En dat
kan! Als jij ook wil, vast wil.
Lieve Elisabeth, - ben je verbaasd over je man?
Jij dacht mij zoo kalm en zoo heelemaal niet-sentimenteel.
Maar, kindje, je hebt mij zoo bang gemaakt.
Ik voelde je veranderen, verder van mij staan en nu ik je niet naast mij heb, geef
ik mij daar opeens zoo duidelijk rekenschap van.
En we moeten samen strijden om een groot, groot geluk, dat we kunnen krijgen
voor geheel ons leven.
O, 'k verlang naar je. Mijn oogen, mijn ooren, mijn mond, mijn heele ziel verlangt
naar je!
Tot over drie dagen!
Een kus op je lieve, lieve oogen!’
--------------Gulzig, de zinnen indrinkend zonder de woorden te zien, had Elisabeth gelezen
van den aanvang tot het einde; begon toen opnieuw, nu met langzame,
savoureerende teugjes, dan hier, dan daar genomen.
Toen bleef ze lang stil zitten, voor zich uit starend, een gelukkigen lach om den
even-geopenden mond.
Eindelijk stond ze op, zich uitrekkend in haar volle lengte, de armen omhoog in
een blij spierstrekken, daarna de handen even gevouwen tegen het achterhoofd
leggend, en zacht fluisterde zij: ‘O lieve, lieve, lieve!’
En 't was haar of ze weer het vleugel-kleppen hoorde van een uit de verte
aanruischend geluk, van het groote, machtige droomgeluk uit vroegere jaren.
Toen ging zij naar haar schrijftafel, stak de kleine koperen lamp aan en begon te
schrijven:
‘Lieveling, 'k ben zóó blij, zoo onzegbaar blij met je brief, want daarin heb je
uitgesproken alles wat nog duister in mij leefde.
Ik weet zeker dat alles nu goed zal worden, neen, niet alleen
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goed, maar meer, zóó heerlijk als wij beiden die eerste weken droomden over geluk.
Neen, nog mooier!
Want toen was in ons allerdiepste wezen toch een angstig wachten op den schok
der werkelijkheid, die alles zou verdwijnen doen.
En nu zal datzelfde heerlijke geluk het vaste, bestendige, altijdblijvende worden!
Ja, Nout: - als een kind heb ik tegenover het leven gestaan; als een kind, dat
tusschen beide handjes het boezelaartje opengespreid houdt om alle geschenken
te ontvangen, die groote menschen hem brengen komen, en dat jubelt en juicht,
als het gestadig zijn schatten ziet vermeerderen, zonder daar zelf iets voor te doen.
Zoo stond ik met wijd uitgespreide handen om alles aan te nemen wat het leven
mij brengen zou voor goeds, zonder er zelf voor te werken. Ik heb gedacht, dat het
geluk mij gebracht zou worden gaaf, volmaakt en mooi. En er kwam een lichte wrevel
in mij tegen jou, toen ik merkte, dat 't nièt zoo was, dat jij mij gaf, dat, waaruit ik zelf
mijn geluk op moest bouwen.
Liefste, vergeef mij. Je brief heeft mij veel geleerd.
Ik wil strijden, met jou, om 't allerhoogste geluk.
Jij leert mij, dat dit moet groeien uit waarheid. Ik leer je dat het alleen kan groeien
uit waarheid, zonder egoïsme. Ik was egoïst, ik dacht en peinsde meer over mijn
eigen geluk dan over dat van jou.
Maar nù weet ik dat wij beiden hetzelfde willen en dat daardoor joù geluk ook het
mìjne is, en het mìjne tevens joù geluk moet zijn.
Ja, nu zal zeker alles goed worden.
Ik wil niet meer tevreden zijn met het kleine, dat ik mijzelf troostend opdrong als
iets groots.
Ik wil het volmaakte, het heerlijke!
In Emerson las ik gisteren, dat menschen naast elkaar voortrollen als ballen, die
elkaar toch slechts steeds op één punt raken kunnen.
Wij zullen met zoo'n vastheid van wil, met zoo'n sterkte van liefde dringen in
elkandérs ziel, dat wij elkaar steeds beter leeren kennen en begrijpen, totdat we
vormen samen één zuiver rond geheel.
Is niet, Nout; zoo kan, zoo moet het worden?’
--------------Elisabeth legde haar pen neer, steunde het hoofd in de handen en bleef stil zitten,
diep, diep kijkend in zich zelf.
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XI.
Zij had bloemen op tafel gezet, een grooten bos rozen, met de fijne kleur-bleekheid
van alle kasbloemen, tusschen frisch groen van venus-haar, en zij had alle lampen
aangestoken.
Twee makkelijke stoelen had zij dicht naast elkaar getrokken bij een laag tafeltje,
waarop onder geelzijden kap een lamp prettig, gedempt licht verspreidde.
De kamer stond vriendelijk, rustig te wachten.
In haar echter was groote onrust.
Hij zou komen en met hem het groote geluk, dat haar nu geheel doordringen zou;
nu moest, nu zou het komen en waar maken al haar meisjesdroomen!
Zou het komen?.... Ja, ja, zeker wist zij 't nu, zeker!
Zij stond op om wat te verschikken aan de plooien der gordijnen; draaide een
lamp iets neer, die te fel brandde. Ging toen weer zitten en wachtte.
De bel ging over....
Daar is hij....
Zij snelde de gang in om hem open te doen. Zoodra de voordeur weer was
dichtgevallen, voelde zij zijn armen om haar heen, en voelde zij zijn kussen
neerkomen op oogen, haren, wangen en mond en daartusschen door streelde zijn
stem, zacht, innig: ‘Liefste, lieve, Elisa, Liza....’
Zij trok hem mee uit de harde, kille gang in de koesterende intiemiteit van de
kamer.
En weer sloot hij haar in de armen, en kuste haar en nam haar gezicht tusschen
zijn beide koele handen en keek haar lachend aan.
Zij werd verlegen, kroop dichter tegen hem aan, haar hoofd tegen zijn jas en naar
boven kijkend riep ze toen, stralend:
‘Wat heerlijk, Nout, dat je terug bent!’
Hij boog over haar heen en weer keken zij elkaar lang aan.
‘Je snor is nat. Regent het....?’
‘Neen. Mist.’
Beide lachten even en zwegen.
Toen voelden zij iets als verlegenheid in zich groeien; beiden denkend aan hun
brieven.
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Met moeite trachtte zij dat gevoel van zich te schudden en zei zacht:
‘Dank je voor dien brief. Je bent zoo lief, zoo goed. 'k Ben je niet half waard. Ik
houd nu nog veel meer van je, dan vroeger.’
Hij antwoordde ernstig:
‘Laten we nu trachten héél gelukkig te zijn....’
‘Ik was wel gelukkig, maar,.... zie je.... dan opeens kwam er zoo'n groote
onvoldaanheid in me op,.... en dan,.... 't was zoo ondankbaar, - maar dan wist ik
niet meer of ik werkelijk gelukkig was...’
‘Zou dat nu beter worden?’
Onrustig klonk zijn stem.
Zij leunde haar hoofd op zijn schouder; speelde met zijn oor, dat soepel en zacht
was.
‘Ja, lief, alles zal nu goed worden na jou brief.’
Weer voelde hij even een verlegen schaamte, zooveel gegeven te hebben van
zijn intiemste voelen. En zij raadde dit als bij intuïtie, en geraakte er door in
verwarring. Zij zuchtte.
‘Wat is er, Liza?’
‘Ik ben bang,’ fluisterde zij.
Hij kneep haar hand, die in de zijne lag, krampachtig vast.
‘Onzin,’ zei hij. ‘Alles gaat nu goed worden....’
Hij kuste haar, maar beiden zwegen.
Zij wilden zoo heel graag spreken over alles, wat zij gedacht hadden in de zes
dagen, die zij van elkander gescheiden waren geweest, maar zij konden de juiste
woorden niet vinden....
‘Geen nieuws, hier?’
‘Neen niets.’
‘Geen brieven?’
‘Niets bijzonders. O, ja, een brief van Albert over dat boek en een rekening van
van Houtem. Hoe was het te Haarlem?’
‘Vervelend.... Ik verlangde naar je. De dagen kropen om.’
Zij lachte gelukkig en bleef spelen met zijn oor.
‘Ga je nu voorloopig niet meer weg?’
‘Neen. Nu blijf ik een heelen tijd thuis.’
‘Heerlijk!’
Hij nam haar hand, liet haar dunne vingers een voor een door de zijne glijden....
Eenige keeren was het, alsof hij wilde beginnen te spreken. Toch zweeg hij....
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Elisabeth had haar oogen gesloten. Haar andere hand gleed nu langzaam door zijn
haar.... Het bleef lang stil.
‘Waaraan denk je?’ vroeg zij zacht.
‘Ik denk, dat het veel makkelijker is elkaar te bereiken in liefkozingen dan in
woorden....’
‘Ja,’ zeide ze.
‘Maar dat zal nu langzaam aan wel anders worden....’
‘Ja, dat zal zeker.’
Zij zwegen weer.
Hij stond op en trok zijn overjas uit.
‘Is er thee?’
‘O, ja. Ik vergat het heelemaal, en nogwel na je reis. Arme Nout.’
Vroolijk stond zij op en ging naar het theetafeltje.
‘Egoïsme,’ lachte hij plagend.
Haar gezicht betrok; even fronste zij haar wenkbrauwen.
‘Ja, nu zie je het zelf,’ zei ze toen lachend.
Maar hij had die wolk over haar gezicht zien glijden.
Hij liep op haar toe, greep haar ruw bij de polsen en schreeuwde:
‘Wees dan toch oprecht! Zeg, dat je nu denkt, dat ik een lompe vlegel ben, dat ik
onkiesch toespelingen maak op teêre dingen.... Je zit hier niet op een theevisite,
waar je tegen iedereen lief en vriendelijk moet zijn. Ik ben je man, en als ik iets doe
wat je hindert of wat je pijn doet, dan zeg je het me, en je behoeft me niet met een
lief gezicht voor den gek te houden! Dat wil ik niet, dat kàn ik niet velen....’
Opeens werd zijn stem heel zacht; hij sloeg zijn arm om haar heen, drukte haar
hoofd tegen zijn schouder, kuste haar herhaalde malen op het voorhoofd en streek
een paar tranen weg, die in haar wimpers hingen:
‘Vergeef mij, Elisabeth, ik ben zoo ruw.... 't zal beter worden, alles zal beter
worden.’
Hij liet haar los en bleef met de handen in de zakken heen en weer loopen, zijn
oogen naar den grond gericht.
Elisabeth ging naar het theetafeltje, schonk twee kopjes vol en viel toen loom
neer in haar stoeltje, met iets vermoeids om mond en oogen.
Na een poosje keek zij op, volgde hem met haar blik en verschrikte van de treurige
uitdrukking van zijn gezicht.
In de kamer scheen een doffe droefheid te hangen.
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Zij voelde, dat zij die verdrijven moest. Blij lachte opeens haar stem de stilte weg.
‘Nout, toe, laten we alles niet zoo ernstig opnemen. Je bent terug en ik ben zoo
dol, dol blij!’
Ze stond op en sloeg haar arm om zijn hals.
‘Laten we nu daarvan genieten.’
Zij keek hem lachend aan.
Hij sloeg ook zijn oogen op en dadelijk straalde zijn heele gezicht.
‘Ja, liefste, je hebt gelijk. We houden heel, heel veel van elkaar; wat willen we
dan ook eigenlijk....? Vertel eens, wat heb je al zoo gedaan deze dagen?’

XII.
Het was een mooie lente-dag en de avonden bleven reeds lang licht.
Doch daar, waar zijn schrijftafel stond, begon het al te schemeren en Nout had
zijn lamp aangestoken vóór hij te werken begon.
Samen hadden zij eerst gewandeld om de drie perken van hun tuin, en hadden
de gezwollen knoppen der heesters bekeken en de jonge, frissche blaadjes van
een sering en van een vogelkers, en hadden tot elkaar gesproken met lente-zachtheid
in de stemmen, hadden elkaar aangezien met lente-blijheid in de oogen.
En boven hunne hoofden in de hooge, blauwe lucht hadden vluchten kraaien
gevlogen, die zich met haastigen vleugelslag voortspoedden, als naar een wachtend
doel en van uit die verte had hun gekras zoo ijl en rustig geklonken, als
samensmeltend met de naderende avond-stilte....
De vochtige aarde was zoo zacht en veerkrachtig geweest onder hun voeten en
scheen geuren op te zenden van bloeiende boschviooltjes.
Uit de rood-achtige omhulsels der dikke knoppen van de rhabarber, krachtig
opbollend uit den grond, barstte de gekreukelde bladeren te voorschijn.,.. en zij
hadden staan kijken, lang, als willend bespieden dit groeiproces....
Toen was Nout naar binnen gegaan om te werken.
En Elisabeth had haar stoel voor de open deur getrokken en bleef turen, totdat
de zon verdwenen was, de tuin langzaam versomberde, en in de bleeke lucht stil
de maan verrees. Droomerig keek zij naar de sterren, schitterend in 't luchtevlak,
of naar den
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tuin, die door maanlicht overgoten, zoo onwezenlijk leek in zijn volmaakte
roerloosheid, en zoo zonder kleuren.
Haar ziel had weer die passieve houding tegenover het leven, dat haar groot,
hemelsch geluk moest brengen. Zij kon daar niet om vechten -, dan was het voor
haar reeds geen geluk meer. Het moest komen en haar omwinden, haar
overstroomen en zalig zou zij zich dan geven aan dien geluksvloed....
‘Niet tevreden zijn met weinig. Strijden om het volmaakte, het allermooiste’, had
hij gepredikt.
Maar zij wist zichzelf daartoe te zwak.
Zij was niet geheel tevreden met wat zij had, - toch kon zij niet strijden voor dat
grootere.
Maar het zou haar toch gegeven worden.... zoo droomde haar droomen steeds
door, het zou komen, zij wist niet hoe, wanneer, maar zeker wist zij, dat het komen
zou....
Nout was opgestaan van zijn werk en in de duistere kamer stak hij de kaarsen
der piano op en begon te spelen.
Zij luisterde en kreeg de gewaarwording, die zij dikwijls had, als zij goede muziek
hoorde.
Het was haar of om haar allerdiepste wezen de klanken opbouwden een luchtig,
rank paleis van lange, lichte kristallen en of daarin haar ziel opbloeide, wonderschoon
en krachtig, of haar klein menschenzieltje werd een heldenziel tot alles in staat, tot
groote overwinningen, tot zware zelfopofferingen, tot het scheppen van machtige,
pure kunstwerken. Ook geluk leek haar dan zoo makkelijk, zoo natuurlijk, zoo
bereikbaar, en zij voelde zich sterk om er voor te strijden en te zegevieren.
Het was haar of in muziek haar jonge droomen opeens een vastere gestalte
kregen, of de tonen lijnen werden en kleur; of alles leven en trillen ging en op 't punt
was tastbare werkelijkheid te worden.
Daarom hield zij van muziek, liet zich eenvoudig op die klankgolven meedrijven
en genoot zonder eenige notie te hebben van compositie of contra-punt, alleen hield
zij meer van een componist, naarmate zijn klankdeiningen vaster haar ziel grepen,
meesleepten en tot hoogere, korte opbloeiing brachten.
Nout speelde door in de kamerduisternis.
Zij herkende Beethoven maar wist niet wat het was.
Wat deed het er toe....? 't Kon haar niet schelen....
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De klanken kwamen om haar staan, bouwden zich op, hooger, hooger, in teere,
devote, opgaande lijnen, dan evengebogen, golvend, gekantelleerd, rijzend in slanke,
fijne spitsen. En zij zelf staande daar midden in, vermooide, veredelde, verpuurde....
Zij voelde zich tegenover het leven, als met goddelijke liefde, als met sterk kunnen
toegerust.
Het leven leek haar àl heerlijkheid, àl schoonheid, àl goedheid!
Een alles-overwinnende blijheid was in haar.
In de tijden, die komen gingen, zou alles anders, beter, mooier zijn, dan in de
tijden, die geweest waren.
Alle kleine moeielijkheden zouden, ongeteld, zonder strijd overwonnen worden;
om haar heen zou zij een atmosfeer van reine vreugde en van zoet geluk weten te
scheppen; haar hand zou elken rimpel gladstrijken, haar stem zou elken traan
drogen; aan allen zou zij geven van die rijke liefdebron, die zij voelde opwellen in
haar ziel..,. Iedereen, iedereen zou zij liefhebben op deze mooie, dierbare aarde....
En Nout.... Nout.... voor hem zou zij worden, wat zij zoo zelfzuchtig gedroomd
had, dat een ander voor haar zou zijn. Zijn leven verblijdend, verheerlijkend door
haar liefde, alles gevend, niets vragend....
--------------De muziek hield op.
Het fijne klanken-paleis zakte geluidloos ineen....
Elisabeth zat met gloeiende wangen en schitterende oogen voor de open tuindeur
en voelde opeens, huiverend, de nachtkoelte langs zich gaan.
Nout kwam bij haar zitten, streelde in 't voorbijgaan haar gezicht.
‘Wat ben je warm.... Hoe komt dat? 'k Dacht nog wel, dat je het te koud zou krijgen
hier.’
‘Ja.... wil je de deur dichtdoen? Ik voel opeens de avondkilte....
Hoe onvoorzichtig van je, zoo lang te blijven zitten.... En toch ben je zoo gloeierig....
Toch geen koorts...?’
‘Neen,’ zei ze half-lachend.... ‘door de muziek.’
‘Vond je 't zoo mooi?’
‘'k Weet niet.... 'k vond mijzelf zoo mooi.’
‘Jezelf...?’
‘Ja, door muziek word ik zelf zoo mooi..., 't zou heerlijk voor je zijn, als ik altijd
zóó was, als wanneer ik muziek hoor.’
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‘'k Begrijp er niets van.... Mal kindje ben je toch.... Word je moreel of fysiek mooier?
Ik vind dat dat geen van beide noodig is.’
‘Heel vriendelijk. Je bent lief, hoor. Toe, Nout, kom eens hier; zóó, samen in één
stoel, dat gaat best....’
Zij schoof wat op en sloeg haar arm om hem heen....
‘Neen, Nout, moreel word ik mooier. Alles kan ik dan..., alles begrijp ik dan....
en.... Nout, dan ben ik héél, héél gelukkig....’
‘Ja, dan wilde ik ook, dat ik van den ochtend tot den avond voor je spelen kon....’
Zijn stem klonk heel bedroefd.
Zij trok hem dichter tegen zich aan:
‘Niet dadelijk treurig zijn.... ik ben heusch heel gelukkig, maar.... kijk, 'k heb deze
ontdekking gedaan...: Bij mijn geluk behoort nu eenmaal een verlangen naar nòg
grooter geluk.... Begrijp je 't?’
‘'t Is paradoxaal genoeg.... 'k Zal me er in moeten schikken.’
Hij deed grappig wanhopig en beiden lachten.
Hand in hand bleven zij turen naar den sterrenacht....

XIII.
‘Kom bij me zitten, Nout, heel dicht bij me. Zoo. Geef me je hand.... Wat is de avond
heerlijk. Zoo warm en stil.... Wat een verrukkelijke geuren van reseda komen
hierheen. Ruik je wel? Kijk die treurroos eens diep buigen, zwaar van bloemen. We
zullen hem stutten moeten.’
Zij zweeg lang.
‘Wat is 't zalig hier van avond. 't Leven is toch wel heel mooi, Nout. Ik houd van
je, héél, héél veel houd ik van je, lieve, lieve Nout.’
Zijn oogen werden vochtig.
Zacht streelde haar vingers zijn haar.
‘Ik wilde je zoo graag heelemaal gelukkig maken, Elisabeth, heelemaal begrijpen....
Stil, stil, niet zeggen. Ik ben gelukkig nu -, zóó gelukkig. Dat ik wel eens onvoldaan
was, kwam, doordat ik zooveel tijd tot denken had, tot vergelijken van droomen en
leven. En dat is niet goed. Twee dingen, die altijd verschillen zullen, moeten we
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niet vergelijken, maar beide afzonderlijk aannemen en genieten. Nu zal 't anders
worden. Door dàt, wat wij nu samen weten, zal het anders worden. Geloof je niet?
Ons leven gaat nu voller, rijker worden. En daarvoor behoeven we niet meer te
strijden, moeitevol pogen!!’
Haar stem jubelde.
Toen zei ze zacht:
‘Nout, leg je hoofd hier, zóó, tegen mij aan. En laten we nog wat praten over 't
geluk, dat voor ons gaat komen, - ons kind....’
‘Zou alles nu werkelijk goed worden, Liza?’
‘O, ja....!’ Zij keek even angstig vragend tot hem op.
‘Jij bent er toch ook blij over?’
‘Ja, lieve, ja. Maar....’
‘Wat nu?’
‘Och neen....’
‘Jawel, toe, zeggen.’
Zijn hand streek zacht over haar voorhoofd en over het achteruitgolvend haar.
‘'t Is eigenlijk zoo zwaarwichtig en vervelend, wat ik zeggen wilde,’ zeide hij toen.
‘Ik dacht, dat we ook voor dit nieuwe geluk zelf werken moeten, anders zal ook
hiervan de werkelijkheid blijven beneden je droomen. Geloof je ook niet?’
‘Neen,’ antwoordde ze, de oogen half gesloten, leunend tegen zijn schouder,
spelend met den revers van zijn jas. ‘Neen, 'k geloof dat alles nu makkelijk en heerlijk
zal worden. Heerlijk en makkelijk,’ herhaalde ze nog eens als om er zich zelf geheel
van te overtuigen.
Er lag over haar gezicht iets van kinderlijke blijheid.
Hij zuchtte even.
Doch toen bedacht hij, hoe het kind, dat hun geboren zou worden onbewust mede
zou helpen om haar denken vast te leggen aan het heden, en beletten zou, dat haar
tè mooie droomen uitvlogen naar een tè onwezenlijk mooie toekomst.
En deze gedachte gaf hem rust.
't Was buiten heel donker geworden.
De reseda-geuren stroomden binnen door de geopende deur.
Onbewegelijk stond de treurroos, diep gebogen onder zijn zwaren
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bloemenschat; vreemd bleek, die witte, afhangende rozen-guirlandes in het
nachte-duister. Geluidloos wiekde soms een vleermuis door den tuin.
Hand in hand praatten zij over 't nieuwe, dat in hun leven ging komen. Nog heel
lang praatten zij.
DEN HAAG 1904.
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Herinnering
Door Willem Kalma.
Die plek is 't schoonst van mijn herinnering,
De oude stad met breede, stille grachten....
Ik zie haar weder in mijn mijmering
In witten schijn van koude winternachten.
En eenzaam dwaal ik door het stille licht
Langs wijde grachten en verlaten pleinen.
Aan huizen, bleek nu in het koude licht,
Doen hooge vensters rosse plekken schijnen.
Ik weet een huis, waar liefde eenzaam wacht....
En mijm'rend ga ik door de blanke straten.
Luid klinkt mijn stap in stillen winternacht
Door de oude stad, nu ledig en verlaten.
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Weerzien Door J.L. Walch.
De boemeltrein uit Dordt was zooeven aan het Beursstation te Rotterdam
aangekomen. De groote stroom van reizigers was al het nauw van den uitgang door,
toen een achtergebleven oud paartje met de half-bedwongen zenuwachtigheid van
zelden reizende menschen hunne retourhelftjes door den zeer bedaarden portier
liet afbuigen.
Vóór het station bleven ze staan, verbijsterd door het stads-leven op het gróóte
zonnige plein; angstig bijna stonden ze daar naar het gewoel te kijken: de hel
kleurige, luid klingelende trams, de rijtuigen, fietsen, en tusschen al dat gerij dóór
de rappe voetgangers. Het waren een paar burgermenschjes uit de provincie. Hij
een gebogen mannetje, in een lange vaal-lakensche jas, de plompe hooge hoed
op een alledaagsch oud gezicht en onheldere oogen; zonder snor of baard, een
tachtiger wel al, zij klein verlept oud vrouwtje met smal timiede gezichtje, op 'r
Zondagsch: een zwart manteltje met wat dunne gitjes opgesierd, een stoffen rok,
op de vouwen wat gesleten van 't lange liggen, een zwart hoedje met kleurig paars
lint.
‘Weet je nou, hoe we motte, vader?’ zei zij na een poos, als bescherming zoekend
opziend naar haar man.
‘Ja - wacht 'es - die breeje straat daar, daar motte we in; daar de tram rijdt. Ik had
gedacht, dat Ko ons wel was komme hale. Maar 'k weet de weg wel. 'k Heb 't voor
4 jaar ook alleen gevonde. Voorzichtig maar an. Kom geef me maar 'n arm. En dan
langs de kantjes.’
Zóó, heel langzaam, wachtend voor ieder aanrollend rijtuig, voor elke fiets vèr
opzijwijkend, bereikten ze de straat.
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‘Ziezóó, as we nou maar op de kleine steentjes blijve, dan hoef je niks bang meer
te weze,’ zei hij zórgzaam.
‘Nee, nee’ schudde oud vrouwtje - maar op het gerimpelde gezichtje was een
flauwe blos gekomen op den geváárlijken overtocht, de oogen stonden angstig
groot. Met zenuwachtige bewegingen van de beefhanden trok zij haar hoed recht,
die in de agitatie wat verschoven was.
‘Chot oome, tante! bèn u daar eindelijk. Waar heb u toch gezete? Ik stond bij de
uitgang!’
‘Ko! goddank jonge, dat je d'r bent - die drukte - daar benne we niet an gewoon
- dat maakt je benauwd,’ bekende hij knikkelend. ‘Is Anna goed? Kan ze ons wel
hebbe?’
‘Jawel - maar late we niet hier midde op 't trottoir blijve staan. Daar komt net de
tram, die we hebbe moete. Houterig ingeklauterd zaten de oudjes gepakt tusschen zwijgend trampubliek. Ko
tegenover hen, een beetje gegeneerd om 't onstadsche van oom, die bij 't onhandig
binnenkomen een dametje op den voet had getrapt, wat even de opmerkzaamheid
van al de reizigers getrokken had.
'k Ben vanmorgen nog na 't kantoor van de boot geweest.’
‘Zoo’, kwam oom vol belangstelling. - ‘Nou?’
‘'t Kan nog hoogstens een dag of drie dure. D'r was 'n telegram ergens uit Spanje
of uit Frankrijk.’
‘O’, zei de oude man teleurgesteld.
‘Nou, vader! Drie dagen - hóógstes! En daar is t'r al één half van om, dus da's op
z'n laatst overmorge,’ blij-sprak 't oude stemmetje van 't vrouwtje. ‘Dat valt toch niet
tege!’
Ze zwegen verder om 't dreunzelen van de tram, niet zoo hard durvende praten
bij al die vreemden. Na een minuut of tien stapten ze uit.
Toen nog een paar straten met hooge woonkazernes door....
‘Hier is 't’, zei Ko stilstaande. ‘Twee hoog.’
Báng keken de oude menschen op naar de hooge steile trap, die al maar doorliep,
zoover ze zien konden. Ko ging vóór, vlug, riep nog even luchtig: ‘Je mag wel wat
oppassen, tante! de treden zijn nogal smal!’
‘Ja, ja,’ hijgde zij, ál ijverig klimmend. Eén hand hield de rokken wat op, de andere
klemde krampachtig de leuning.
‘Ken je, vader?’
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‘'t Gaat wel,’ zei hij voorzichtig, nog onder-aan.
Vlug was Ko naar boven gesprongen, wachtte op den overloop.
Tante kwam hijgende halverwege. Toen bleef ze even staan. Een heel eind lager,
bijna recht beneden haar, zag ze den ouden man moeilijk naar boven scharrelen.
‘Geef je 't op?’ riep Ko.
‘Eventjes rusten’, antwoordde zij dood-af. ‘As je geen trappenloope gewend
bent....’
Eindelijk kwamen ze er toch, stonden nog bevend van inspanning boven aan de
trap. Ko deed de kamerdeur open.
Zijn vrouw, de aangetrouwde nicht, lag op de knieën, druk aan 't wrijven van een
kast.
Ze bleef nog even doorpoetsen, tot de oudelui vlak bij haar waren - stond toen
op, stak hun de hand toe, met een onverschillig gezicht. ‘Dag oom - tante.’
‘Hè je nog niet klaargezet?’ zei Ko verwonderd. ‘Oom en tante zulle wel wat luste
na de reis.’
‘Jawel - heb eve geduld! 't Is kamerdag! Ik kan de boel toch niet late verwaarlooze?
't Is nèt precies twaalf uur.’
‘Nou, we kenne wel eve wachte,’ zei hij, sussend -. ‘Kijk oom, gaat u dan dáár
zoolang zitte, bij 't raam, en tante hier, dan ziet u in 't spion. 't Is nou nog stil, maar
tege half één wordt 't drukker....
Oom en tante zaten met schuwe belangstelling in de achterstraat te kijken, hij
stijf, zijn best doende om rechtop te zitten, de handen op de knieën, zich erg op
visite voelende, zij voorzichtig op het puntje van den stoel: voor de móóie rok.
Zwijgend zette Anna de koffieboel klaar.
“Wat is dat nou?” zei Ko - en we zouwe middagete hebbe? U eet immers warm
eten om twaalf uur, tante?’
‘Thuis wel,’ zei ze aarzelend, - ‘maar 't is ons heelemaal hetzelfde.’
De oude man keek onrustig voor zich.
‘Ja, morgen ete we om twaalf uur,’ zei Anna, ‘maar vandaag met de kamer was
't veel te lastig om....’
‘Och wat, die kamer,’ viel Ko uit, ‘ik vin 't verduiveld beroerd van je....’
‘Nou, nou’ kwam tante - 't kan ons heusch niks schele, Anna, - jelui mot om ons
geen drukte make....’
‘Nee, nee,’ zei oom haastig-voorkómend, ‘jij gaat je gang maar, net zooas je
gewoon bent.’
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Ko keek kwaad naar zijn vrouw, maar hield zich in.
Ze schoven aan tafel.
‘Kom je vanmiddag nog in de buurt van 't kantoor van de boot, Ko?’ vroeg 't oude
vrouwtje schuchter.
‘Nee tante - ik moet nou om half twee op 't bureau weze en dan ben ik daar tot
vier....’
‘O,’ zei ze en boog zich weer over haar bord.
‘Ik zal wel 's gaan infermeeren,’ zei de oude man, etende.
‘Heb jij van morge dan niet gevraagd, wanneer de boot komt?’ zei Anna ontevreden
tegen haar man.
‘Jawel - uiterlijk drie dagen, zeie ze.’
‘Zóó - drie dagen - - ja oom en tante - u moet 't die tijd maar nemen zooas 't valt,’
zei ze met haar onaangenaamscherpe stem, ‘ruim behuisd benne we niet - maar
affijn, daar kan ik ook niks an doen, - en dat wist u.’
‘Zeker, zeker’ zei 't oude mannetje, - pijnlijk.
‘Hij is nou sergeant, hè?’ begon Ko ópgeruimd-belangstellend.
‘Ja,’ antwoordde 't vrouwtje met trots, ‘al een jaar. 't Is nou maar te hope, dat ie
'n goeie burgerbetrekking krijgt,’ praatte ze gemoedelijkjes, ‘maar dat zal wel. Hij
mot nou eerst maar es een poosje bij ons komme uitruste.’
‘Nou tante, dat kan je bij u op de hei wel doen,’ zei Ko, die onder 't
ouwe-vrouwtjesgepraat een pijpje opgestoken had. ‘Dat zal me dan morgen of
overmorgen een ontmoeting weze, hè!’
‘Ja’, zei ze, ópglanzend - we hadden d' r allang zoo'n plan op om 'm van de boot
te halen. En we waren erg blij, dat je ons hebbe kon, Anna,’ voegde ze er
aardig-dankbaar bij, om haar in 't gesprek te halen.
De oude man suffig voor zich kijkend gaf geen blijk van instemming, en Anna
glimlachte éven, zuurzoet.
‘'k Zag anders wèl wat tegen de reis op,’ babbelde 't oudje voort - ‘'t is zoo'n end!....
dríe uur hebbe me in de spoor gezete. - Ik ben zoo verlangend om te zien, hoe of
tie d'r nou uitziet. - Oome zeit altijd: hij is heelemaal een zwarte geworde, hi hi - nou
een beetje bruin, dá kan wel, en dat zal 'm wel goed staan....’
‘Sakkerloot, al één uur. 't Wordt mijn tijd,’ viel Ko haar in de rede. ‘'t Kantoor is
hier wel een half uur vandaan. Zeg Anna,
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ga jij vanmiddag nu wat met oom en tante wandele? Ze moeten de Maas toch eens
zien!’
‘Ja zeker, zoodra de boel op orde is, hoor,’ antwoordde ze wrevelig.
‘Best, best,’ zei hij goedig. ‘Adie allemaal’ en vroolijk ging hij de trap af - toch
wel-blij eens even van die ouwe menschen af te wezen. Gobbewaarme, wat kon
die ouwe tante zeuren. En Anna, die toch al zoo weinig velen kon.... Midden op de
trap bleef hij even staan: ‘Anna, hoort es.’
‘Ja - nou?’ Ze kwam op de overloop.
‘Hoor es eve’; hij kwam weer naar boven - fluisterde haar iets in op zacht
overredenden, goedigen toon....
‘Och jawel, ik zal ze niet péste - maar god, zukke ouwe mensche - 't is wat lekkers
hoor! Wat moete we met ze,’ zei ze kribbig.
Toch stond haar gezicht wat minder strak, toen ze weer binnenkwam. Ze wou Ko
toch wel 'n plezier doen - ze waren nog maar zes maanden getrouwd....
‘In hoelang heb u 'm nou niet gezien, tante?’ vroegze vriendelijker.
‘Da's nou al negen jaar,’ zei de oude vrouw nadenkend, terwijl ze de bordjes van
haar en haar man in elkaar zette - ‘negen jaar! Een hééle tijd.’
‘Ja,’ praatte vader peinzend, ‘ze het Hein niet meer gezien, nadat ie te Kampen
bij 't Instructie-Bataillon was. Ik heb 'm nog na 't spoor gebracht, toen ie wegging as
koloniaal - toen was zij ziek, typhus; ze moch 'm niet zien. Ja ja, bepeinsde hij, 't
was 'n lamme dag; 'n lam ding, toe dat wegbrenge, en z'n moeder lag ziek thuis....’
‘Nou, da's nou allemaal geleje,’ zei ze, lichtelijk verveeld. ‘We kenne nou over 'n
uurtje wel wat gaan wandele, - maar ik heb eerst nog wat te dóen.’ Zij ging de kamer
uit en de oudjes keken zwijgend een lange poos in de hoog-huizige achterstraat,
waar wat kaal-knappe kinderen aan 't spelen waren.
‘Och,’ zei hij ineens gedèmpt, - ‘nou heb 'k toch nog m'n pijp vergete. Da's
beroerd....’
‘Ja,’ stemde ze meewarig toe, even ophoudend met breien. ‘Maar’ - in éven blijde
vinding - ‘ga een paar sigare koope!’
‘Neeë, ik kan d'r wel buite,’ schudde hij koppig-ontkennend, báng voor de drukte
op straat èn voor de steile trap, - ‘ik zal
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wel 's an Ko vrage, vanmiddag - of as we langs een winkel komme strakkies....’
Ze zwegen weer een poos. In de kamer tikte een driftig klokje, van achter uit 't
huis klonk bordengerinkel. Anna dee de vaten.
‘As we'n 'm overmorge maar kenne,’ begon 't vrouwtje.
‘Hij zal ommers wel uitkijke; hij weet toch, datte me bij de boot benne....’
Ze antwoordde niet. Weer was om hen de kamerstilte met alleen het klokgetik,
vaag 't gerommel van in de keuken, van buiten flauw verre stadsgeluiden.
Ze voelden zich beklemd én onrustig.
‘Had ie maar 's een portret gestuurd,’ zacht-zei 't vrouwtje voor zich uit.
‘Och, da' kenne ze daar zeker zoo niet in de Oost,’ praatte ouwe-mannetjes-geluid.
‘Morrege is-tie d'r misschien al,’ peinsde hij en weer dachten ze...... over hèm....
Maar de bovenkamertjes-benauwing, daar je zoo zat hoog in de lucht, opgesloten,
werd hem te eng....
‘k Ga wat tabak hale,’ zei-die ineens en scharrelde al naar de deur.
‘Ja maar,’ kwam zij beschroomd en met gedempten stemklank, ‘as Anna nou
aanstons uit wil.... En je weet de weg niet!’...
‘Sigarewinkels benne d'r zooveel - ik ben gauw genoeg terug....’
‘Zeg 't dan even aan haar, dat je weggaat’....
‘J..a’ - ‘Anna,’ riep hij schuchter-zacht, stilstaande op de overloop. Ze hoorde 't
niet. ‘Anna!’
‘Ja oome, wat is t' er nou?’ schèl-de ze terug en, een kraan opendraaiend, boven
gekletter van loopend water uit: ‘ik ben dàlijk klaar. - Wàcht u nou eve,’ hard-klonk
haar ongeduld.
‘Goed, goed,’ zei hij gedwee en schuifelde weer naar de kamer terug.
‘Ik zal maar even wachten,’ zei heel-oud mannetje bedeesd, ‘ze is zoo klaar’
Ze zaten weer uit te kijken naar de langzaam komende middageenzaamheid in
de droef-eentonige straat. Na een kwartiertje kwam Anna en gingen ze wandelen.
De wandeling was geen uitspanning: de stadsdrukte benauwde de oudjes, die in
het stille Brabantsche dorpje op de hei waren oud geworden, daar, altijd in of om
hun huisje kalm hun dagen sleten, nooit veel liepen, moe als ze waren van 't leven.
Een van
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verre aandreunende sleeperskar deed hen - al liepen ze op het trottoir - beangst
stilstaan; op 't oogenblik dat ie voorbijreed voelden ze zich hopeloos verloren onder
't rondom neerstortend gerommel, dat hun gezicht angstig deed samentrekken. Een
straat oversteken waagden ze niet dan na zóó lang naar allebei de kanten te hebben
gekeken, dat het bijna te laat was. Anna, die moeite had haar stappen telkens en
telkens in te houden, trachtte haar wrevel te bedwingen, maar haar gezicht stond
strak en scherp, en nu en dan ontlaadde zich haar ongeduld in een scherpen uitroep.
Eindelijk zaten ze weer voor het raam op de bovenkamer, doodmoe. 't Liefst waren
ze wat te bed gaan liggen om tot rust te komen, maar ze durfden niet, zaten op-visite
te wachten tot Ko thuis kwam.
Het eten knapte den ouden man op: toen Anna de boel wegruimde en hij met Ko
een sigaar zat te rooken, voelde hij zich zoo opgewekt, als hij den heelen dag nog
niet geweest was. De oude halfvergeten gewaarwording: uit-te-zijn in een
feest-drukke stad, leefde in hem op. Maar zijn vrouw had door overspanning en
door 't ongewone uur bijna niets kunnen eten en lag nu op bed om wat bij te komen.
‘Aanstons zulle we nog eens aan 't kantoor van de boot gaan vrage, oom, als u
niet te moei is.’
‘Nee, nee - late we 'n kwartiertje wachte, dan kan ik wel weer. Nou zie ik nog wel
een beetje tegen de trap op.’
‘Ja, d'r liggen twéé verdiepinge onder. Hier in dit huis wone vier gezinne. Twee
onder ons, en dan twee trappe hooger nog een man en vrouw, van een jaar of vijftig
denk ik. Die moeten ook langs dezelfde trap. 't Is wel wat onvrij, maar daar wen je
an.’
‘Da's anders dan bij ons in Brabant,’ zei de oude man.
‘Heeft Hein altijd zin gehad om soldaat te worden?’ vroeg Ko om hem wat aan 't
praten te houden.
‘Ja, áltijd.... Wij hadde d'r nou niét zoo'n zin in - ik kon 'm ook best in de
timmerwinkel gebruike - maar dáárom niet - as-tie op 'n kantoor had gewild in de
stad, of al had-ie meester wille worde, me hadden 't best gevonde. - Maar 't was
altijd: soldaat - nou, en dan mot je op 't end d'r zin wel doen.... Maar toen-ie dan
weg zou na Kampe - nee, dat was 'n beroerde dag - 'n beroerde dag,’ herhaalde
oud, gebogen mannetje, hoofdschuddend. ‘Om vier uur ging de trein - ik weet 't nog
best allemaal -
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moeder bracht ons na 't station - da' was huile, trane met tuite. 't Was onze eenige
ook, en me hadde al 'n jonge en 'n meisje vroeg verlore. - En daar ging Hein ook
weg....’
‘En hoe is tie toen koloniaal geworde?’
‘Dat hebbe ze-n-'m daar in Kampe angepraat - hij schoot nou niet zoo erg op en ie wou de wereld zien, schreef-ie.... Maar voor ons was 't een slág.... Z'n moeder
was erg ziek, typhus.... ze mocht 'r niks van wete.... God, god, toe ze d'r later achter
kwam.... Maar toe was-ie allang op zee....’
De oude bleef droef-peinzend vóór zich op den grond staren.
‘'t Is wel beroerd, zoo iets,’ zei Ko, zijn keel schrapend, ‘maar nou is de narigheid
voorbij, mot je denke....’
‘Já,’ en over 't rimpelgezicht lichtte een zachte verkláring - ‘ik heb 't me al zoo
dikkels voorgesteld, hoe of we van de zomer samen tusschen de velde zulle loopen
bij 't dorp, en hoe of we dan zulle praten van vroeger, toen-ie klein was.’
Anna kwam binnen.
‘Tante lijkent nogal van de eenzaamheid te houwe,’ zei ze.
‘Ik zal 'r 'es even roepen,’ en de oude man strompelde de boventrap op.
‘Om mijn niet,’ bromde Anna nog - ‘as ze liever bove blijft.’
‘St-st,’ suste Ko. ‘Hou je toch 'es in. We gaan dadelijk samen na de boot, dus van
die ouwe man zal je geen last hebbe,’ zei hij verwijtend.
Den volgenden dag al, was 't bericht, zou de boot aankomen - denkelijk 's avonds
tegen zeven uur. Er zou muziek bij wezen, want er was een ridder van de
Willemsorde aan boord, zei de klerk. De wondere, nieuwe vreugde, nu zoo
helderglanzend dicht vóór hen, het altijd-verre kind, nu plots vlakbij gevoeld - maakte
hen heel stil-gelukkig.
Overmorgen zouden ze met hun drieën weggaan naar hun lieve stille dorpje. Dien
eenen nacht zou Hein bij Ko logeeren op een paar stoelen. Ko had het dadelijk
aangeboden en Anna, hoewel bezwaren tegenwerpend, moest wel toegeven bij 't
vriendelijk praten van Ko, die haar wreveligen onwil voor de oudeluitjes onmerkbaar
trachtte te maken - eigenlijk zelf ook wel blij, dat dat ergouwelijke, onspraakzame
bezoek gauw uit was.
Den volgenden morgen aan het ontbijt zei droogweg Anna,
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met haar pijnlijk scherp, strak gezicht: ‘We zullen vandaag dan om oom en tante
eten om half één en koffiedrinken om vijf uur....’
‘Asjeblieft,’ zei oom nederig, ‘as 't voor jullie niet te....’ Ineens bleef hij steken,
vroeg aarzelend en bedeesd: ‘Hóé laat drinke we dan koffie?’
‘Nou, víjf uur - as Ko thuiskomt. Hoe dat zoo?’ vroeg de harde stem.
‘Nee, niks,’ zei hij benepen. ‘Ik vroeg 't maar.... omdat ik dacht.... zie je: de boot
komt om zeven uur....’
‘Nou ja,’ ze lachte kort-scherp, ‘daar kan je nóg wel komme! 't Is een kwartier
loope - dus da's voor u zoowat drie kwartier,’ hard-spotte ze.
‘O, dan kan 't wel,’ zei hij, onderworpen.
De Aprilzon stond laag, toen de twee oude menschen, aan de stadsdrukte al meer
gewend, langzaam voortsukkelden onder de ‘Boompjes.’ Ze bleven al-door in de
nabijheid van den grooten steiger, waar ze wisten, dat de boot aankomen moest.
Niets bijzonders nog te zien dan de frissche woeling op de breede rivier. Een
opwekkelijk aanzien was het den oudjes: die vroolijke levendigheid, verteederd door
den dalenden schemer. Ze zagen de kleine, rappe havenbootjes na, die bedrijvig
voortsnelden, laag, langs de hooge, helderkleurige oceaanbooten. De opschriften
wekten gedachten aan vèrre landen, over den oceaan, die toch luchtiglijk bereikt
werden door die energieke, vroolijk-vervige kolossen.
En daar, midden-in dat gewoel zou straks zichtbaar worden de Indievaarder....
De moeder keek lang naar de dalende zon en in de schemering, die zij voelde
komen mét de schemering van haar levensdag, zag zij den zoon als het vredige
avondlicht, als een stille blanke lamp bij haar....
Een muziekcorps was intusschen aangemarcheerd, had zich op den steiger
opgesteld. Er kwamen ál-door meer menschen; veel eenvoudige burgerluidjes, ook
voornaam gekleede dames en heeren liepen heen en weer langs den steiger; men
zag een ouden werkman met een meisje-uit-'t-volk, zij een rouwhoed op, waaronder
't frisch gezichtje bedwongen-zenuwachtig rondkeek. Op korten afstand reden
wachtend rijtuigen stapvoets. Bij den steiger stond één man eenzaam naar 't voor
zijn voeten kabbelend water te kijken, oogde
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dan even de bedrijvige rivier over. Er was in al die menschen telkens even voelbare
schichtigheid, van wie een nabije groote ontroering wachten. Daar plots kwam één
beweging in al die afzonderlijken, een gejaagd-stappend haasten naar den steiger:
achter een Amerika-stoomer was een groote boot langzaam te voorschijn gegleden
zonder geluid: men zag mannen met kabellussen gereed staan bij 't hooge boord uit het wachthuisje aan den wal kwamen eenige heeren in gekleede jassen en
officieren in groot tenue - de muziek maakte zich gereed en terwijl de wachtenden
drongen op den steiger, klonk 't blij-ontroerend Wilhelmus op over de blauwzilveren
rivier, waarover de grootsche zachtkleurige avondlucht roerloos welvende was.
De oudjes waren wat achtergebleven, beschroomd voor al die stadsmenschen,
die vijandig-zwijgend maar schouderduwden om vóór een ander te komen. Zoo
stonden ze nu maar zoo dicht mogelijk achter de laatste rij op den steiger.
De muziek zweeg, en in ontroering werd stiller de sterke-rompenmenigte voor
hen. Nog een paar raderslagen in 't water hoorden ze....
‘De boot ligt al stil,’ zei hij, heesch; - in luistering knippend met de oude oogen in
't zenuwachtig-trekkend oude-mannetjes-gezicht.
Ze hoorden wat sissen van ontsnappenden stoom, toen 't dof bonkend leggen
van zware loopplank - meer niet; alles ging verloren in de rommeling van 't rondom
stadsrumoer. Maar vóór hen werd de menigte nu doodstil - iemand hield een
toespraak - ze hoorden 't doffe oreeren van een mannestem, maar konden er niets
van verstaan - Van tijd tot tijd gilde een stoomfluitje van voorbij snellend havenbootje
er-doorheen of een dreunende sleeperskar op de kade overstemde alles. Toen de
stem zweeg, weer fanfare van de muziek - daarna een heftige beweging van
opensplijtende menschenmassa vóór hen.... daar kwamen ze. Oud vrouwtje drong
nu onstuimig mee met dribbelpasjes naar 't midden van den steiger - hij, zorgzaam
hield haar bij den arm, iederen voorbijgaanden koloniaal nauwkeurig monsterend.
De meeste gingen omstuwd van ouders, broers, zusters - elk zijn best doende om
zoo dicht mogelijk bij hem te komen, hem vasthoudende aan een mouw, aan een
punt van zijn jas, als om zijn tegenwoordigheid te tásten - zenuwachtige
geluksgezichten van vrouwen en meisjes lachten met gloeiende emotie-oogen
tusschen den zakdoek door, waarmee ze haar tranen wegveegden.
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De meeste koloniaals waren al met hun blij-druk pratende familie heengegaan. En
ofschoon ze wel zagen, dat er nog meer waren en geen oogenblik dachten aan de
mogelijkheid, dat hun zoon er niet bij zou wezen, waren ze toch, na al het verrukt
weerzien, waarbij ze hadden toegekeken, niet meer zoo geheel in de ontroering
van het komende.
Er stonden nog maar enkele menschen, meest nieuwsgierigen, op den steiger.
Onder luid gepraat en gelach kwam een groepje van een zes-tal sergeants aan.
‘Daar is hij,’ zei de oude man plotseling met trillende stem. En zij, dadelijk, zag
welken hij bedoelde. Diep ontroerd keken de oudjes maar al naar dien éénen - hij
was zoo héél anders geworden, mannelijker - en bruiner en magerder ook. Maar
wat fijn stond hem dat pak, waar-ie zich zoo maar gewoon en gemakkelijk in bewoog.
Maar moedertje keek maar al-door naar zijn gezicht, dat
met-behaaglijke-zelfgerustheid-vroolijke militair gezicht, overmoedig.... en ze voelde,
of hare ontroering ineens werd teruggedrukt door een beklemming, of er tusschen
hen een open van ver-vréémding kwam, of hij was in een eígen omgeving en zich
niet op zijn gemak zou kúnnen voelen in die andere hém vreemde wereld, waarin
zij leefde.... Maar 't was toch háár kind, verweet ze zich - en met zachten schroom
nog, wilde ze op hem toegaan, trok haar man mee....
Maar hun zoon, vroolijk onderzoekend rondziende nu, had hen opgemerkt - hij
keerde zich nog even naar zijn kameraden, riep hun toe: ‘Nou, tot avond!’ ‘Ja, denk erom, negen uur hoor!’ was 't antwoord - toen - schudde hij zijn' vader
de hand en kuste oud-moedertje op de kleine gerimpelde wangen.
‘Dag vader, dag moedertje - da's een heele tijd niet gebeurd, hè?’ zei hij
goedhartig. ‘Wel, 't is aardig van je, dat je in Rotterdam gekomen bent. Da's zeker
voor jullie net zoo'n reis als voor mij van Indië naar Holland.... Toch aardig, je zoo
eens weer te zien,’ - zei hij even naar hen kijkend met stille-verraste oogen, zooals
men ziet naar een stuk speelgoed uit zijn jeugd-tijd, dat verre, nooit-herdachte
sensaties wekt - ‘en al dat Hollandsche hier om je heen....’
Maar 't was dadelijk voorbij, het mysterieuse....
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‘Waar logeert u? Bij Ko? O ja, die is getrouwd.... Best, we zulle 't vanmiddag 's goed
hebben,’ zei hij jolig.... ‘Nou maar met 'n bakkie naar huis.... hei! koetsier,’ riep hij
bevélend....
Hij praatte maar luchtig voort - aandachtig, als verwonderd over een onbegrepen
aandoening, rondziende naar die Hollandsche stad, dat gedoe van Holland, en éven
soms in dat al ziende 't simpele paar oudjes vóór hem in 't rijtuigje, - die hij menig
keer als zijn aandacht op hen viel, stil naar hem zag zitten kijken.
't Was voor vader en moeder nog wel wat koud, een open rijtuigje, maar dat was
hem niet ingevallen, en zij zelf voelden 't niet, keken maar, naar hem, hij wat schuw
- zij met die telkens weer opkomende, wrange teleurstelling, dat onvoldane gevoel,
of hij buiten hun leven stond, niet veel notitie van hen nam.... Maar onbewust drong
zij telkens die gedachte weg met haar bewondering: ‘wat een flinke sterke man, wat
had-ie een mooi, flink gezicht - wat 'n voorname manieren had-ie....’ en dan, ineens,
deed dat voorname haar weer pijn....
Onderwijl praatte hij maar door in levens-overmoed, opsnijdend.
‘'t Was goeje daar aan boord, van eten en drinke. Maar stom vervelend - we waren
maar met ons achten onderofficieren - nou, da's te weinig om 's een plezierige keet
te schoppen. - Verdomd taai. Affijn - ik heb me tijd in Indië gehad, mot 'k maar denke
- vooral op Atjeh - jezis! dat was 'n tijd.... Wat is dat voor een allemachtig groot huis,
vader? Weet je 't niet - toch verdómd aardig hier,’ zei hij, met schitteroogen
rondziende.... ‘Maar waar had ik 't over? o ja, Atjeh - dienst-doen, nou asjeblieft maar lollig! bár! 'k Ben d'r menig ochendje op uitgetrokken, dat 'k nog kwart-gaar
was van 'n fuif - dan sjouw je met 'n half stuk in op den vijand los - maar dat gaat
dan nét verdomd gemoedelijk zoo.... en as je de kraaiemarsch blaast, voel je d'r
veel minder van....’
‘Hè jongen, hou op,’ zei vader pijnlijk. De oude vrouw was bleek geworden: ze
zag haar kind daar loopen in 't vreemde land, half suf - en een bruine, valsche kerel,
die achter een boschje... afschuwelijk. - Ze dwong zich, hem aan te zien, om te
wéten, dat hij nu toch veilig terug was - wilde wel zijn hand grijpen... maar dat durfde
ze niet....
Ko en Anna zagen ze aankomen, uitstappen. Ko vlug naar beneden om ze in te
halen, met wel wat eerbied voor den kranigen
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sergeant, die hem welwillend behandelde met een klein tikje goedige spot in zijn
stem, voor zoo'n solíden, getrouwden burgerman, die toch pas dertig was....
Anna wachtte in de kamerdeur. Hij had haar nog nooit ontmoet, kwam kranig met
bij elken stap éven overbuigend bovenlijf binnen, maakte een buiging, zoo correct,
dat 't haar wat van 'r stuk bracht. Ze mompelde iets van ‘aangenaam te zien,’ stak
hem verlegen-onhandig de hand toe.
Ko kwam binnen. De oudjes klommen nog langzaam de trap op.
‘Hoe vondt u de ouwelui?’ vroeg Ko beleefd.
‘Och, wel goed, geloof ik. - 'k Heb 'er eigenlijk niet veel idee van. Ik vin altijd, dat
alle ouwe menschen d'r precies 't zelfde uitzien - net as kleine kinderen,’ zei hij
rondloopend, eens voor het raam kijkende. En terwijl Anna even de deur uitging om
oom en tante aan hun kleeren te helpen, ‘Ze zijn niet bar spraakzaam - maar met
de jaren wor je d'r gewóónlijk niet amusanter op....’
De oude man kwam binnen; de laatste woorden kon hij juist nog gehoord hebben.
Hij zei niets, liep met zijn gewonen langzamen stap naar 't raam, keek even naar
buiten, in de triestige achterstraat.
Moeder en Anna kwamen nu ook in de kamer. Anna, stuursch en verlegen, zei
niets.
‘Onze neef zal honger hebben, vrouw,’ zei Ko gewild familiaarder, ‘heb je niet wat
brood en een paar eieren?’
‘Ja, meneer, uh - neef -’ zei zij houterig, inwendig kwáád, omdat ze voelde in dat
gemakkelijk een beetje kwastig deftig-wezen niet te kunnen meedoen, ‘as u....’
Beleefd wendde Hein zich tot zijn gastvrouw.
‘O juffrouw Klader,’ zei hij eerbiedig, ‘laat ik u geen moeite veroorzaken - 't is al
half acht. - We hebben om vier uur aan boord al gegeten. - Nee, dank u zeer.’
‘As u anders.... 't is bij de hand.’
‘Hoor es, geen meneer en juffrouw,’ kwam Ko moed-vattende, verlegen-luidruchtig,
‘'t is in de familie! Zeg maar gerust Anna, neef!’
‘Als u 't permitteert,’ eerbiedig-vroeg Hein, ‘dán héél graag.’
Stom knikte ze ja; verlegen blos trok over 't strak gezicht, dat, boos om dat blozen,
nog bitsig-hoekiger werd dan anders.
Hein zou toch nog maar iets eten - en onderwijl vertelde hij
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van Indië, gemakkelijk-oppervlakkig pratend, grof kranend met verhalen van
krijgsavonturen en bacchanaliën. De burgerluidjes hoorden toe met verbazing,
durfden geen afkeuring uiten, voelden zich niet op hun gemak.... de oude vrouw zat
beangst, kleintjes diep in haar stoel, schuw ook voor haar eigen opkomenden
onbedwingbaren afkeer....
Haar man brak 't verhaal van zijn zoon bruusk, met ineens vaderlijk gezag, af:
‘Nou ja jonge, hou de rest maar, hoor - je maakt ons allemaal beroerd.’ Hein lachte luidop, voldaan.
‘'t Is maar best,’ vervolgde de oude man, ‘dat je nou es komt uitruste bij ons op
de hei - dat zal je goed doen....’
Zijn zoon trok terzijde een grappig lang gezicht, knipoogend tegen Ko, toen, in
de ontstane stilte, op zijn horloge kijkend:
‘Sapperlipopette! 't is al kwart over achte, - ik moet om negen uur bij Fritschy
weze, heet 't zoo niet? Hoe ver is dat?’
‘Maar jonge - ga je nou alweer weg?’ treurig-vroeg vader, nu weer 't oude gedweeë
mannetje.
‘Ouwe heer,’ was 't antwoord, grappig, ‘ik beloof je, dat ik dit keer geen zes jaar
zal wegblijven - misschien wel zes uur. - 't Spijt me wel,’ zei hij, gemaniereerd zich
tot Anna wendende, ‘dat ik u zoo gauw verlaten moet, máár, u begrijpt, - als de
kameraden voor 't laatst eens een vroolijke afscheidsfuif willen hebben - och, je kúnt
je d'r niet an onttrekken,’ eìndigde hij op gedachteloozen toon, opzij naar de deur
ziende.
En Anna, wel voelend zijn verlangen wèg te komen uit die vervelende
burgerlijkheid, antwoordde scherp, met véél nadruk:
‘O nee, u moet precies doen, wat u wilt, - vrijheid, blijheid, zeg ik maar.... Maar
we kenne natuurlijk niet op u wáchten. Me man mot er 's morgens weer vroeg uit
en bovendien....’
‘O zeker,’ zei hij wat kalm-hoog, ‘als u me maar even wilt wijzen, waar ik moet
slapen - en me den sleutel geeft, dan red ik me wel.’
‘Och, de sleutel, da's niet noodig,’ haastte oudmannetje zich te zeggen, dat ángstig
de dreigende kwaadheid over Anna's trekken komen zag, ‘ik slaap toch zoo licht as ie maar éven belt, ben ik wakker - dan zal ik wel opendoen; da' beteekent niks.’
‘Nou - ik kom er dan wel in,’ zei Hein onverschillig, ver-
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langend om weg te komen, ‘en, al moest ik een nachtje onder den blooten hemel
bivakkeeren, dan was 't mij ook best, hoor! Nu dames en heeren,’ zei hij, zijn
koppelriem aangespende, ‘tot ziens dan!’
‘Wacht, ik zal je even uitlate,’ kwam Ko.
‘Goeien avond,’ zei Anna stijf op haar stoel.
‘Dag Hein,’ groette de ouwe man zacht-verwijtend.
‘Dag oudjes,’ riep Hein jolig in de deur, een kushand makende, - ‘tot ziens!’
Ze hoorden hem vlug de trap afloopen.
‘Hij mag wel goed uitkijke op straat, want die drukte daar is-tie toch niet an
gewoon,’ zorg-praatte oudmoedertje tegen haar man.
‘Ziezoo,’ begon Anna, die, zoolang Ko de kamer uit was om Hein uit te laten, stokstijf
gezwegen had, ‘die is blij, dat ie weer naar z'n kornuite gaat. 't Zijn me de heertjes
wel,’ voegde ze er schamper bij.
‘Och,’ zei Ko vergoelijkend, heimelijk kijkend naar de bedrukte oudjes, ‘dat drukke
gaat er wel wat af, als ze een poosje in 't land zijn - dat bedaart vanzelf wel. 't Is nou
nog net jonge veulens in de wei.... je mot denke, die kameraden, daar is-tie zoo
lang mee samen geweest, daar wil ie nou voor 't laatst.... affijn.... Wil je rooke, oom?’
‘Hè? - ja, asjeblief;’ hij greep de sigaar, ging stil zitten dampen met knippende
oogjes en oude-mannetjesbeweeg.
Ook oud-vrouwtje zei niets, breide met de bevende handen langzaam voort.
Van tijd tot tijd keek ze in de donkerende straat, suf; bracht haar hand langzaam
naar haar voorhoofd, dat zoo vreemd moe was.
‘Kom,’ verbrak Anna de stilte, ‘we zitten hier as uile in doodsnood. 'k Zal 't licht
maar 's ansteke, dan kennen we een kaartje spele.’
Hard rutste ze de rolgordijnen neer, stak met veel scherp glasgerinkel de
petroleumlamp aan, maakte de kamer vol dreigende onrust met haar hard heenen weer-geloop.
De stoelen werden bijgeschoven, de pakjes kaarten op 't tafelzeil gegooid.
‘Heb u d'r wel zin an, oom?’ aarzelend vroeg Ko.
‘Ikke? - o ja, jawel,’ zei hij, opschrikkend.

Groot Nederland. Jaargang 3

737
‘En u, tante?’
‘Ik, - wat? Kaarte? o ja, 't is goed, best, hoor....’ zei 't oude stemmetje.
Ze gingen om de ronde tafel zitten, in den gelen lamplichtbundel, met de kaarten
in de handen: de oude man sufferig in elkaar, zij tegenover hem, 't verschrompeld
gezicht peinzend-droef midden tusschen hen in, ook recht tegenover elkaar, Anna
en Ko.
De bleek-witte gordijnvakken maakten de burgerkamer, met koud zeil op den
grond én koud glimmend zeil op de tafel, met de glimmend-geverniste geelbruine
meubelen, kil-ongezellig.
Er hing een stroeve zwijgzaamheid. - De oudjes waren bang, te spreken over dat,
wat al-door hun geest pijnigend bezighield. Van tijd tot tijd keek Ko snel en heimelijk
even naar Anna, die, strak en hard, vóór zich op 't tafelzeil zag.
De oude vrouw deed haar uiterste best om haar aandacht op 't spel te richten,
maar 't ging niet. In haar man leefde onder 't spelen langzaam matige ambitie op.
Toch vergiste hij zich wel eens - maar zijn vrouw beging aanhoudend de
onvergeeflijkste fouten. Dan wees Anna met een scherpen zucht, die gelatenheid
moest beteekenen, haar terecht, duwde haar de verkeerd opgespeelde kaart weer
tusschen de vingers: ‘Née - u ben weer in de wár - pák maar weer án.’
Dan keek Ko weer even op, pijnlijk-schuw, naar zijn vrouw.
‘Maar tante’ - eindelijk werd het Anna te kras - ‘nóu komt u met ruite, en daar pas
heb u verzaakt.... dán maar weer óver’ - en met een gus wierp ze haar kaarten uit
over de tafel.
‘O, ja - ik had me vergist - ìk had het niet gezien,’ praatte oud-vrouwtje gedwee,
klein in den rieten leunstoel....
‘Jawel,’ zei Anna koud. ‘Laten we maar ophouwe. - U schijnt er toch niet veel zin
in te hebben.’
‘Oom en tante zullen moe weze,’ kwam Ko verzachtend. ‘Ik kan 't me best
begrijpen. Als je niet gewoon bent aan 'n drukke stad, en dan: al de aandoening
van vandaag.... Geef ons maar een glas melk, dan gaan we naar bed.’
‘Ja, eigenlijk ben ik wèl moe,’ zei de oude man dof. ‘Late we maar naar bed gaan,
hè moeder?’
‘Lollige logé's, die familie van jou,’ viel Anna uit, toen de oude menschen goed en
wel de deur uit waren - da' mo'k zegge
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- daar hè je pleziér van. En dan zoo'n slampamper van 'n soldaat op de koop toe.
As je maar weet: ik ga niet na beneje vannacht, al luidt ie 'm kapot!’
‘Dat hoeft ook niet,’ zei Ko, geïrriteerd, - ‘ga jij maar maffe... Net of die ouwe
mensche 't leuk vinde, dat-ie d'r den eersten avond al vandoor gaat. Ze zijn d'r
beroerd genoeg van. En dan zal jij....’
‘Wat ik?’
‘Nou, schreeuw maar zoo niet - of motte ze 't hierboven nog hoore?’
‘'t Kan me niks schele, wat ze hoore.... Ik zeg maar: 't is lóllig, zúlke logé's; érg
lollig - daar kan je je werk om late legge; daar kan je mee gaan wandelen, zóó;
voetje voor voetje. En dat zet dan de heele dag net een gezicht as - 'n oorwurm....’
eindigde ze, wat kalmer.
‘Nou heb ik je één ding te vrage,’ zei Ko bedwongen-kalm, maar met stijgenden
wrevel - ‘wees nou in godsnaam morgenochend niet onhebbelijk. Morgemiddag
gaan ze ommers weg!’
‘Onhebbelijk,’ stoof ze op - ‘wel chobbewaarme, ik zou wel 's wille wete, wie d'r
onhebbelijk is geweest! Ik heb ze goed ontvange, maar zijn dat mensche om bij
iemand te komme logeere....’
‘Nou ja, je heb gelíjk. Maar verdraag 't nou morgenochend en ga d'r niet nijdig
tegenin,’ zei hij, zich beheerschend. ‘Denk nou maar: morgen is 't uit. Ik kan je zegge,
dat ik 't óók niet lollig vin. Hè, ik ben d'r suf en slaperig van,’ zei hij geeuwend. ‘Nou,
kom je gauw?’
‘Jawel,’ bromde ze, in een heftige beweging rinkinkend met de melkglazen, die
ze omwaschte. ‘Ik zal blij weze, as ze weer op de hei zitte.’
Boven praatten zachtjes de oudjes, be-angst door het opschellen der
twist-stemmen.
‘Zouwen ze ruzie hebben?’
‘'t Lijkt wel zoo,’ zei hij aarzelend.... ‘Nee 't is alweer over....’
‘Nou, morgenmiddag gaan we na huis, met z'n drieën.’
Met kleine beweginkjes kleedden ze zich uit, stapten moeilijk in 't hooge bed. Hij
blies het licht uit, lag wakker met open oogen in de zwart-donkere kamer.
Nu ze in bed lagen, voelden beiden, dat ze heel helder waren,
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volstrekt niet slaperig. Toch praatten ze niet meer, bleven onbewogen liggen. De
kamerstilte was als een geheimzinnig-vijandige beklemming om hen heen. Een
enkel aansluipend nachtgeluid in huis of buiten brak soms even het zwart-stille
rondom, waarin het stadsleven sliep. Van tijd tot tijd hoorde de een de ander een
beetje bewegen, kuchen.... terwijl beiden zoo stil mogelijk waren om niet te laten
merken aan elkaar, dat ze voortdurend wakker bleven, wakker wilden blijven, om
te luisteren en dadelijk bij de hand te zijn, als Hein belde. Al hun denken was dáárop
gericht.... zooals heel hun lange leven een altijd-kijken naar kleine kleine dagelijksche
dingen was geweest.... Maar toch voelden ze nu wel door alles heen de
te-leurstelling, als een stagen hinder, een nooit geheel wijkenden druk.
Zoo lagen ze; halfuur na halfuur hoorden ze de klokken: eerst 't schorre geluid
van een buurklok, dan het spelen en slaan van een toren in de nabijheid, veel later
den scherpen tik van de pendule in de woonkamer - wel vijf minuten minstens most-ie
achter wezen, meende de oude man; ieder half uur op nieuw dacht hij er
onwillekeurig over - of 't niet nog meer was - maar dat leek altijd zoo - als je niet
sliep, viel de tijd je lang....
Zoo was het half één geworden, één uur; - half twee sloeg het daar juist.
Daar hoorde hij de oude vrouw zich omkeeren. Blij, dat hij nu ten minste eens
even praten kon:
‘Slaap je nog niet, moeder?’
‘Nee,’ zei ze met klaarwakkere stem.
‘Hij - uh - hij blijft lang weg,’ zei hij, verlegen keelschrapende.
‘Ja -’, gaf ze toe, even verheugd, omdat hij het pijnlijk vermedene had aangeroerd.
‘Maar 't kan wel's voor 'n keer; da's nou nog niet zoo erg,’ troostte ze.
‘Nee, nee - morgen gaan we na huis. Bij ons kan ie uitruste.... St, wat is dat?’
In de kamer naastan, de slaapkamer van Anna en Ko kraakte een ledikant.
‘'t Is hiernaast. Zachtjes prate,’ fluisterde hij angstig, ‘anders make we ze wakker.’
Weer lagen ze een langen tijd zonder zich te bewegen.
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Eindelijk, daar tingelde het dunne geluid van de bel; alarmeerend klinkte het door
't nachtstille huis.
‘Hè wat?’ - schrok de oude man op, die juist in een flauwe dommeling gevallen
was. ‘Werd er gebeld?’
‘Ja - stil toch - denk om hiernaast. Late we maar gauw ope doen, anders belt ie
misschien nog es. Wil ik effe gaan?’
‘Nee, nee, ik zal wel. Effe de kaars ansteke.’
Hij tastte op het tafeltje naast 't bed naar de lucifers, schoof ze met zijn beverige
hand er af, zoodat het doosje viel.
‘Nou, dan zal ik 't maar in 't donker doen,’ zei hij benepen, opziende tegen bukken.
Hij scharrelde 't hooge bed uit, trok, in 't donker onhandig stommelend, een broek
en een vest aan, ging tastend de kamer uit naar de trap.
Eén voor één kraakten de bovenste treden, onverbiddelijk luid, dóór.
Nu bleef hij staan, zich vasthoudend aan de leuning op de hóóge, steile trap, die
de schemerige diepte inging; trok de deur bij 't touw open. Hij hoorde luide
mannestemmen. ‘Hou je maar taai, Heintje.’ ‘Ja hij lapt 't 'm wel,’ zei een andere
stem. ‘Laat 'm maar gerust los.’ En de mannen gingen heen.
Met onvaste stappen kwam Hein binnen, duidelijk zichtbaar in de door een
straatlantaren flauw verlichte opening, zei niets, bromde dof wat voor zich heen.
Steunend tegen de leuning bleef hij met gebogen hoofd staan.
‘God, God,’ mompelde de oude man.
Angstig luisterde hij, of iemand in huis ook wakker geworden was. Niets dan het
suizelen van de stilte hoorde hij.
‘Stil maar Hein,’ fluisterriep hij naar beneden - ‘ik zal je wel helpe.’
Voorzichtig - o die tráp, die bij elke tree wéér kraakte! - sloop hij naar beneden,
resoluut, sterk. Ver in de straat klonk de metaalklank van stappen op steen.
De oude man sloot de deur.
Hein bleef onbeweeglijk staan.
De oude man, naast hem nu, keek eens omhoog, de eindelooze steilte langs, die
in donkerte te loor ging.... God, hoe zou hij hem daarop krijgen. Hij voelde nu toch
wel: daar was geen denken aan, 't kón niet. Onwillekeurig spande hij even zijn oude
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slappe spieren, dat hij sterk begon te beven - Hem erop dragen? - Onzin, 't leek er
niet naar, dat hij dat zou kunnen. Hij voelde zich zoo nietig bij dat stoer-gezonde
lichaam daar; keek nog eens naar den jongen. Wat zag-ie er beroerd, walgelijk
beroerd uit in zijn gezicht. Dat gezwollene, die dronkemanskleur - boven die fijne
uniform. Nu bewoog hij toch! Langzaam begon hij in elkaar te zakken. De oude man
spande zich in om hem wat te ondersteunen, deed hem zitten op de onderste trede,
waar hij hangerig, met het hoofd op de borst onbeweeglijk bleef, totaal versuft.
Besluiteloos stond hij er bij, bezweet en bevend van inspanning.
Wat nou; wat nou toch in godsnaam! Hij kón 'm niet na boven krijgen; en dat de
jongen dáár bleef, dát ging ook niet. Hij was zoo verhit! En dan de andere, vreemde
menschen in 't huis, die 'm 's morgens zouën vinden!.... Even schoot hem de
gedachte door het hoofd: Ko roepen - maar dadelijk angstig voelde hij: Nee, nee,
dat kon niet; want Anna mocht er niks van merken - hij voelde al haar schelle stem
koud-felle gezegden slingeren.... Wat dan? Hij kon 'm daar toch niet alleen laten,
zijn kind? 't Was nou zoowat drie uur - om half zes werd 't toch alweer licht.... ja,
dat most-ie maar doen.... Hij keek nog even - de jongen lag goed, kon niet vallen en klom weer de trap op om nog even een jas aan te trekken en.... 't zijn vrouw te
zeggen - ja, hij zou 't maar zoo zacht mogelijk voorstellen.... ze had altijd zoo'n
veráchting voor dronken lui.... Maar hij kon d'r nou niet over denken, wat ie zeggen
zou; dat kwam wel van-zelf. Hij most noú alleen maar oppassen, dat ie z'n eigen
stevig vast hiel....
Z'n vrouw had de lucifers opgezocht, de kaars aangestoken. Gelukkig! Ze zat
rechtop in bed, luisterend.
‘Wat is t'r?’ vroeg ze, dadelijk toen hij binnenkwam. ‘Is ie d'r niet?’
‘Jawel -’ antwoordde hij langzaam-bedenkend, ‘hij is t'r wel - maar, hij; hij was
zoo moei - en nou - nou leit ie onder an de trap - nee, niks geen kwaad hoor! - maar
- och begrijp-ie, 't is niks - want hij het natúúrlijk vannacht een glasie meer gedronke
en toen in die kouwe nachtlucht....’ En toen ze nog niks zei, maar stil bleef zitten
staren naar de kaarsvlam.... ‘dat, uh, dat bevangt je dan...’ hakkelde hij, al was hij
de schuldige.
‘Dronke?’ zei de oude vrouw, niet-luisterend, met koude
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afschuwstem, mot ie nou, nóu dronke thuiskomme, den eersten dag, dat ie....’
Er snikte een weeker treurigheid op in haar egale woorden....
‘En hoe moete me nou? Chotchot,’ zei ze angstig, ‘wat zal Anna....’
Uit de kamer naastan klonk gepraat. Verschrikt zwegen de oudjes.
Anna's stem sprak, koud-onverschillig; ze verstonden alleen de laatste woorden,
wat luider: ‘'t Kan mijn ook niks schele - ik ga slape.’ Toen een kraken van 't bed....
‘Wat moete we nou?’ fluisterde zij.
‘D'r zit niks anders op, dan dat ik bij 'm blijf - na bove krijg 'k 'm niet - 't is gauw
dag, en as Ko op is, kanne we 'm same na bed brengen; dan zalle de andere
menschen in huis 't misschien niet zien.’
Dat deed hij. En tot half zeven zat hij daar eenzaam in 't donkere, nauwe portaaltje
doodmoe te suffen bij zijn zoon. Hij had alleen nog een dof gevoel van vrees, dat
er gebeld zou worden; dat van de derde verdieping iemand zou komen, een vreemde,
die hen zou zien.
Maar Ko was 't eerste op. Zoodra hij hem hoorde, sloop de oude man de trap op,
legde 't geval hakkelend uit. Met groote inspanning sleepte Ko den sergeant naar
boven, legde hem op bed.
Anna was buiten zichzelve - ze kon er niet meer aan denken, zich in te houden.
Scheldend stond ze tegenover den ouden man, razend over 't schandaal: as d'r is
iemand van bove 't had gemerkt - 't was zijn schúld niet, dat de melkboer net laat
was vanmorge - anders waren ze voor goed d'r fatsoendelijke naam kwijt - zoo'n
vuile zatlap, dat hadden ze nou op de koop toe - zoo'n gemeene poen.... Al haar
opgekropte nijdigheid spoog ze uit in wilde scheldwoorden. Poogde Ko tusschenbeide
te komen, dan gilde ze nog harder - zoodat hij haar maar liet uitrazen.
De oude man zei niets terug. Zijn vrouw kwam binnen. en gedrukt zaten ze aan
tafel, spoelden met veel thee een enkel sneetje brood naar binnen.
Toen 't ontbijt afgeloopen was, bleven ze aan de tafel zitten, stil.
Ko was naar zijn kantoor en Anna, innerlijk wat beschaamd over haar toomeloos
razen, was maar naar de keuken gegaan. Van tijd tot tijd ging de oude man eens
naar zijn zoon zien, kwam dan weer zwijgend terug, zat triest bij 't raam in de
vaal-eentonige
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achterstraat te kijken. Eindelijk, om elf uur, vond hij Hein wakker liggen, onfrisch,
wat brommerig, en een poosje later kwam-die binnen, wat dof nog, maar toch weer
vriendelijk tegen de ouwelui. Maar moeder zei niet veel terug, zat maar met
neergeslagen oogen te breien, zwijgend. Toen werd hij wrevelig, zweeg bot-af. Was
dat nou een ontvangst, as je net de vorige dag uit Indië gekommen was! - en dat
allemaal, nota bene, omdat je een beetje gefoven had! Goddorie - een
áfscheidsfeestje nog wel, met je kameraden! - Hij had erg veel trek in spuitwater,
voelde een splijtende hoofdpijn - hij vond 't een beroerde rommel in Holland. Daar
zat ie nou! In een achterbuurt op een hok van een kamer, met een paar ouwe
menschen, die keken as doodgravers. Nou was je weer ‘thuis’! Nee hoor! dan: leve
de vrijheid! Maar hij zou zich niet laten koeieneeren: aanstonds zouwen ze wel weer
bijdraaien, maar dan zou híj 's onhebbelijk wezen.
Vader was op zijn stoel, met het hoofd op de borst, ingedut.
Tegen half één kwam Ko thuis, ook wat moe, van kleine onaangenaamheden op
't kantoor; maar hij dwong zich tot bedaarde vriendelijkheid.
Ook Anna, beschaamd over haar uitbarsting, en in 't vooruitzicht, dat ze de logé's
gauw kwijt zou zijn, deed haar best aangenaam te wezen.
In zijn blijdschap daarover begon Ko zelfs een oogenblik Hein schertsend te
plagen over zijn ‘vroolijke’ thuiskomst, maar het plots-verstrakkend gezicht van zijn
vrouw, wier lippen zich hatelijkheid-bereid pletten, deed hem onmiddellijk het gesprek
met gedwongen wending op iets anders brengen - en ieder voelde het, de even
geweken beklemming was er weer....
Om drie uur vertrok de trein van het Beurs-station.
Vóór half twee zaten de oudjes al klaar, te wachten tot het tijd was - báng om te
laat te komen. Nu zouden ze dan toch eindelijk: met zijn drieën! En dan, hoopten
ze, optimistisch nu: als hij op zijn oude dorpje was, zou Hein vanzelf wel weer meer
gaan voelen voor al die herinneringen aan vroeger, en zoo ook voor hen.
De bagage was gepakt. Ko zou ze opzenden. Hij zelf had al afscheid genomen
en was naar kantoor gegaan.
't Was al kwárt voor tweeën. Moeder had wel graag maar vast haar mantel
aangetrokken, maar ze durfde niet voor Anna, die
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er wat stekeligs van zou zeggen, als je zóólang van te voren al klaar zat, wanneer
je op reis moest.
Ineens zei Hein, die al een paar keer onrustig op zijn stoel geschoven en zijn keel
geschraapt had: ‘Hoor 'es vader - ik zou vanavond nog samenkome met een paar
kameraden... ík kom dan morge wel.’
De oude man verschoot. 't Was, of 't bloed hem wegliep uit zijn hoofd....
Daar ha' je 't.... 't Had nou ook ineens zoo goed geleke alles; te goed.... Maar hij
moest antwoorden - zei heesch, maar kalm-gedwee:
‘Goed Hein. Jij mot 't weten....’
Oud vrouwtje zei niets.
Om kwart over tweeën gingen ze. Ze schrikten ervan, toen Anna zei, dat 't nou
tijd werd.... hadden niet meer om den tijd gedacht.
Op straat zeien ze niks; even dacht zij aan 't komen eergisteren - hoe ánders dat
was. Maar 't zelfde stadsrumoer lawaaide daar: de wagens reden wild; gehaast
liepen de menschen - en ze voelde zich oud en nietig, uitgestooten.
't Was nog een kwartier te vroeg. ‘We moeten maar in de wachtkamer zoolang,’
zei Anna. Gedwee liep de oude man naar een deur, waar hij net ‘Wachtkamer IIIe
klasse’ boven zag staan. ‘Nou ja,’ zei Anna, ‘late we maar in de IIe gaan’; maar
vader liep gewoon door met zijn ouwe-mannetjespasjes. Moeder, onverschillig, ging
mee. En Hein en Anna moesten ook wel, ofschoon ze met ergernis keken naar die
visschers met stinkende scharren, waar ze nou tien minuten tusschen mochten
zitten!
De ouwelui namen niet veel notitie van de omgeving.
Met iets vreemd onverschilligs namen ze afscheid.
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Literatuur.
HENRI DEKKING, Getroffenen.
Haarlem, V i n c e n t L o o s j e s .
De heer Dekking heeft ons een ware verrassing bereid met zijn boek. We kenden
hem als conscientieus tooneelverslaggever, als schrijver van twee tooneelstukken,
die getuigden van een vroolijk spottenden, goedhartig-ironischen kijk op maatschappij
en menschengedoe, maar een werk als Getroffenen geeft blijk van heel wat meer.
Van een aandachtsvol zich geven aan de studie van menschenleven, met de liefde
van den artiest die tracht door te dringen tot de ziel, en die dan zelf scheppend de
menschen der fictie met dat eigene en ware weet te bezielen, waaraan we de levende
personen herkennen.
Wat in Getroffenen vooral zoo bevredigend aandoet, is de harmonie tusschen
willen en kunnen. Dit geeft iets rustigs, een klaarheid, een zekerheid. We voelen de
intentie - we zien ze verwezenlijkt. Hieruit blijkt een werkelijk benijdbare zelfkennis.
Neem aan dat de heer Dekking, het voornemen in zich voelende rijpen om een
boek te schrijven waarin lief en leed van eenige kleine luyden uit Rotterdam de
hoofdinhoud zou zijn, zich had laten verleiden tot een breeder soort van epiek, die
vóór alles ook het milieu, de groote koopstad met al haar woelig vertier, de atmosfeer
van rivier en havens en straten onder den wisselenden Hollandschen hemel, had
willen geven voortdurend in verband met de personen, - of gesteld dat hij, eenmaal
zijn personen voor zich ziende als zijn verbeeldingsschepselen, gemeend had vóór
alles te moeten zorgen voor compozitie, voor een sterk kunstverband, waarin elk
hunner een eigen plaats kreeg, zóo dat de lotgevallen van zijn menschjes te zamen
een artistieke eenheid vormden.... mogelijk zou dan hij gefaald hebben.
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Want daarvoor zijn zeer groote gaven noodig, gaven van zeer enkelen.
Met meer pretentie had Dekking juist den indruk kunnen maken van mindere
geslaagdheid.
Hij deed dit niet.
Hij beperkte zich.
't Milieu is en blijft grootendeels één steeg, een paar binnenhuisjes in die steeg,
met 'n uitvlucht naar een kerk, een werkplaats, een gasthuis, op 't laatst nog naar
een park.
In dat milieu het leven van Lodewijks, een zeilmaker, op gevorderden leeftijd met
een vijftigjarige weduwe getrouwd, een domheid van hem, die hij bitter bezuurt.
Parallel met de geschiedenis van dat echtpaar een andere van Gerrit, dikwijls
dronken jongen werkman, en zijn meid, de struische, temperamentvolle Kee.
Tusschen deze beide paren geen verband, dan wat buurtschap, levend elk een
gansch eigen leven, met een toevallige ontmoeting op straat als eenig punt van
aanraking.
Nader betoog is niet noodig om aan te toonen dat er van compozitie in
bovenbedoelden zin geen sprake is. De geschiedenis van het eene paar had de
auteur kunnen vertellen geheel afgescheiden van die van 't andere. Een door
kunstverband verkregen eenheid is dus ver te zoeken. Zoodra we met de
Lodewijksen bezig gehouden worden, vergeten we meestal direkt Gerrit en Kee en
omgekeerd.
Maar aan de psychologie van deze vier is veel zorg besteed.
Lodewijks is een goeie, sullige kerel, een van die mannen, door het lot voorbestemd
om een passierol te vervullen heel hun leven. Eerst heeft hij jarenlang met zijn
moeder geleefd, van zijn jeugd af bedeesd, met een afkeer van vechten met andere
jongens. In huis bleef zijn moeder de baas, ook toen hij ouder werd, al had zij gezegd:
je ben nou een man en als màn zal ik je behandelen. Maar ze was zoo verstandig
geweest hem in allerlei kleinigheden zijn zin te geven, hem een betrekkelijke vrijheid
van beweging toe te staan, waar hij trouwens nooit misbruik van had gemaakt.
Plezier in zijn leven had hij nooit gekend, als anderen het hadden over hun jonge
jaren, herinnerde hij zich nooit anders dan een zeurig werk-bestaan en uit zijn
jongenstijd schooien op de bedeeldagen om soep en brood.
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De weduwe Dirks had een kalmen kostganger aan hem. Maar daar was ze niet mee
tevreden. Zij wou meer vastigheid. Een ander mocht haar dien commensaal eens
afhandig maken. En daarover piekerend, begon ze over een huwelijk te denken. Ze
raadpleegde haar dominee - want weduwe Dirks was een kerksche vrouw, die trouw
haar godsdienstplichten waarnam. Dominee raadde het af: Lodewijks kwam nooit
in de kerk, had geen godsdienst. 't Gaf haar strijd. Maar.... de stoffelijke belangen
gingen vóor en ze paaide zich, trachtte dominee ook te paaien met
bekeeringsplannen. Zij kon immers een godgevallig werk doen met Lodewijks te
redden.
Zij zette door. Lodewijks had er eerst geen ooren naar. Maar hij was een lijdzaam
en leidzaam man - gaf eindelijk toe. Misschien had ze gelijk.
Nu werd de botsing onvermijdelijk. Want eenmaal getrouwd, wilde zijn vrouw nu
ook haar taak afwerken, hem bekééren.... En hij, gewend kalmweg zijn eigen weg
te gaan, wilde er niets van hooren. Ze moest hem met rust laten. Om den vrede
geeft hij een beetje toe, gaat ééns mee naar de kerk, doch daar blijft het bij.
En zij wrokt over deze mislukking, krijgt meer en meer een afkeer van hem, die
tot hekel aangroeit als Lodewijks, met een opleving, zijn rechten als man wil doen
gelden.
Overtuigend intusschen is voor mij juist dan de houding van zijn vrouw niet. Zij
wordt ons voorgesteld als streng kerkelijk godsdienstig. Of dat nu sleur is, doet er
minder toe, sleur kan even krachtig nawerken als overtuiging. En voor de kerkelijk
godsdienstigen uit die klasse vooral geldt de onderworpenheid van de vrouw juist
aan die eischen van den man onvoorwaardelijk.
Als weduwe wist zij wat zij deed, en derhalve is 't moeilijk aan te nemen dat zij,
zonder eenige wroeging van haar confessioneel geweten, dit verzaken van haar
huwlijksplichten aandurft.
Lodewijks heeft een ellendig leven. De kleine genoegentjes die hij zich gunt,
worden hem vergald. De eenige bezoeker, een neef uit Amsterdam, wordt als
socialist door zijn vrouw beleedigd, zóó dat hij wel niet meer zal terugkomen. Een
brief van dien neef op zijn verjaardag, waar zij niet aan gedàcht heeft,
verdonkeremaant ze. En zoo koelt ze dagelijks haar slecht humeur aan hem, haar
boosheid over zijn ongodsdienstigheid, over haar falen om hem te redden, totdat
ook in dezen sukkel op een oogenblik van
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ruzie, door haar treiteren en sarren het bloed opbruist en hij haar worgt.
Het is wel wat heel kras, dit slot, en ik geloof dat de auteur meer met het
temperament van zichzelven en de groote meerderheid zijner lezers te rade is
gegaan, dan van juist Lodewijks, met hem tot iets zoo hevigs te doen overslaan. 't
Neemt niet weg dat de ruzie op zichzelve, die bladzijden 249-264 met veel
dramatische kracht, in doorgaande stijging geschreven zijn.
Bij het andere, ongehuwde paar, zijn aanvankelijk de rollen omgekeerd, is de jonge
man de kwaadwillige. Hij doet onverschillig en ruw tegenover de kloeke Kee,
heelemaal geen ‘meeps’ meisje - zij herinnert soms aan Jo in Op Hoop van Zegen!
- die zich ook volstrekt niet laat ontmoedigen, noch door zijn afsnauwen, noch door
zijn dronkenschap. Zij houdt van hem met heel haar hartstochtelijke natuur. En,
evenals vrouw Lodewijks haar man, wil zij haren Gerrit redden. Want ze heeft een
geloof, gegroeid uit haar liefde, dat bergen verzet.
Of 't haar gelukt zou zijn onder normale omstandigheden, 't valt te betwijfelen,
maar Gerrit krijgt een ongeluk, wordt gewond naar 't ziekenhuis vervoerd. Dat brengt
hem tot inkeer. Zoo men wil is 't een ouwerwetsche bekeering door 't ingrijpen van
'n deus ex machina, maar 't past zoo geheel in de logica van deze feiten, dat niets
geweld aangedaan wordt. Zoo'n jonge kerel, daar dagen aaneen met veel pijn
liggend op een ziekenzaal (Is 't niet opmerkelijk dat ziekenzalen den laatsten tijd
zoo veelvuldig voorkomen in onze letteren - op ons tooneel?), hoorend en ontwarend
de ellende van anderen om zich heen, is wel onder de gunstigste omstandigheden
om het leven wat anders, wat ernstiger te gaan zien dan onder zijn lichtzinnige
kameraden. En 't moet eigenlijk minder verwonderen dat er éen bekeerd wordt, dan
dat de regel getuigt van verweg het grootste deel onbekeerlingen.
Gerrit komt uit het ziekenhuis als een ander mensch, heeft ook Kee's groote liefde
leeren waardeeren, is nog altijd verre van sentimenteel, maar maakt Kee gelukkig
met zijn gehechtheid aan haar en met zijn goede plannen.
Ook het laatste hoofdstuk, aan hen beiden gewijd, voorafgaand de groote scène
van Lodewijks en zijn vrouw, is heel gelukkig en overtuigend, vol stemming en
hartstocht.
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Er is in 't verhaal van Gerrit en Kee een epizode, die stellig tot het beste van dit boek
behoort. Ze begint op blz. 128. Kee zal Gerrit's moeder afhalen om mee naar 't
ziekenhuis te gaan.
‘De oude vrouw zat al gekleed te wachten.
Zij zat in den overvloedigen lichtval door de onbegordijnde vensters, de groote
puilende oogen strak en vol zonneglanzing. Het licht sproeide over haar stram grauw
gezicht van enkel slordige rimpels en over haar dun vloeiend grijs haar, dat heel fijn
zilverwater leek, zacht golvend de vale muts in.
Zij zat, de handen gevouwen, eenzaam en rechtop te wachten, droomverslonken
in de overweldiging van een fel schijnenden zomerdag
Plomp stapte Kee binnen door de knars-piepende deur, 't slot viel knappend terug
toen zij de knop los liet, maar de oude vrouw hoorde niet, die zat als sliep zij diep
en open oogs.
En 't was Kee een wijle, of zij dit nièt storen mocht.
Zijn moeder was ze en wat een mooi oud vrouwtje zooals ze daar zat. Ze had
zoo een lang en zoo een treurig leven gehad. Eerst om haar man, toen om haar
zoon. Zij zat daar als in treuring verstard, ijl en fijn en broos.
Als een wassenbeeld uit 't spel, dacht Kee, en óók zóó wit.
- Moeder, slaap je.... fluisterde ze. En nog eens, toen geen antwoord kwam, wat
dringender: moeder....
Langzaam kwam beweging in 't verstilde ouwe vrouwtje, voorzichtig onttrok zij
zich aan de overstelping van den zonnedag. Haar handen gleden van de
stoelleuningen weg, haar hoofd boog recht en traag zonk haar hoofd zijwaarts, naar
Kee heen.
- Ben je daar? vroeg ze, toonloos.
- Ja. Sliep je?
De oude vrouw zweeg en vroolijk-uit herhaalde Kee haar vraag:
- Sliep je, zèg? 'k Geloof dat je waarachtig nog slaapt. Kom ouwe, wàkker hóór.
We moeten 'r op uit.
Wegkrimpend voor 't grofklinkend stemgeluid zonk het tenger oude vrouwelijf diep
in den stoel terug. Maar, als om nieuwen geluidsstorm te stillen, ging tegelijk de
schuchtere stem op, zacht als eene bede: Neen, ik sliep niet, Kee.
- Wat dée je dán, moeder? drong Kee dadelijk, grof nog.
- Ik dacht nà, over Gerrit....’
Wat is zoo iets zuiver in de stemming gehouden!
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Een enkel woordje als ‘wijle’, een uitdrukking als ‘zoo een’ mag mogelijk iets te mooi
klinken voor personen en omgeving, maar toch is alles zoo echt doorvoeld.
En uit deze stemming stijgt het verhaal geleidelijk tot die van aangrijpende tragiek
als de oude vrouw aan Kee gaat vertellen van Gerrit's geboorte - de wreede ellende
van zooveel jaren geleden, waarvan de ouwe leuningstoel nog de doode getuige
is.
‘- Die stoel magge we dan wel altijd in eere houwe, moeder.
Goedig-dankbare glimlaçh overtoog het gezicht van de ouwe.
- Da's best wat je daar zegt, Keetje. Daar spreekt je goeie hart uit, meid. Wie weet
of jij ook niet zoo eens staat als ik daar stond.... Nee, nee, ik wensch je het niet toe,
waarachtig niet. Maar 't is ons lot. Dat herhaalt zich aldoor....’
Mag ik eens op dat laatste zinnetje wijzen. Dat is te veel. Daarin komt de schrijver
voor den dag - zoo'n wijsgeerige bespiegeling over den fatalen terugkeer van
dezelfde ellende onder dezelfde omstandigheden van geslacht tot geslacht klinkt
niet uit den mond van dat oude vrouwtje. Als ze doorgaat: ‘Waarom zou'en jij en je
kinderen 't beter hebben, dan ik 't heb gehad....’ dan voelen we hoe dit direct past
achter ‘'t is ons lot.’
'k Zou niet de aandacht hierop vestigen, als het niet duidde op een neiging van
Henri Dekking, die hem nu en dan parten speelt, den lust om een woordje mee te
gaan spreken, om zijn meening duidelijk te maken door de woorden zijner personen,
of op andere wijze.
Nu en dan nadert hij hiermee het tendentieuze.
Een paar voorbeelden.
Als Kee voor 't eerst Gerrit bezoekt op de ziekenzaal, dan neemt zij haar
totaal-indruk daarvan samen in deze overpeinzing:
‘hoe erbarmelijk toch, zoo'n armeluis nest, waar je om niets kunt liggen
krepeeren....’
Dit is ver van overtuigend. Wanneer vrouwen, die thuis aan een omgeving gewend
zijn als Kee, voor 't eerst op zulk een ziekenzaal komen, dan worden ze getroffen
door de orde en properheid van alles, en zal ‘armeluis nest’ wel de allerlaatste
saamvatting van hun indrukken zijn. Maar de s c h r i j v e r heeft de omgeving zóó
gezien.
Iets verder heeft hij 't over Gerrit.
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‘Hij lag, zijn oogen fel van glans, in eenzaamheid te koortsen en zijn handen - één
1)
wrong van bolle blauwe aderen - leien b e s c h u l d i g e n d gestrekt op de wollen
dekens.’
Waarom ‘beschuldigend’? Wie, wat geldt de beschuldiging dier handen?
Zoo is 't op blz. 142 en 143, als Gerrit tegen moeder en Kee ligt te vertellen van
de ellende in de kribben om hem heen. Dat wordt een misère-verhaal van den auteur
in kwasi Gerrits taal. En als heeft Dekking het zelf gevoeld, nadat hij zich door zijn
gevoel had laten meepakken, doet hij er op volgen:
‘De oude vrouw zat te luisteren, openoogs, zonder te begrijpen. Zij hoorde
w o o r d e n , w o o r d e n , zoo'n massa opeens, als ze nóóit hoorde van haar zoon,
die w e i n i g w e l b e s p r a a k t , 't met 'n morgen of goeien avond afdeed, en soms
uren zitten kon zonder kikken.’
Is niet des schrijvers literair geweten hier aan 't woord? Wij moeten Gerrit leeren
kennen uit de bladzijden van dit boek, en maakt hij hier niet veel meer den indruk
van een sociaal-voelenden rederijken Rafael, dan van een stug-norschen werkman?
Een enkele maal laat de schrijver dezen Gerrit - den grofplompen - wat al te mooi
praten. Zóó, als Kee hem van de ziekenbezoekers vraagt:
‘- Brengen die menschen nou veel vuil binnen, ja?’
en hij antwoordt:
‘-.... Ze brengen z o o v e e l o n r e i n h e i d m e e v a n d'r g e w o n e
b e s t a a n t j e .’
Daar hoor ik Gerrit niet meer, wel Dekking.
Ditzelfde, als Gerrit en Kee, na dwalen door het Park op het terras komen.
‘- G o d d e l i j k ! zei hij, z'n stem oplevend. - Laten we gaan zitten, gauw, daar op
die bank. 'k Ben blij da'k uit die d o n k e r e , s o m b e r e lanen weg ben.’
Ook is er in het gebruik van vreemde woorden nu en dan iets niet in harmonie
met de personen, bij wie juist onze aandacht is. Op blz. 72 is de dood-eenvoudige
Lodewijks aan 't soezen over zijn verhouding tot zijn vrouw. En daar lees ik dit
zinnetje: ‘Hij was nooit onbekwaam of onmatig, men moest hem dus niet p a t r o -

1)

Ik spatieer. v.N.
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n i s e e r e n .’ Me dunkt een Lodewijks zou eer denken aan ‘koejeneeren’ of ‘op de
kop zitten’! Zoo zegt blz. 248 vrouw Lodewijks ‘timide’ goeien avond.
Wat verder de taal op zich zelf aangaat - ik zette enkele streepjes.
Een paar maal bij g e s t o l t e n , bij b e r u s t i g e n , en b e m i l d i g e n !
Een begripsverwarring is het, geloof ik, als de heer Dekking op blz. 36 spreekt
van ‘h e i d e n s c h donker’: hij bedoelt daar zeker: h e l s c h . Zoo ook als hij twee
bladzijden verder van Gerrit laat zeggen: hij was ‘zoo z a t als een vâ-doek’, en we
liever v e t lezen.
Een dunne h e e s c h e damp op blz. 32 is wat Heijermans-achtig brutaal (zie
Querido's artikel in onze Februari-afl. blz. 229) en niet vrij van gezochtheid.
Deze aanmerkingen wilde ik niet terughouden. Den totaal-indruk van het boek
schaden al deze vlekjes samen niet veel, maar toch zijn er bij die het essentieele
der kunst raken.
Als geheel is deze studie van klein-leven me zeer sympathiek. Zij is 't
wel-overwogen en innig-doorvoelde werk van iemand die ernstig met eigen artistiek
vermogen is te rade gegaan vóór hij begon. De volkomen overeenstemming van
intentie en afwerking, zonder mooidoenerij, zonder pretentie, maken het juist in zich
zelf tot iets gaafs. Als we 't over onze goede prozaïsten hebben, telt Henri Dekking
voortaan mee.
W.G.v.N.
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Bibliografie.
De Vlaamsche Gids. Ons gewerd de eerste aflevering van dit nieuwe
tijdschrift onder redactie van Mr. H. de Hoon, Pol de Mont, Prof. Paul
Fredericq, Dr. A. Ley, Dr. Max Rooses, Mr. Const. Stoffels en Prof. J.
Vercoullie. Uitgevers zijn: De Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen
en Van Holkema & Warendorf te Amsterdam.
Aan het Prospectus zij 't volgende ontleend: ‘(De) naam vat de bedoeling der
oprichters samen. Het tijdschrift zal Vlaamsch zijn, dat is hoofdzakelijk geschreven
door Vlamingen en voor Vlamingen, bestemd om in onze gewesten den goeden
strijd te strijden tot verheffing van ons geestesleven, tot herwinning van ons volle
taalrecht, tot verspreiding van vrijzinnige begrippen.
Tot voorbeeld nemende zijn grooter voorganger in Noord-Nederland “De Gids”,
zal het zich wijden aan den dienst zoowel der wetenschap als der letteren. In de
letteren zal het eeren en aanmoedigen het goede en oorspronkelijke van wien of
waar het komt, tot welke school of richting het behoore....’
Iets verder: ‘Het verdwijnen van het Maandschrift van het Willemsfonds was hun
een spoorslag, om gevolg te geven aan hun ontwerp; het mocht niet gezegd zijn
dat het Vlaamsche land zou blijven zonder een degelijk tijdschrift van liberale
gezindheid.’
We hebben met opzet de verzekering betreffende de letteren gegeven tusschen
de beide verzekeringen aangaande de vrijzinnigheid. Ter geruststelling. Want.... de
‘richting’ heeft in Zuid-Nederland nogal eens kwaad gedaan aan de onpartijdige
waardeering van het ‘goede en oorspronkelijke’. Derhalve nemen we er gaarne nota
van.
De eerste kloeke aflevering van dit tweemaandelijksch tijdschrift opent met een
hoogst interessante kunst- en kerk-historische bijdrage van Max Rooses Jordaens
Calvinist. Het belletristisch gedeelte geeft een novelle van Maurits Sabbe en een
vlot gedicht van Rafael Verhulst. De heer Sabbe lijkt ons in Een Schutsgeest dat
enkele geslaagde details bevat, moeite gehad te hebben met den toon, die weifelt
tusschen het humoristische en het pathetische.
Dat het laatste hem niet het best gelukt, blijkt wel uit dezen zin: ‘Met een soort
van wellust wroette hij in zijn eigen boezem en rukte zijn verborgenste neigingen
los als bloedig lillende overblijfselen van zijn vorig zondig wezen’. Behoort zoo iets
wel tot ‘het goede en oorspronkelijke’ dat ‘geëerd’ en ‘aangemoedigd’ moet worden?
Verder stond J.O. de Vigne af een voordracht in een politieken kring te Antwerpen
gehouden over het Wetsvoorstel Coremans, ‘dat tot doel heeft in het vrij middelbaar
onderwijs de studie der Nederlandsche taal in den geest der wet van van 1883 te
ontwikkelen.’ Dr. Ley schrijft over ‘De strijd tegen de
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Tering’; M. Basse prijst in de rubriek ‘Nederlandsche Letterkunde’ zeer den roman
van Virginie Loveling, De Twistappel; Frans Buyens overziet de jongste Fransche
literatuur, heeft het over Lemonnier en andere Fransch-Belgische schrijvers en zegt
o.a.: ‘Een halfgoed Vlaamsch schrijver is voor ons meer waard dan tien opperbeste
Fransche schrijvers, en Lemonnier, Eekhoud, en de anderen zijn Franschen voor
ons, al zijn er onder hen die 't misschien zelf niet gewild hebben.’ Zou Vermeylen,
door Buyens als medestander genoemd in zijn strijd tegen Lemonnier, het eerste
gedeelte van dezen zin onderschrijven? .... Ten slotte een artikel over Vragen van
den dag en eenige wetenschappelijke Berichten.
Gelijk men ziet, zooal niet ‘Elck’ dan toch velen ‘wat wils’.

Henri Borel, De stille Stad. Amsterdam, L.J. Veen.
De bundel bevat behalve de titelnovelle, waarmee hij opent, nog De Danseuse
noble, den lezers van ons maandschrift bekend, Compunctio en De oude Kip. Er
zijn verschillende bladzijden in, die door zuiverheid van stemming en sentiment
stellig tot het beste behooren wat Henri Borel schreef. Al dadelijk in De stille Stad
treft de uitdrukking van zacht bekorenden weemoed, als de jonge man terugkomt
in het plaatsje waar hij als jongen zijn tijd had van eerste opleving in gevoelens en
gedachten van schoonheid en poezie, en al het oud-bekende terug ziet. Het is nu
en dan wat week, maar die weekheid is zoo verklaarbaar! En zoo goed weet hij den
juisten toon te treffen. Luister eens naar dit brokje:
‘Van hieruit, op dit hooge plantsoen, zag hij nu het stadje beneden zich liggen,
rustig en tevreden, al die huisjes vertrouwelijk nauw gelegen om die grandiose kerk
in 't midden. Hij kon de straten zien, en de pleintjes, met boomen in 't vierkant,
stemmig, uit een oud verleden. Rookzuiltjes kwamen uit schoorsteenen, wagens
ratelden hier en daar, een haan kraaide, en heel ver antwoordde er een....
Toen sprenkelde opeens het carillon uit van het heele uur. De klingelende klanken
rinkelden en tinkelden door de lucht. En alles luisterde in de stilte, de vredige, roode
huizen lagen eerbiedig te luisteren, en de donkere boomen stonden roerloos. Tot
de lange, metalen uurslagen als zware staven geluid neervielen van den hoogen
toren.’
Het terugzien van Roosje en vooral haar praten op blz. 34 is minder overtuigend,
evenmin de wel wat al te groote naïeveteit van Henri tegenover de Danseuse noble.
Het was te duidelijk dat zij op hem verliefde, dan dat zoo'n ervaren jongmensch het
niet merken zou. Maar daartegenover de terugreis met Blanche van Amsterdam
naar Den Haag!...
In Compunctio eischt de auteur wel weer wat héél véél van ons geloof, houdt hij
zich niet vrij van zekere opgeschroefdheid die het tegendeel bewerkt van den
gewenschten indruk, maar de eenvoud van De oude Kip treft daardoor te meer.
Daarin geeft Borel wat we niet van hem gewend zijn: humor, op verschillende
bladzijden van de zeer goede soort Zoo o.a. blz. 157-164.
Er is niet alleen veel sympathieks, er is ook veel literair welgeslaagds in dezen
bundel.

S. Falkland, (Herm. Heijermans Jr.) Kleine Verschrikkingen. Bussum,
C.A.J. van Dishoeck.
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Drie novellen. De eerste vertelt, wel wat lang, van een meisje dat verdrinkt in de
zee, vlak bij de Pier, terwijl haar vader van huis is, elders dient. De tweede van 't
sollen
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met een oude vrouw, eerst levend, later dood. De derde van 't wachten aan de kade
op een terugkeerenden koloniaal door joodsche moeder, zuster en oom; de vader
is gestorven aan een beroerte, dat moet den jongen direct worden meegedeeld.
Alle samen weer blijken van Heijermans' groot talent. Hij weet te pakken en vast
te houden door de dramatische bewogenheid van telkens weer ànders gezien leven.
Zijn plastiek is haast altijd even krachtig, even overtuigend. Het doordringende van
zijn waarnemen, van zijn zien en hooren, het gansch eigene daarin, we voelen het
als iets hoog oorspronkelijks in dien aparten stijl.
En dan de gevoels-uitbeelding! Bij het lezen zou men willen controleeren hòe hij
dat nu eigenlijk volbrengt, nu en dan moèten we denken aan een procédé, ja, zien
we wel eens door de reten van het ‘faire’ - ontdekken we een trucje! - maar hij heeft
ons er onder, weet de emotie ons op te dringen, in spanning en angst ons mee te
nemen van de eene bladzij naar de andere.
Dat zoeken in het water naar het verdronken kind - die nachtelijke tocht van den
gejaagden vader van Amsterdam naar de zeeplaats!.... In de tweede novelle die
bladzijden waar eerst de meer dan zenuwachtige juffrouw Klos ontdekt dat de oogen
van d'r dooie moeder in de kist weer zijn opengegaan, en iets verder waar haar
broer al even bang die oogen nog eens dicht drukt!... Vooral dit verhaal is krachtiger
door den wreeden humor. In het laatste is de dialoog verrukkelijk, we voelen in die
rake woorden de personen léven. Daartusschen nog een zin als deze, een-en-al
kleur en klank:
‘Aan de overzij, waar de dokken waren, roodbruine tanks poorten en hallen in 't
gladblauw der lucht donkerden, priemden de masten van 'n fregat en geklikklak van
rustlooze hamers, rap van slag en metaalsnauw, klopperde zoo driftig van schaakling,
dat 't klare rumoer zonder één donkerte bleef.’
't Verwondert dat de auteur op blz. 173 spreekt van ‘gemarioneerden haring’ en
twee zoo klein burgerlijke meisjes elkaar laat uitschelden voor ‘egoïst’ (184).

J.B. Meerkerk, Maleachi 4. Sneek, J.F. van Druten.
Dit is een vervolg op Gerechtigheid van denzelfden schrijver. Het is een
politiek-sociale roman, waarin als hoofdpersoon fungeert Dominee Taalman, van
kerkelijk op politiek terrein overstappend. ‘Hij was de renaissance van
Oud-Hollandsch Calvinisme, Oud-Hollands macht en roem, anti-papistisch, en de
dorste zielen schenen op te bloeien, de koudste geesten te ontvonken als hij eene
voordracht besloot met een ‘Wilhelmus van Nassouwen’ of een ‘Zij zullen het niet
hebben....’
Wanneer we nu verder lezen dat het door hem geredigeerde blad Maleachi 4
tevens is ‘zijne bazuin, zijn heraut, zijn standaard’ dan wisselen wij met den schrijver
een blik van verstandhouding. Begrepen!
Nu is een dergelijk begrijpen altijd gevaarlijk, wanneer ook de persoonlijke
omstandigheden van zulk een Taalman behandeld worden. Want dan weten we
niet waar de fantazie begint of eindigt en vinden den auteur allicht ongepast
personeel. Het particuliere leven blijve gevrijwaard voor indiscreties. Mij heeft het
relaas van een liefde, die wreedelijk gedood, dan betreurd en met zondaarsgevoel
in oprechten geloove bejammerd wordt, gehinderd.
Naast Taalman zien we andere politieke en sociale strevers. Zoo o.a. ook een
onpractisch edelman Anco, baron van Wieldrecht en Zuidvenne, die een tijdlang
als kamerlid in Den Haag woont. Hij bedenkt - wel wat laat! - dat ‘zoo'n parlement’
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nergens anders voor dient dan ‘om den tijd te dooden, wat derdehandsche wijsheid
te luchten en het volk zand in de oogen te strooien.’ Het is voor hem ‘een gezwel
op 't zieke lichaam der maatschappij.’ Anco wil zijn ontslag nemen, maar eerst zijn
medeleden eens duchtig den mantel uitvegen. Wat hij tracht te doen in een speechje,
waarin aan banale groote woorden geen gebrek is en dat eindigt met een
geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof dat we behoefte hebben aan een dictator, aan een
Koning bij de gratie Gods, maar geene ambtenaren als de ministers moeten voor
Koninkje spelen... Er moet uitkomst komen, want zoo voortgaande, ijlen we een
wanhoopsrevolutie te gemoet. Staat en maatschappij staan straks tegenover elkaar.
Ik heb u gewaarschuwd.’
Als de schrijver hierop laat volgen: ‘Die onparlementaire rede maakte indruk, de
menschen schrokken er van, in en buiten de Kamer,’ dan weet ik niet of 't orgaan
dat hem heel dit laatste heeft meegedeeld wel betrouwbaar kan geacht worden.
Het heele boek heeft iets verwards, lijkt het werk van een ernstig man die zich
veel bezig houdt met politieke en sociale kwesties, maar die om een roman te
formeeren uit deze stof mist de fantazie en ordenende gaven van den kunstenaar.

J.B. Meerkerk, Een Levensdag. Sneek, J.F. van Druten.
Het gebrek aan compozitie is ook de zwakke zij van dit verhaal. Dat echter in een
enkele psychologische uitbeelding veel beter is dan het vorige. De hoofdpersone
namelijk is zekere Virginie, een ongehuwde vrouw van 34 jaar, knap van uiterlijk,
die, alleen achtergebleven bij een ziekelijken, lastigen vader en een volslagen
onderworpen moeder, haar plichtleven leidt van dag tot dag, zonder dat iemand in
de kleine plaats iets vermoedt van het geheim, dat haar eigenlijke leven is.
Zij heeft jaren geleden een getrouwd man liefgekregen, een man feitelijk maar
niet wettelijk gescheiden van zijn vrouw. In die liefde heeft haar heele zielebestaan
zich opgelost. Nadat zij beiden ze geheim hebben gehouden voor haar huisgenooten,
hebben ze 't eerlijker geacht er van te spreken. Maar, gelijk te verwachten, is daar
niets dan ellende het gevolg van geweest. Alle betrekking tusschen hen beiden is
verbroken en toch wacht Virginie nog altijd op den brief van hem die haar roepen
zal: dan zal zij komen. De ‘levensdag’ waarvan de titel rept, is de stervensdag van
haar vader. En deze eischt in zijn laatste ure dat zij belooft den ‘slechten’ man
voorgoed te schrappen uit haar bestaan. Zij weigert: dat kan zij niet. Juist heeft zij
ervaren dat ‘hij’ vrij is, weduwnaar: er is dus een toekomst. Doch als zij hem schrijft,
antwoordt hij dat hij ziek is, buitenslands moet en als ziekelijk oud man haar lot niet
aan 't zijne mag verbinden. Haar besluit is genomen: zij zal naar hem toe gaan.
Het sympathieke van dit boek is de psychologie van deze Virginie, in wie we
werkelijk zieleleven voelen. De andere personen zijn, bij haar vergeleken, flets als
versleten clichés. Maar het hooge en het trouw-liefhebbende in deze jonge vrouw,
waaraan de auteur met blijkbare voorliefde het beste van zijn kunnen besteed heeft,
is goed volgehouden.
Jammer dat de onhandige samenstelling het geheel zooveel kwaad doet. In 246
blz. krijgen we 't relaas van één dag, telkens en telkens weer afgebroken door
retrospectieve overdenkingen, wel eens weinig overeen te brengen met de emoties
van 't gebeurende, en voor de lezers zeer verwarrend. Den heer Meerkerk, dien we
ook als tooneelschrijver kennen, hèrkennen we als zoodanig aan soms zeer vlotten,
natuurlijken dialoog, bijv. blz. 144-45.
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Het leven van Rozeke van Dalen
Door Cyriel Buysse.
I.
De klok, in 't keukentje, riep ‘koekoe’, één keer. Alfons werd half wakker. Hij vroeg
zich even, in onduidelijk denken, af, of het soms reeds de heusche vogel buiten
was, en niet de klok. Hij kon 't niet ophelderen; hij snurkte dadelijk weer in....
Toen scheen het hem dat iemand aan zijn venster tikte, en dat een welbekende
stem zijn naam uitriep. Hij wilde opstaan en gaan kijken, maar de slaap van
zwaar-drukkende vermoeidheid hield, als met duwende vingers, zijn oogleden dicht,
en doofde de inspanning van zijn geest in soezing weer weg.
Toen hoorde hij het eindelijk heel duidelijk: het driemaal bonzen op zijn
vensterraam, en de stotter-stem van boer Kneuvels, zijn baas, die riep:
‘A.... Alfons.... 't es ien! Toe,....ge....ge moet opstoan!
Opeens was hij klaar wakker en wipte uit zijn bed.
Zij-je 't gij, boas?’ riep hij machinaal. En meteen, waggelend op zijn nog onvaste
beenen, was hij bij het raampje en trok het open.
De heerlijk-frissche zomernacht-lucht woei hem als een walm van versch leven
in 't gezicht, en vulde met een gulle teug van nieuwe krachten zijne benauwde
longen.
‘Ghááá!.... zuchte hij, diep ademhalend. En in de duisternis zag hij den boer daar
buiten staan, een donkere, vaag omlijnde gestalte, tegen zwart-blauwen,
flonkerenden sterrenacht.
Dag Al.... Alfons,’ hakkelde de boer. ‘Goe.... oe weere
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weege. Wi....ilt....e gij de Van Doalens goan roepen, 'k zal ik o....om d'ander goan?’
‘Joa ik, boas,’ antwoordde Alfons, die zich reeds aan 't aankleeden was.
Hol en luid klonken hun stemmen in de stilte van den nacht. Als een donkere
schaduw trok de boer zich terug, en helderder flonkerden in 't vierkant van het open
raampje de levend-tintelende sterren aan het donkerblauw uitspansel. Alfons stak
't hoofd naar buiten. De boer was reeds onzichtbaar. Heel in de verte blafte hol en
dof een hond.
Hij rilde en hoestte even door de frissche lucht, en sloot weer dicht het raampje.
Hij stak een nachtpit op en kleedde zich verder aan. Naast zijn kamertje was dat
van zijn oude moeder. Stiller ging hij nu te werk om haar niet te wekken. Maar zij
hoorde hem toch, en haar stem klonk lijzig en klagend als die van een zieke:
‘Zij-je 't gij, Fons?’
‘Joa ik, moeder.’
‘Hèt den boer om ou geweest?’
‘Joa hij, moeder.’
‘Hoe loat es 't?’
‘Koart noar den ien; sloap moar gerust.’
‘Zilt-e de deure goed op slot doen?’
‘Joa ik, moeder, ge meug gerust zijn.’
‘Ge moet zeker om de Van Doalens goan?’
‘Joa ik, moeder.’
Hij hoorde een zucht en een gekraak van 't bed, waarin ze zich scheen om te
keeren. Hij was aangekleed, nam zijn klompen in de hand om geen lawaai te maken,
blies 't lichtje uit, verliet zijn kamertje en opende in de duisternis de voordeur.
Een stil geruisch van ritselende bladeren, zacht-zijïg schuivend door elkaar onder
den ademtocht van een windje dat nergens vandaan scheen te komen, zweefde
als een heimelijk gefluister door de hooge kruinen der nabije popels; en ergens in
de buurt kraaide plotseling schel een haan. Hij kraaide een tweede maal. Toen weer
de groote, donkere, sterrenflonkerende stilte, en heel héél in de verte 't hol geblaf
van waakhonden met zware stemmen. Alfons trok de deur op 't nachtslot en stak
den sleutel in zijn zak.
Geen schim van dageraad was nog in 't Oosten te bespeuren. Het was de volle,
stille zomernacht met zijn miljoenen en miljoenen
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aan den somberblauwen hemeltrans flonkerende sterren, en heel laag op den
horizon een scheefhellende sikkel-maan, die langzaam aan, van gloed verdoovend,
in het westen aan 't verdwijnen was.
Met vlugge schreden, den kraag omhooggetrokken en een weinig huiverend, liep
Alfons langs het smalle kronkelpaadje naar den breeden, mullen zandweg. De hooge
popels om zijn huisje suisden hem nog even na, en dadelijk daarop was hij in 't volle
veld, tusschen de rechts en links golvende, rijpende korenvelden. De hooge halmen,
over het paadje gebogen, gleden hem met de klam-kille streeling hunner bedauwde
aren over de handen en 't gezicht, en geurden zoet en frisch naar landelijke
heerlijkheid.
Hij dacht aan Rozeke. Gisteren, en ook al de laatste vorige dagen had hij aan
haar gedacht, omdat hij wist dat hij haar nu terug zou zien, dat hij één dag, een
ganschen vollen dag met haar zou mogen doorbrengen. Maar een ontstemmend
gevoel fronste plotseling zijn wenkbrauwen: er was er nòg een die naar haar
verlangde en haar den ganschen dag zou zien: Smul, boer Kneuvels' paardenknecht!
Hij bromde iets tusschen zijn tanden en vlugger nog, als in gejaagde haast, liep
hij door. Hij voelde reeds de nachtelijke frischheid niet meer, en sloeg den kraag
van zijn wambuis weer over. Smul,.... dat was de vijand; hij kon hem niet uitstaan.
Telkens wanneer hij een dag op de hoeve kwam werken moest hij zich met wilskracht
bedwingen, of het zou tot een uitbarsting, tot een gevecht gekomen zijn. Dat was
nu al van op dien Kermisdag, twee jaar geleden, toen Smul zoolang met Rozeke
gedanst had. Zij had niet bepaald durven weigeren met hem te dansen, zij wou het
alleen maar heel kort maken; doch eenmaal in zijn bezit had hij haar niet meer
losgelaten, haar met geweld doen meedraaien, oneindig lang tegen haar zin, tot zij
eindelijk niet meer kon, en huilend en roepend, in zwijm bijna, uit de armen van den
woestaard in elkaar gezakt was. Hij, Alfons, was dreigend in het midden gekomen,
had hem met geweld het meisje, - bijna zijn meisje - uit de handen willen rukken;
maar Smul was veel sterker dan hij, en weinig had 't gescheeld of het liep uit op
een gevecht waarin Alfons zonder twijfel een deerlijke nederlaag zou geleden
hebben.
Hij joeg die nare herinnering van het verleden uit zijn gedachte, en even kwam
een glimlach op zijn lippen. Rozeke hield van hem, hij voelde 't, hij wist het, al had
ze 't hem nog niet gezeid. Hij
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zag dat telkens in haar oogen, hij hoorde 't in haar woorden, al deed ze soms ook
nog wat stug en vreemd met hem; en hij had pret in zichzelf omdat hij het zoo handig
met boer Kneuvels had weten te schikken, dat niet de boer noch zijn paardenknecht,
maar wel hij de Van Dalens dien ochtend zou gaan wekken. Hij eerst, vóór alle
anderen, zou Rozeke zien en met haar spreken. Hij zou met haar, en met haar
broeders en haar zuster, in de vertrouwelijke duisternis van den nacht, den tamelijk
langen weg afleggen van hun huisje naar de hoeve, en daarna van de hoeve naar
den vlasgaard. Ook Smul zou haar zien, en met haar spreken, zeker, dat kon ook
niet anders, doch eerst later, toen hij al ruim den tijd en de gelegenheid zou gehad
hebben, om haar te zeggen en te vragen, dàt wat hij reeds zoo lang van plan was
en nu eindelijk brandde van verlangen haar te zeggen te vragen.
Hij was op een breeden, zandigen landweg gekomen, volgde dien een eindje,
stak dwars over een steenweg, aan een kruispunt waar een eenzaam huisje stond,
volgde weer de kronkelige baan tusschen het hooge koren. De doodstille zomernacht
droomde. De geurende korenvelden stompten zich aschgrauw gelijk twee vage
muren aan beide kanten van den landweg af, en daarover heen was niets dan één
hooge, donkerblauwe oneindigheid tintelend van levendgouden sterren. Hij zag
geen boomen en geen huizen meer: het was de volle nachtelijke eenzaamheid der
heerlijk vruchtbare landouwen.
Zoo liep hij enkele minuten door, in zachte opgewektheid van gedachten. Op den
onzichtbaren kerktoren van 't dorpje klopte kort en hel één tamp: half twee. Een
ander dorpje tampte tegen, heel héél zwak en verre, als een kinderstemmetje dat
antwoordt op een mannenstem. Vleermuizen fladderden geruischloos om hem heen,
muggen gonsden droomerig in de groote stilte, en zijn eenzame schreden klonken
in kadans, dof-klompend door het mulle zand. Weldra draaide en kronkelde de weg
in een reeks van grillige bochten tusschen slooten en boomen, en eindelijk kwam
hij op een klein gehucht met spitse, bleeke geveltjes naar den straatkant, en
reuzen-populieren, die hun donkere kruinen hoog in den blauwen sterrenacht over
de stille dakjes uitspreidden. Dáár was het. Zijn klompen, galmend in de doodsche
stilte op het smal plaveisel tusschen de huisjes, deden plotseling de honden blaffen.
Hij telde de woninkjes: twee, drie, vier,.... in donkere, gesloten rust achter de
boomgaardjes; en vóór het vijfde hield hij stil, tilde den sluit-
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boom van het hek op en stapte over 't smalle paadje door het gras naar het
woonhuisje toe.
Zijn hart klopte gejaagd. Hij wist niet waar ze sliep: voor of achter. Alleen wist hij
dat rechts van de deur het keukenraampje was, en links daarvan een slaapvertrek.
Hij hoopte, zonder eigenlijk precies te weten waarom, dat zij aan den voorkant sliep,
en dat hij aan het raampje van háár kamertje zou tikken.
Hij stond vóór 't raampje, de luikjes waren dicht. Hij trok er zachtjes aan. Zij boden
weerstand. Toen tikte hij, driemaal, niet hard, met de kneukels op het hol-klinkend
hout.
Iemand bewoog zich in een bed daarbinnen. Hij wachtte even. Toen tikte hij
opnieuw, twee maal, zachter.
‘Wie ès er doar?’ vroeg plotseling een zware, slaperige mannenstem.
De teleurstelling deed hem 't antwoord even schuldig blijven. Hij had zóó gehoopt
aan Rozeke's venster te tikken.
‘Ès er doar iemand?’ vroeg opnieuw de stem, norsch-wantrouwend en nu
heelemaal wakker.
‘'k Ben 't ik, boas Van Doalen,’ antwoordde Alfons eindelijk. ‘'k Kom ulder
opkloppen veur de slijtinge.’
‘Haha!’ knorde de stem gerustgesteld. ‘Wacht 'n beetsen, 'k zal open doen.’
Alfons trok van het raampje weg, en kwam bij de voordeur, terwijl vader Van
Dalen, opgestaan, nu met groot geluid daarbinnen zijn familie wakker maakte.
‘Roze, La, Miel, Dolf, ala toe, opstoan! 't es tijd!’ hoorde Alfons hem roepen. En
dadelijk was hij aan de deur, waarvan hij ratelend den grendel wegschoof, en spoedig
openmaakte.
Alfons trad binnen. Vader Van Dalen, barrevoets, in broek en hemdsmouwen,
bejegende hem met een gullen ‘goên dag’ en ging hem voor in 't keukentje, waar
hij een lichtje opstak.
‘Zet ou 'n beetsen; - wa veur 'n weer es 't buiten? scheun slijting-weer, hè?’ praatte
hij met luidgalmende stem, alsof hij op den akker was; en opgewekt ging hij daarover
door, bewerend dat 't een zomer was die al de boeren rijk zou maken, als dat prachtig
weer nog maar enkele weken aanhield. Hij had het lichtje ietwat hooger opgedraaid,
en Alfons zag hem nu zooals hij hem sinds lang al kende: middelmatig van gestalte,
met sterk afgeteekende, vriendelijke gelaatstrekken, het rechter-oog fel-levendig
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en helder, het linker als een doffe witte bal, uitgedoofd en doodgegaan in een ziekte,
jaren geleden.
Binnendeuren gingen open, en van rechts en links kwamen de zonen en de
dochters met een korten ochtendgroet te voorschijn. De gezichten stonden vermoeid,
de oogen waren nog beneveld door slaap, de bewegingen loom en langzaam. Miel
en Dolf, de eerste lang, blond en mager, de tweede kort, donker en dik, met groote,
zwarte, te wijd van elkaar staande oogen, kwamen van de zoldertrap, en La en
Rozeke verschenen samen uit de kamer rechts.
Dáár sliep ze dus, dacht Alfons met kloppend hart; en zijn oogen bleven als
betooverd op haar gevestigd.
La-tje, blond als vlas en mollig als een poesje, groette hem met een lieven glimlach
en een vriendelijken blik van haar lichtblauwe oogen; Rozeke, ietwat grooter en
tengerder, met zacht krullend bruin haar en frissche wangen, begroette hem slechts
met een vluchtigen blik en een haastig, als 't ware bedeesd ‘dag Fons’, haar heele
kleine klompjes in de hand, haar grauwe werkschort en blauw-linnen zonhoed op
den arm.
‘Wilt g' iets drijnken?’ vroeg vader Van Dalen op aanmoedigenden toon aan Alfons.
Maar hij had geen zin, hij dankte, ietwat onthutst door Rozeke's koel onthaal: en
zij vertrokken met hun vijven, door den vader tot aan 't hek gevolgd.
De nacht was onveranderlijk zacht-geurig-frisch van landelijke aromas, met de
oneindige, donkerblauwe sterrenkoepel over de grauw-duistere uitgestrektheid van
de stille, nachtelijke velden. Zij liepen in een dichtgeschaarde groep, hun klompen
dof-klopperend in het zand, allen even huiverend met opgetrokken schouders onder
de eerste aanvoeling van koele frischheid. De jongens zetten hun kragen op, de
meisjes sloten haar borstdoek dicht om den hals, en liepen klappertandend, met
haar handen in de mouwen. Maar na een poosje hadden zij het allen lekker warm;
de schouders zakten en de kragen vielen neer en zij begonnen over het werk van
den dag te praten.
‘Weet-e gij, Fons, mee hoevele da we zillen zijn?’ vroeg Miel.
Alfons noemde op: Bros Cnudde, Drieske Nijpers, Miel Pese, Sies de Seissekoker,
Vaprijsken en de Krommen Bulcke als mannen; Sieska Verhelle, Fietje Cleemens,
Maaie Troet, Irma Pese, Liza Cloet, Mietje Moor en 't Geluw Meuleken
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als vrouwen; dat was dus samen, met hun vijven meegerekend, achttien.
‘'t Es drei man te weinig, we'n zille véúr den negen van den oavend nie gedoan
hèn,’ bromde Dolf, Rozeke's jongste broeder.
Allen waren 't met hem eens; het was te weinig, eigenlijk wel vijf, zes man te
weinig voor zulk een uitgestrekten vlasgaard als dien van Kneuvels. En duchtig
begonnen de twee Van Dalens af te geven op den boer, die stommerik, die hakkelpot,
die luiaard, die heele dagen dronken op zijn hof of in het dorp liep, en zóó slecht
zijn zaken oppaste dat hij nooit menschen noch beesten genoeg had om al zijn
achterstallig werk te doen.
‘Dat hij Smul, zijne peirdeknecht, nie 'n ha, hij zoe 'em in twie joar tijd 't hoar deur
zijn mutse boeren!’ schimpte minachtend Miel.
Dolf en La beaamden die woorden door een goedkeurend gemurmel, maar Alfons
fronste even in de duisternis zijn wenkbrauwen, toen hij Smul, zijn vijand, aldus door
Rozeke's oudsten broeder hoorde roemen. Hij had zich dicht bij Rozeke geschoven,
doch het gelukte hem geenszins, zooals hij gehoopt had, zich met haar van de
anderen af te zonderen. Zij deed niet mee in 't algemeen gesprek, zij liep zwijgend
naast La, die des te drukker praatte en lachte, en alleen 't geklepper van haar kleine
klompjes die trouw met de klompen van de anderen in stapkadans meeklapperden,
getuigde dat zij solidair met het gezelschap medeging. In het duistere van den nacht
kon hij niets van haar gezicht zien; en daar zij niet meer notitie van hem nam als
van een vreemde, kropte 't in zijn keel van ingehouden droefheid, en vroeg hij zich
wanhopig af wat hij haar wel onbewust misdaan mocht hebben, toen zij eensklaps,
als 't ware door zijn stilzwijgen uit het hare gerukt, het hoofd half naar hem omkeerde,
en hem met een lief, zacht stemmetje vroeg hoe het nu met zijn moeder ging.
‘O, goed, heul goed,’ antwoordde hij haastig, met een plotseling gevoel van innige
dankbaarheid en warmte, omdat ze niet boos was op hem zooals hij vreesde. En
eerst nadat hij zoo instinctmatig, op een innigen juichtoon had geantwoord, wijzigde
hij zijn al te optimistisch gezegde en bekende dat zijn moeder wel iets beter maar
toch nog heel héél zwakjes was.
‘'t Zal beteren as 't weere wa afkoelt; 't hè toch zeu woarm geweest de loaste
viertien doagen,’ meende Rozeke.
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Hij liep een poosje zwijgend naast haar, gansch ontroerd van vreugd, zijn geest
inspannend om nu toch weer iets te zeggen dat het gesprek zou gaande houden.
Maar hij vond eensklaps niets meer; al de woorden die hem op de lippen kwamen
zeiden heel andere dingen dan wat hij mocht of durfde uitspreken, en hij voelde
zich ellendig en onhandig als een dom, onmondig kind. Hij beet op zijn lippen en in
de duisternis verkrompen zijn gelaatsspieren als van pijn, terwijl hij haar zoo heel
dicht aan zijn zij zag loopen, zoo heel en al in zijn bereik en lief gestemd nog, maar
inwendig zeker reeds teleurgesteld, omdat hij nu zoo weinig op haar tegemoet
komende vriendelijkheid inging.
Zij waren bij den ingang van het dorp gekomen en moesten er dwars door om
dan verder weer den weg naar boer Kneuvels' boerderij te volgen. En nauwelijks
kwamen zij tusschen de eerste huizen in het hol gegalm van hun klompen op het
hobbelig straatplaveisel, of daar hoorden zij, van uit een zijstraat, luide kreten in de
stilte van den nacht weerklinken.
Zij hielden even stil en luisterden, en dadelijk wisten zij dat het enkele andere
slijters waren, die ook naar boer Kneuvels' hoeve gingen en bij het hooren van hun
stappen naar hen hadden geroepen, wel vermoedend dat zij voor hetzelfde doel
zoo vroeg van huis trokken.
Het waren twee mannen en twee meisjes: Bros Cnudde en Vaprijsken, met Liza
Cloet en 't Geluw Meuleken. Zij juichten luid toen zij zoo onverwacht de Van Dalens
en Alfons om den hoek der straat ontmoetten, en in één drukke lawaaiïge groep
gingen zij nu samen verder de stille Groote Dorpsstraat in, reeds opgewonden door
't vooruitzicht van den langen dag van gemeenschappelijke pret en zwoegen die nu
reeds begonnen was.
Bros Cnudde zette 't in met het traditioneel, luid-galmend geroep:
‘Zijn we te goare?’ waarop al de anderen antwoordden:
‘Joa w'!’
‘Blijven we heul den dag te goare?’
‘Joa w'!’
‘Goan we bij boer Kneuvels slijten?’
‘Joa w'!’
‘Goan we veel dzjenuiver drijnken?’
‘Joa w'! Joa w'!’
Zoo ging het voort, in allerhande juich-en-nonsenskreten, uit
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louter opwinderij, omdat het nu eenmaal de gewoonte was bij 't slijten, dat men den
langen, zwaren arbeidsdag door zooveel mogelijke pret en opwinding vervroolijkte.
Zij gilden en zongen, en stampten met hun klompen op de klinkende straatkeien,
om de rustige, slapende burgers ook eens goed te ergeren; zij schudden aan de
enkele, nog brandende lantarens in de stille, donkere straat; zij keften tegen de
razend-keffende hondjes achter de gesloten deuren, kraaiden op 't gekraai der
hanen, en bootsten ook het gemiauw van katten na; en midden op de brug van het
kanaal dansten zij hand aan hand een ronde, stampvoetend dat de ophaalketens
in hun hengsels ervan schommelden en klapperden. Zij moesten 't maar weten, al
die vette luilakken van burgers die nu in hun bedden lagen; zij moesten ook maar
eens om één uur 's nachts opstaan en mee gaan slijten; en meneer de pastoor en
zijn meid moesten het ook maar weten, en meneer de notaris en meneer de
burgemeester moesten 't ook maar weten; zij waren slijters en de rest kon hun niet
schelen.... en verder trokken zij door, het geheele dorp uit zijn nachtelijke rust
opschuddend, schreeuwend, zingend en klompen-klabbetterend, tot zij weer buiten
waren, in de eenzaamheid en stilte van het nachtelijke zomerland.
Daar stond de groote, sombere hoeve, laág en breed uitgebouwd met haar stallen
en schuren, achter de donkere boomen van de oprijlaan en van den uitgestrekten
boomgaard. Twee vensterramen van het woonhuis waren hel verlicht; de groote
waakhonden blaften in het gerinkel van hun kettingen.
Een vóór een traden zij door de openstaande voordeur en een gangetje binnen,
en kwamen, links, in de helderheid van een groote plaats, de oogen knippend tegen
't licht, en machinaal ‘elk ne goên dag’ wenschend. De ruime boerenkeuken met
haar glimmend tin en koper boven op den breeden schoorsteenmantel en alom
tegen de muren, was reeds druk gevuld met mannen en vrouwen, die op twee lange
houten banken aan beide zijden van een lange ruw-houten tafel zaten te eten en
te drinken. Alfons herkende beurtelings Maaie Troet en Mietje Moor, Sieska Verhelle
en Fietje Cleemens, Miel en Irma Pese, Drieske Nijpers, Sies de Seissekoker en
de Krommen Bulcke. 't Was al jong volk, behalve Sieska en de Krommen Bulcke,
en zij juichten allen luid toen zij de bende der Van Dalens zagen binnenkomen, en
schoven joelend op elkaar om plaats voor hen te maken. De boerin, een jonge,
knappe vrouw, met levendige
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donkere oogen en zwarte haren, liep bedrijvig heen en weer om allen te bedienen;
de boer, een veertigjarige lummel met paarsrood gezicht, stond, bij den schoorsteen
geleund, tegen de dichtst bij hem zittenden te brabbelen en te hakkelen.
Alfons merkte, met één enkelen blik, dat Smul, de paardenknecht, in de keuken
niet was.
Hij nam plaats bij de anderen, naast Rozeke, op een der lange houten banken,
en zij gebruikten hun eersten maaltijd: dikke tarwesmouterhammen met groote
koppen slappe koffie. Zij hadden honger van het loopen door de frissche nachtlucht
en aten vlug en zwijgend in het druk gebabbel van de anderen, omdat zij reeds wat
laat waren. De hooge witte stapels brood smolten als sneeuw op de breede, platte
teilen. De ouderwetsche klok in haar lange eiken kast tegen den achterwand sloeg
langzaam twee uur. Enkele mannen stonden op en staken pijpen aan; de vrouwen
ontplooiden haar grauwe werkschorten en stropten lange grauwe mouwen over
haar voorarmen.
‘Ala k.... jongens,.... 't.... 't zal tijd worden,’ hakkelde de boer. De laatst
aangekomenen slokten en slorpten met haast de groote brokken en de lauwe koffie
in, en weldra stonden bijna allen klaar. Toen ging de deur ruw open, en Smul trad
binnen.
‘Elk ne goên dag!’ riep hij bruusk, zonder iemand aan te kijken; en hij ging naar
de tafel, nam een smouterham, schonk zichzelf een kroes met koffie in, en begon
nu ook, zonder te gaan zitten, schrokkig te eten en te drinken.
‘Hé.... hé hé-je de peirden al gegeên I.... I.... Ivo?’ vroeg stotterend de boer.
‘Joa ik,’ antwoordde hij lomp, zonder zijn meester aan te kijken. En zijn barsche
blik bleef eensklaps strak gevestigd op Rozeke, die hij eindelijk naast Alfons ontdekt
had.
Instinctmatig keek zij even met haar heldere oogen naar hem op, terwijl zij haar
mouwen aan 't vaststroopen was, en met een korte rilling, als van schrik, sloeg zij
die dadelijk weer neer, terwijl een lichte kleur over haar wangen kwam. Alfons merkte
het en zijn wenkbrauwen trokken zich samen. Boos-wantrouwend keek hij den
paardenknecht vlak in 't gezicht aan. Smul, de wangen kauwend, de lippen aan zijn
koffie, staarde, al over den rand van zijn kroes, brutaal onverschrokken, Alfons' blik
te gemoet. De rosse stekels van zijn snor stonden als 't ware dreigend overeind;
zijn kleine oogen glinsterden, staalblauw en hard. Geen
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van beiden sprak een woord, maar in hun zwijgenden kruisblik lag al de haatdragende
wrok van hun oude vijandschap.
‘'t Zal zomer zijn van doage!’ riep enkel Smul op een toon van uitdaging, als gold
het een schimpende hatelijkheid die een ieder wel begrijpen moest; en meteen zette
hij ruw zijn kroes op de tafel neer, en drong met groote, haastige schreden, door de
drukke groep heengaande slijters naar de deur.
‘Loast an 't eten, iest an 't wirken!’ hoorde men hem nog even buiten roepen,
terwijl hij in het donker deurgat van den paardenstal verdween.
De slijters stonden allen buiten op het erf nu, en in een dichte, grauwzwarte groep,
gingen zij, luidruchtig pratend, onder dof klompengetrappel, naar het openstaande
hek. De boer volgde, met onder iederen arm een groote flesch jenever. Woest blaften
de waakhonden, en de hanen, ontwaakt, begonnen schril te kraaien. De sterren
blonken hier en daar als gouden spijkers in het pikzwarte loovergewelf der dubbele
rij boomen van de lange oprijlaan, en een heel zacht windje suisde door de ritselende
kruinen. Weer zwijgend nu in 't drukke praten van de anderen, liep Alfons naast
Rozeke. Zijn hart was zoo vol, uren en uren lang had hij met haar wel willen spreken,
en nogmaals vond hij geen woord. De tegenwoordigheid van al die anderen hinderde
en benauwde hem, maakte 't hem onmogelijk haar iets te zeggen, hoewel hij
instinctmatig voelde dat ze naar zijn woorden wachtte. Had hij de uitdrukking van
haar gezicht maar kunnen zien, had hij maar eerst zwijgend kunnen spreken met
zijn oogen, dan zou het zich wellicht van zelf in hem ontboezemd hebben; maar hij
zag niets dan die vage, donkere gestalte naast zich, en hij voelde wel dat alles wat
hij zeggen zou misplaatst en wanluidend zou klinken. Hij keek haar van terzijde aan,
tersluiks, met schuwe oogen; wachtend op hij wist niet wat in zijn toenemende
bedeesdheid, wachtend op een woord van haar, op een toevallige aanvoeling, op
een gezegde van een ander, dat hem aanleiding zou geven om ook te spreken en
uit zijn onuitstaanbaar-drukkende knelling verlost te zijn. Hij voelde zich bespottelijk
worden, het suisde in zijn ooren, hij moest, hij zou iets zeggen, om 't even wat, al
was het nog zoo dom, en hij opende reeds machinaal zijn lippen, toen plotseling
aan zijn andere zij, in het geraas der drukke
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bende, een schelle stem opging, een lachende schertsstem, die plagend vroeg:
‘Wa scheelt er dan dat-e gulder tegen mallekoar nie 'n spreekt? Zie-je mallekoar
nie geirn mier dan?’
Als onder een schok keerde hij zich om en herkende in de duisternis de struische
gestalte van Irma Pese. Onopgemerkt was ze naast hem komen loopen. Haar oogen
glommen van ondeugende pret in 't donker, en even zag hij, als een kleine lichtstreep
in haar vaag gezicht, de witte schittering harer tanden.
‘Wa vertelt-e gij doar!’ riep hij gansch onthutst, en meteen keerde hij zich naar
Rozeke, en staarde haar peilend in de duisternis aan.
Het kwam hem voor of haar gelaat, tot dan toe door het grauwe van den nacht
omneveld, zich plotseling met bijna duidelijk omlijnde trekken bezielde. 't Was als
een vage, teere straling om haar fijn profiel, een glimlach als van zoete stille vreugd,
een uit de duisternis opleven en hem te gemoet komen van gansch haar zacht en
ietwat tenger wezentje. Hij voelde eensklaps als een tinteling heel zijn lijf
doorstroomen, en het ontsprong als van zelf uit zijn lippen, het borrelde en bruiste
op als 't water uit een bron, terwijl hij zich, met snel-hamerend hart en jagenden
adem, weer tot de dikke, vroolijke deerne wendde:
‘Of ik heur nie geirn mier 'n zie! Joa ik, zulle, 'k zie heur zeker nog geirne!’
Hij hijgde en stokte. Daar!.... daar had hij 't plotseling gezegd, alles en nog meer
zelfs dan hij zeggen wilde! Het was er uit! Ze wist het nu!
Hij duizelde even van zijn waagstuk, hij hoorde, als in een droom, de dikke Irma
luidop schaterlachen, en Rozeke, beschaamd en half verwijtend stamelen: ‘Ah moar
Fons, wa peist-e toch!’ Maar hij hàd het gezegd, het was er uit, er uit!.... en hij juichte
inwendig, en voelde een gewaarwording van licht geluk, als of een
ondraagbaar-zware last hem eensklaps van het hart genomen was.
Met stralende oogen, zonder acht te geven op 't gescherts der heele bende, die
met de stoute Irma om zijn onverwacht antwoord medelachte, durfde hij nu Rozeke
onbevangen aankijken, en 't kwam hem voor als of zij in het schemerduister, onder
zijn langen liefdeblik, meer en meer vast-levende vormen kreeg. Hij zag nu
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duidelijk iets van haar gelaat: haar kleinen mond, haar fijnen neus, de vage bleekheid
van haar voorhoofd en haar wangen, de donkere golving van haar haren, den stillen
glans van haar op hem gerichte oogen.... En eensklaps zag hij heel haar tengere
gestalte duidelijk omlijnd uit de grauwheid van den nacht oprijzen, en even om zich
heen starend zag hij ook de duidelijker wordende gestalten van al de anderen, en
het alom lichter worden van den grauwen nacht. Een fijn, kort vogelgezang kweelde
ergens in de nabijheid, een haan kraaide, een zacht-zingend geluid klonk in de
verte: het duidelijk hoorbaar slijpen van een zeis. Het duizelde steeds in zijn geest,
en 't was of hij nog maar half wakker was en nog half droomde, tot hij plotseling met
heel de bende op een breeden, mullen zandweg stond, dichtbij een uitgestrekte,
nevelige vlakte, als een zwaar en dicht begroeid stuk weiland.
Zij stonden vóór den grooten, rijpen vlasgaard welken dien dag geoogst moest
worden, en 't schemerige schijnsel, dat meer en meer alles zijn vaste, duidelijke
vormen gaf, was 't zacht en stil geboren-worden van den zomer-dageraad.
Boer Kneuvels trad naar voren en hield glimlachend zijn beide flesschen jenever in
de hoogte.
‘A.... allo, jongens, ne nen dreupel om te beginnen!’ stotterde hij. Ie ie iest de
ouwste.
Een dof rumoer van pret ging op, en de Krommen Bulcke, die de oudste was,
kwam naar hem toe. Hij nam de tabaksprop, waaraan hij reeds aan 't kauwen was,
uit zijn mond, en spuwde links van zich af.
‘Ik ben den ouwsten!’ riep hij. Maar Sieska Verhelle snelde toe en beweerde dat
zij de oudste was. Er werd even gekibbeld en gelachen. Zij moesten hun
geboorte-jaar zeggen en toen het bleek dat de Krommen Bulcke werkelijk de oudste
was, kreeg hij het eerste glas. Hij dronk en gaf het leege glas aan Sieska. Maar zij
noemde hem ‘ouwen Buck’ en veegde eerst het glaasje schoon aan haar schort
omdat het stonk naar zijn tabakspruim. Om de beurt dronken zij nu, de mannen en
de vrouwen, allen uit hetzelfde glas, tot de twee flesschen leeg waren. Dat was de
eerste prikkel voor den langen zwaren arbeidsdag, die zonder veel jenever nooit
zou uitgehouden worden; en eer ze nu aan 't werk gingen was er een korte stilte,
en maakten zij allen een kruis. Dat riep
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Gods zegen over hun werk, en hoog en vroolijk galmde dadelijk daarop de kreet:
‘Goan we beginnen?’
‘Joa w'!’ en schaarden zij zich op éen lange rij, bukten neer, en rukten de kille,
natbedauwde stengels uit, met volle grepen.
De mannen rukten uit, de vrouwen legden de stengels in pakjes van een handvol
over elkaar, beurtelings met de zaadkorrels omhoog en omlaag, om ze dan later,
bij de verdere bewerking, weer in afgepaste handvollen terug te vinden. Iedere
twaalf of vijftien pakjes werden met een strik van enkele vlasaartjes tot een bundel
in elkaar gebonden, en aldus ter plaatse neergelegd. Niemand sprak of schertste
meer; allen werkten onverpoosd, zonder opkijken door, zoo vlug zij konden, enkel
bezorgd om vooral in het begin goed op te schieten. Men hoorde geen ander geluid
meer dan dat van het aanhoudend uitgerukte vlas, en het klonk bijna pijnlijk in de
stilte van den nacht, als iets dat klagend en zuchtend, onder lastig zwoegen, van
elkaar werd gescheurd.
Zij rukten en bonden, warm reeds en bezweet van den vliegenden arbeid, en om
hen heen ontwaakte stil, zonder dat ze 't haast merkten, de teere heerlijkheid van
een frischgeboren zomerdag. Alles werd doorschijnend wazig-grijs, heel licht, heel
teer en ijl, als had nog niets zijn vaste stevigheid van vormen en van kleuren. De
lange klamme vlasstengels van vage tint plakten zich papperig-week tot slappe
bundels samen, de ronde zaadkorrels ritselden broos tegen elkander aan als natte,
glazen balletjes; en zij zelven, al die mannen en die vrouwen, stonden in een
onreëele atmosfeer, als wazige groote poppen, die heel licht een dood-eenvoudig
en gemakkelijk kinderwerk verrichtten. Het was iets zoo vreemds, dat zij af en toe
elkander instinctmatig aankeken, als 't ware om zichzelven te overtuigen dat zij
werkelijk levende wezens waren, die werkelijkreëele gebaren en bewegingen
maakten. Een der mannen, Drieske Nijpers, hield even op met rukken en stak de
hand uit naar zijn buurman Miel van Dalen, om hem van zich af te duwen, alsof hij
hem hinderlijk in den weg stond. En beiden lachten vreemd om die nuttelooze
beweging, want zij stonden passen van elkaar. De andere keken op en staarden
ingelijks verbaasd naar rechts en links, en dan ook achter zich om, naar de bindende
meisjes. Wat was het zonderling! 't leek of ze allen op een kluitje stonden,
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en wanneer zij de handen uitstaken raakten zij elkander niet aan. Even stonden zij
daar allen lachend met wijd-uitgestrekte handen, als blinden zoekend met onvaste
schreden en gebaren, maar dadelijk in 't stevig aanvoelen van elkanders lichaam
schaterjoelden de mannen van uitgelaten pret en poogde de een den ander om te
gooien. Zoo kwamen zij ook op de meisjes af, maar deze vluchtten gillend weg, en
eindelijk omringden zij allen den boer, die vruchteloos tegenworstelde en stotterde,
en eerst verlost werd uit hun dolle knelling op voorwaarde dat hij dadelijk naar de
boerderij twee versche flesschen jenever zou gaan halen. Zij hadden, volgens
traditioneel gebruik, recht op een liter per hoofd, en de boer haastte zich stotterend
weg, terwijl allen met vernieuwden moed weer aan den arbeid vielen.
Toen steeg opeens, als een zachtjubelende groet van levenslust en liefde, een teer
en fijn gezang van uit de grijze lucht naar den langzaam ophelderenden hemel. Het
galmde zoo frisch en zoo rein en zoo zoet, zoo vol ontroerde melodie, het steeg in
de geurende atmosfeer als een zingende extaze tot de laatste, wegbleekende
sterren; en zij zagen 't eerste leeuwerikje van den pas-geboren zomerochtend,
wervelwiekend in het trillen van zijne fijne vlerkjes, naar de hooge, ijle,
helderblauw-wordende lucht. Het steeg en steeg, steeds hooger en hooger, als wou
het aan den verren, doffen horizon iets zoeken, dat slechts van uit de
ontoegankelijkste regionen te ontdekken was. En toen scheen het eensklaps
onbewegelijk te blijven hangen, niet zichtbaar meer voor hen die daar in 't grijs
beneden stonden, en alleen zijn gezang parelde nog steeds, heel fijn nu, als in
kristallen droppels op de aarde neer, terwijl ginds heel héél verre in 't Noord-Oosten,
een transparant-geelachtig schijnsel, over een lange, lage en smalle uitgestrektheid,
als de weerschijn van een eindeloos verren brand den doffen einder kleurde. Het
was de dageraad. Een frisch, bijna kil windje kwam even aangewaaid, en stierf
meteen, als 't ware zuchtend, uit: en plotseling stonden al die mannen en die vrouwen
in 't wezenlijk grijs-roze licht van alle vroege ochtenden, en lachend groetten zij
elkaar nog eens ‘gôen dag’, als kwamen zij maar pas elkander te ontmoeten.
Reeds keerde de boer met de twee volle flesschen jenever terug, en opnieuw
dronken zij, de mannen en de vrouwen, ieder twee borrels, uit het eenig, om de
beurt van hand tot hand overgereikte
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glaasje. En dadelijk bukten zij met inspanning weer neer over den ruwen arbeid, de
mannen rukkend en de vrouwen bindend, in een van lieverlede weer opkomend
roes van drukte en lawaaiigheid. Vliegens ging het werk vooruit nu, zij trachtten
elkander de loef af te steken; de mannen rukten om de meisjes te overstelpen, en
de meisjes bonden en slingerden de bundels om zich heen en kwamen in hollende
haast de stengels tot onder de voeten der mannen oprapen. Zij grabbelden en
schaterden en lachten, geen van allen wou voor een ander onder doen, en 't ging
zoo voort tot zij eindelijk niet meer konden en hijgend en blazend allen te gelijk even
ophielden, en afgemat, met druipende gezichten en hangende armen, op den
vlasgaard neerzakten.
De Krommen Bulcke en de oude Sieska bromden. Was dat nu werken! 't leek wel
jongensspel! Maar al de anderen hadden uitgelaten pret, en zij hielden de twee
oudjes voor den gek en stelden spottend voor hun een tafeltje en een paar stoelen
te halen. Doch de ochtend vorderde en de nog uit te rukken oppervlakte was
ontzaglijk, en weer gingen zij aan 't werk, kalmer nu, in een gelijken, vluggen rythmus
zonder overhaast. Zoo moest het gaan, zoo zouden zij ook klaar komen; en in die
gelijkmatigheid van arbeid kwam een soort gezelligheid, met lust tot praten en tot
zingen.
Alfons, stilzwijgend in 't geraas der anderen, hield tersluiks Rozeke in 't oog. Zij
stond schuins achter hem en deed ook slechts van verre in de jool der anderen
mee, maar af en toe, terwijl hij vluchtig naar haar omkeek, kruiste zijn blik zich even
met den hare. En het zong van geluk in zijn ziel, terwijl hij, in 't geroezemoes der
drukke bende, alleen met zijn gedachten en zijn nu vaststaande plannen
afgezonderd, aan de zacht heerlijke toekomst dacht. Te lang had hij met haar
getalmd; thans was hij vast besloten haar te vragen; zij zouden trouwen en voorloopig
hun intrek nemen bij zijn oude moeder, in het bouwvallig, maar gezellig huisje met
de kleingeruite raampjes en het grauwe stroodak, onder het lommer van de hooge,
zacht-ruischende populieren. Hij was vol illuziën, hij zou voor haar werken en zij
zou voor zijn oude moeder als een dochter zorgen; zij zouden zoo gelukkig en zoo
vreedzaam met hun drieën leven, en in de soms drukkende kleurloosheid van zijn
eenzaam bestaan zou zij plotseling verrijzen als de zachte, warme lentezon, die
alles opfleurt en verlevendigt. -
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Hij peinsde verder, dieper de toekomst in: moeder, op gevorderden leeftijd gestorven,
door Rozeke's teedere zorgen omgeven, en zij beiden voortaan alleen in het huisje,
met hun kinderen. Hard werken zou het dan wezen, maar het geluk gaf moed en
kracht; daarvoor was hij niet bang. Zij zouden wel ieder jaar zien rond te komen, en
zelfs een klein beetje op zij te leggen, voor later. En dan, ja, wie kon het weten, zijn
oude nicht begijntje, die te Gent in 't Klein Begijnhof woonde, liet hun ook misschien
iets na! Daar dacht hij plotseling aan met diepe emotie, als iets dat bijna mòèst
gebeuren. Zijn moeder, en na zijn moeder, hij, was 't eenige familielid, die nicht
Begijntje nog bezat. Zij had geld, veel geld, beweerde men, en ieder jaar, in Januari,
ging hij haar met zijn moeder in 't Begijnhof een nieuwjaar wenschen, en kreeg tien
frank van haar. Zonder twijfel zou nicht Begijntje in haar testament wel heel veel
van haar vermogen aan 't Begijnhof achterlaten, maar zou er ook niets voor moeder
en voor hem, haar eenige bloedverwanten, overblijven? En eensklaps dacht hij dat
hij vooral niet vergeten mocht nicht Begijntje's goedkeuring te vragen om met Rozeke
te trouwen. Gelukkig dat hij daar nu plotseling aan dacht! Wat zou nicht Begijntje
wel zeggen indien hij daar zoo opeens met Rozeke vóór haar stond, en zei: ‘Nicht
Begijntje, ik ben getrouwd en hier is mijn vrouw.’ Wat zou ze 't hem kwalijk nemen
en wellicht nooit vergeven, als hij haar zoo schandelijk miskende!
Overal nu, hoog boven alle de velden, hingen de zachte leeuwerikjes onverpoosd
te orgelen, in de ijle, teere, wazig blauw geworden lucht. 't Was als een aanhoudende
melodie zonder begin en zonder eind, als de rythmus zelf van de ontwakende natuur.
En alles om hen heen kreeg nu ook zijn vaste vormen en zijn vaste kleuren: het vlas
waarin zij zwoegden lag scheef en schots geslagen door de laatste
zomer-onweersregens, als een reusachtige vacht van levende, ongekamde,
gelend-groene borstel-haren; de blonde korenakkers er omheen bogen hun rijpende
halmen naar den grond; de aardappel-landen lagen sombergroen, met al de
rechtopstaande witte trosjes van hun bloeisel als zoovele zilverwit brandende
kaarsjes; de nog grijs-groene haver trilde door al haar miljoenen bepareldauwde
klokjes, en de bloeiende klavervelden vlamden alom als paarse en roze, plat ten
gronde uitgestrekte
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vlaggen, tusschen die schitterweelde van smaragd en goud. Aan den einder, boven
de kruinen van de verre vage boomen, verrees de zon in een chaos van oranje en
grijze wolken, als een boudeerende godheid, als een groot en machtig wonder, dat
zich ongenaakbaar achter nevelen verborgen houdt. 't Begon reeds benauwd warm
te worden.
‘Onweer of regen van doage!’ voorspelde de Krommen Bulcke, even opkijkend
en blazend.
‘Onweer in ou broek!’ spotte Vaprijsken. En allen moesten schaterlachen.
Op het veld, langs de eenzame wegen, begon langzamerhand leven en beweging
te komen. Karren dokkerden in de verte, hanen kraaiden overal, roepstemmen
galmden. Onzichtbare maaiers waren ergens aan het werk en in de ijle, stille lucht,
hoorde men af en toe de zeisen slijpen. Heel in 't verschiet roffelde dof een trein,
met rythmisch zuchten van stoom en lange nadreuning over metalen brug.
‘Hoe loate zoe 't al wel zijn?’ vroeg eensklaps een der mannen. En als een
antwoord begon het juist op den kerktoren te slaan en zij telden vier langzame
slagen. Vier uur; 't was volop dag. Zij keken om naar het reeds afgelegde werk en
voelden zich tevreden. Met nieuwen moed bukten, rukten, bonden zij, al pratende
en zingende. De schrille neusstemmen der vrouwen galmden in fausset-klank
tusschen 't zacht en puur gekweel der leeuwerikjes; de zware keelstemmen der
mannen bromden mee in ondertoon. Een hondenkar bespannen met vier groote
honden kwam ratelend in wilden ren en woest geblaf over den steenweg aangereden,
en in de verte, tusschen de boomen der oprijlaan, zagen de slijters boer Kneuvels
met twee versche flesschen jenever aankomen. Zij juichten hem met rauw
geschreeuw van verre te gemoet, zwaaiend met hun petten en hun handen....
De leeuwerikjes hadden al een tijd als dol gezongen, en het was zeven uur en de
grootste helft van den vlasgaard was uitgerukt en lag in geelgroene bundels verspreid
over het plat-getrapt veld, toen de lucht, die sinds een poos steeds grijzer en
somberder werd, plotseling in een overweldigende, lauwe regenbui losbarstte. Het
duurde niet lang, maar zij konden nergens schuilen, en in enkele minuten waren zij
allen kletsnat. De druipende mannen
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zagen er uit als uit het water gehaalde honden, en de vrouwen zaten allen ‘in de zij’
gestoken, zooals ze 't schaterlachend noemden: al hun kleeren plakkend om het lijf
gegoten, met natten weerglans als van fijn-glimmende zijde.
‘Kijk ne kier! Kijk ne kier! 'k zit in de zijë en 'k droage ne sleep!’ giegelde Liza
Pese, met doorgezakte knieën en wringingen van heel het lijf haar morsigen rok
over het veld heen en weer dweilend. Maar de mannen keken minder naar haar rok
dan naar haar bovenlijf en dijen, waar de volle vormen zóó rond afgegoten waren,
dat het alles meehuppelde en trilde in de dolheid van haar wispelturige bewegingen.
Drieske Nijpers en de Seissekoker staakten alle twee het werk om haar met
begeerig-glinsterende oogen aan te kijken, en plotseling vloog de Seissekoker als
gek op haar af, greep haar met zijn beide armen in het middel dat zij er bijna van
omsloeg, en drukte haar een hartstochtelijk-wilden zoen op den mond. Zij worstelde
zich giegelend los en sloeg hem zonder boosheid van zich af; en allen schaterden
en gilden om het meest, terwijl ieder van de mannen nu op een der meisjes afvloog.
Het vocht en schreeuwde en schaterde even alles door elkaar, enkele vrouwen
boos, de meeste jolig, als een wilde bende uitgelaten jonge dieren. Zelfs de oude
Krommen Bulcke wilde meedoen, en vloog waggelend op zijn scheeve beenen naar
de oude Sieska toe, de eenige werkelijk booze, die hem met een ruwen vuistslag
van zich afweerde; maar wat hen allen bij het eindigen der dolle pret nog 't meest
deed lachen, was het vreemd gezicht van Alfons en van Rozeke, die als 't ware
aaneengebonden nog steeds in elkanders armen stonden, nadat al de anderen
elkaar reeds hadden losgelaten. Bij 't eerste sein der wilde uitspatting was hij recht
op haar afgesneld, zoodat geen ander haar kon nemen, en daar stond hij nog zooals
hij haar had vastgegrepen: de rechterhand beschermend om haar middel, de
linkerhand over haar schouder en zijn blik in smachtende, biddende liefde op haar
aangezicht gevestigd. Zij hield de oogen neer en wachtte, een warme kleur over
haar wangen, de losse bruine krulletjes om 't voorhoofd en de slapen door
glinsterende regendroppels nat-bepareld. Hij zou en wilde 't haar nu eindelijk in
duidelijke woorden zeggen, maar plotseling zag en hoorde hij het spotgelach van
al de anderen, en rood van spijt en schaamte liet hij haar weer los zonder nog een
enkel woord te kunnen vinden.
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Maar er kwam afleiding opdagen. De paardenknecht der hoeve was in aantocht om
de eerste vracht groen vlas naar de rooterij te vervoeren. Zij zagen van verre het
tweespan met den wagen komen, hobbelend in gestrekten draf door de lange
oprijlaan der boerderij, met Smul rechtop van voren, de beenen wijd opengeschraagd,
de zweep snel-klappend-slingerend in de lucht. Alfons fronste de wenkbrauwen:
daar kwam de vijand aan. Maar al de anderen keken met een soort van eerbied en
bewondering en 't deed hem leed dat Rozeke ook iets van dien eerbied en
bewondering scheen te voelen. O die Smul, wat wist hij met de paarden om te gaan!
Zij sidderden en snoven zoodra ze zijne stem maar hoorden of zijn hand aan de
leidsels voelden. Ja, gelukkig voor Kneuvels dat hij zulk een ‘boever’ had; anders
was hij al lang boer-af, met zijn heele godsche dagen zwadderen en drinken! - Smul,
rechtop met uitgesperde beenen op den ratelend-hotsenden wagen, kwam als een
rukwind uit de oprijlaan gestoven, zwenkte zonder zijn wilde vaart te stremmen links
om, kwam recht als een kogel, in daverenden draf, op den vlasgaard aangerukt. De
blonde manen van zijn sterke vossen wapperden als rook-en-vlamme-tongen in
den wind, en groote brokken modder-aarde vlogen wentelend met de wielen op.
Blijkbaar was hij prat over die gapende bewondering van allen, en vlak vóór den
vlasgaard hield hij met een plotsen ruk zijn paarden in, sprong af en greep ze alle
twee bij de gebitten vast, schuddend en duwend, terwijl de jagende beesten
steigerden en hinnikten, met snuivende, schuimende bekken en angstig-wild
draaiende oogen.
‘Hierrr zilt-e stoan, peirden van luxe!’ bulderde hij, ze met een laatsten, ruwen
wrong twee passen achteruitduwend; en trotsch omdat ze gedwee en bevend als
lammeren gehoorzaamden, klopte hij hun even vriendelijk op den hals, wipte weer
op den wagen en tilde een zware mand in de hoogte, nu roepend tot de slijters:
‘Allo, hier!.... uldere fricot!’
Hij had hun tweede ontbijt meegebracht, en bij dit zicht straalden de oogen, en
allen voelden plotseling den scherpen honger, waarvan zij tot nog toe, onder het
harde werken, den knagenden prikkel hadden onderdrukt.
‘Joa moar, iest mijne woagen loan!’ eischte Smul, hun de mand overhandigend.
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‘Ha moar Ivo jongen, loat ons iest eten, we zien scheel van den honger,’ smeekte
de oude Krommen Bulcke.
Doch er was geen zeggen aan. Smul ging aan 't vloeken, sprong weer beneën
en begon zelf de groene bundels op den wagen neer te ploffen. Toen hielpen zij
hem allen en in enkele minuten was de zware vracht opgeladen.
‘Jue, nondedzju!’ bulderde Smul.
Zijn zweep klapte als razend, en de twee paarden, rillend als van schrik tegen
elkaar gedrongen, spanden hun krachtige leden dat het harnas er onder kraakte,
en rukten eindelijk den wagen met zijn ingezakte wielen uit den kleverigen
moddergrond op.
‘Och Hiere, die biesten moeten toch trekken!’ riep de oude Sieska meewarig.
‘Ze'n trekken aan mijn hoar niet!’ brulde Smul; en weg was hij, in gestrekten pas
nu, hangend aan de leidsels die hij ruw op de gebitten snokte, aanhoudend
schreeuwend, vloekend, en klappend met zijn lange zweep over de
glimmend-gespannen ruggen der paarden, die trokken en trokken, als om dood.
‘Nondedzju!’ riep een der slijters, pal van bewondering.
Alfons zei geen woord. Hij keek naar Rozeke. Haar strakke oogen volgden een
poos den aftrekkenden wagen, en toen keerde zij zich om en huiverde, als van kou.
Haar blik viel op den zijne, en zacht en teeder staarde zij hem even zwijgend aan,
en in zijn ziel juichte 't hoog van zalige ontroering. Neen neen, zij hield niet van dien
woestaard en bewonderde hem ook niet. Zij hield van hem, alleen van hèm, en zou
de zijne worden!....
Even vóór tien uur hadden zij, onder uitbundig gejubel, de laatste stengels van den
ontzaglijken vlasgaard uitgerukt en tot een laatsten bundel in elkaar gebonden. Nu
lag het gansche naakte veld bezaaid met groene bundels, en daar waar 't hooge,
rijpe vlas getierd had, schemerde nog nauwelijks, vlak bij den grond, als een dons
van grauwachtig groen, het fijne wortelkruid, dat, tegelijkertijd met 't vlas gezaaid,
eerst nu zijn vrije beurt van wasdom zou bereiken. Het eerste gedeelte van hun
zwaren arbeid was geëindigd; en zij verademden even en dronken weer een borrel
van de flesschen die de boer voor de zooveelste maal naar de hoeve was gaan
halen. Zij waren nog niet bepaald dronken, maar enkelen toch begonnen al raar te
doen. Irma Pese had van Vaprijsken
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een gevulde pijp gekregen en rookte met gulzige smakken, veel te gauw, als een
kwajongen vóór hij rooken kan. La, Mietje Moor, Maaie Troet, het Geluw Meuleken
en nog een zestal andere mannen en vrouwen omringden haar en moedigden haar
spottend aan. Alleen Vaprijsken, die de pijp gegeven had, stond onbewegelijk en
sprakeloos, als 't ware wachtend op haar te staren, een stillen glimlach op zijn bleek,
effen gelaat met gelen baard en gele snor, waarin de kleine, bruingerookte
schimpmond als een donker putje lag.
Plotseling rukte Irma ruw de pijp uit haar lippen en gooide die tegen den grond,
terwijl ze met een ‘pouah’ van walging spuwde.
‘Wa scheelt er dan? Deugt den toebak niet?’ giegelden de vrouwen.
‘Pouah! de smeirlap! hij hêt er papier in gestopt!’ walgde Irma met een verwoeden
blik op Vaprijsken.
‘Papier nog al!’ deed deze zich onnoozel houdend en de pijp oprapend. ‘Kijk kijk,
't es tòch woar! wie mag da gedoan hên?’ En onder algemeen schatergelach haalde
hij kalm glimlachend in zijn gelen baard een vieze prop half opgesmeuld papier uit
den bak.
Bij dit zicht werd Irma groen en ijlings keerde zij zich om. Haar schouders hikten
even krampachtig op en neer, en plotseling zakte zij klagend ineen met het hoofd
tegen een bundel vlas.
De anderen lieten haar maar liggen. Zij hadden nu pret met Krommen Bulcke en
oude Sieska, die beiden half dronken, elkaar ter wille van een oude veete, heftig
aan 't uitschelden waren. De Krommen brabbelde en viel over zijn woorden,
heelemaal overstelpt door het razend gekwebbel en geschreeuw van Sieska, die
hem plotseling voor ‘ouwe smeirlap’ uitmaakte, en dat scheldwoord herhaalde: tien
keer, twintig keer, dertig keer na elkaar, tot het werd als een blaffen en snauwen,
zóó wild en dol, dat al de anderen eensklaps begonnen mee te gillen en te blaffen,
en ten slotte hand aan hand een woeste ronde om de kijvers dansden, die aldoor
maar razend bleven doorschelden, de Krommen in verwarde klanken brabbelend
en stotterend, de oude feeks aldoor haar ‘smeirlap! smeirlap! smeirlap!’ krijschend,
in zulk een furie dat het schuim haar op de lippen kwam. Eensklaps rukte ze zich
om en stak als uitersten hoon, met half opgetilde rokken haar achterste naar hem
uit, zóó woest-geweldig, dat zij op den glib-
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berigen bodem uitgleed en met 't gezicht tegen den grond vooroverstortte. De
mannen brulden 't uit en de meisjes gilden schrille kreten, als werden zij door twintig
handen te gelijk gekitteld, terwijl de Krommen Bulcke, eerst even als verbluft ter
plaats genageld, plotseling in een reusachtig, onbedaarlijk, zegevierend schoklachen
uitbarstte, zijn oogen stralend op het schouwspel, zijn tandeloozen mond wijd open,
zijn beide grove handen beurtelings als biddend in de hoogte en dan wild-juichend
neerpletsend op zijn knokkelige, natte, kromme beenen, als een kind in òverdolle
uitgelatenheid. Hij hoorde niet eens het woedend geschreeuw van Smul, die,
intusschentijd terug gekomen met zijn wagen, hem bijna omver reed; hij stond daar
nog een heele poos te proesten nadat Sieska, bevend van woede, weer opgestaan
en met de anderen aan het laden was; hij zwenkte eindelijk weg, gelukkig voor den
ganschen dag, wat er voortaan ook gebeuren mocht.
Smul, recht op den wagen, stond geducht te brommen en te vloeken. Wat dachten
ze wel met hun lanterfanten en hun gekheid maken? Meenden ze misschien dat hij
tot laat in den nacht met zijn paarden heen en weer zou rijden! Dadelijk moest de
helft der mannen en der vrouwen naar den rootput met hem mee om het vlas te
helpen lossen en aan 't reepen en rooten te gaan. De andere helft moest op de partij
blijven en de bundels aan den rand van den landweg brengen. Hij sprak en beval
alsof hij de baas was, en toen een der slijters hem vroeg of de boer het zoo geschikt
had, antwoordde hij vloekend dat de boer al met een stuk in zijn kraag liep en dat
hij nondedzju zijn broek veegde aan den boer. De wagen werdt opnieuw geladen
en de slijters bespraken even onder elkaar wie mee zou gaan en wie zou blijven.
Alfons kwam heimelijk naast Rozeke geschoven.
‘Wat doe-je gij?’ vroeg hij fluisterend.
‘Lijk of ge wilt,’ antwoordde zij zacht.
Wat vond hij 't lief van haar, dat zij háár besluit van 't zijne liet afhangen.
‘Ik blijve,’ zei hij.
‘Ik ook,’ murmelde zij. En beiden gingen achteraan staan.
De meesten wilden trouwens mee, om de verandering en de pret. De meisjes
wipten giegelend midden in de groene bundels op den wagen, de mannen zouden
loopen. Met een verwoeden blik keek Smul Alfons en Rozeke even na. Zij hoorden
hem wat
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pruttelen van ‘verdomsche leeggangers’ maar trokken 't zich niet aan. Hij zweepklapte
en rukte aan de leidsels, en de schichtige paarden stoven vooruit, met
wreed-blikkerend wit van oogen en overeind-wuivende manen. De rootput lag verre,
in een weiland, aan de andere zijde van het dorp. Het was een heele sjouw om al
dat vlas daarheen te vervoeren. Het was er geen mindere de zware bundels van
het verste einde der partij naar voren aan den weg te brengen; en zonder verder
talmen gingen de overblijvers weer aan 't werk.
De heete zon priemde af en toe met scherpe schichten door de grijze wolken en
kroop het oogenblik daarna, als verstoppertje spelend, weer achter sluiers weg. De
leeuwerikjes orgelden steeds onvermoeid in 't hooge van de lucht, en bijwijlen
galmden nu ook in de verte de zwaardere contralto-stemmen van wielewaal en
koekoek. Stil fladderden soms gele en witte vlinders rond, loom zwenkend als
vermoeide wezens; en heele kleine kapelletjes: bruinroode, met zwarte stippeltjes,
of louter azuurblauwe zonder een vlekje, zaten roerloos op de lichte, schrale
wortelkruidjes, nu eens met schitterende open vlerkjes in de heete zon te genieten,
dan weer met doffe, mesfijn dichtgeknepen vlerkjes in de schaduw te rusten of te
slapen. De Krommen Bulcke, die op 't veld gebleven was, keek nu en dan
gebogen-luisterend naar den einder, en beweerde dat het in de verte donderde.
Om de drie kwartier keerde Smul met zijn leegen wagen terug. Zij zagen en
hoorden hem komen van verre in de woestheid van zijn rennen, en in vliegende
haast werden de bundels opgeladen. Telkens keek Alfons hem even vluchtig aan.
Hij nam geen bizondere notitie van Rozeke, hij keek naar niemand, hij schreeuwde
maar, in onstuimige drift, als tegen een troep beesten, dat ze zich moesten haasten;
en terwijl zij laadden ging hij naar de jeneverflesch en dronk groote borrels, soms
twee drie na elkaar.
Toen sloeg het op den onzichtbaren kerktoren twaalf trage slagen, en te gelijkertijd
klingelde schel het klokje boven op het dak der boerenwoning, de arbeiders naar 't
noenmaal roepend. Zij lieten dadelijk de bundels vallen en trokken in groep naar
de hoeve. Weer voelden zij plotseling allen een knagenden honger, en 't leek hun
of de dag nu reeds zóó lang geduurd had dat het wel moest avond zijn. Zij waren
moe en beu van werken en van drinken, zij hadden maar één gedachte, één
verlangen meer: eten, en daarna
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gaan liggen op den boomgaard in het gras, onder de frissche schaduw der
fruitboomen. Bijna te gelijkertijd kwam ook het volk der rooterij op het boerenhof
aan; en in de ruime keuken, waar de karnemelkpap dampend in vier groote aarden
kommen op de lange, ruw-houten tafel klaar stond, namen zij haastig plaats, sloegen
een kruis, deden een kort gebed, en gingen met de houten lepels aan het scheppen.
Borden hadden zij niet; allen aten met hun lepels uit de groote kommen. De magen
rammelden. Zij hadden honger, honger!.... Zij voelden eerst hoe groot hun honger
was, nadat zij gulzig een paar lepels hadden ingeslurpt. In enkele minuten waren
alle vier de reusachtige kommen leeg, de boerin nam ze weg en zette de tweede
schotel: vier enorme platte teilen aardappels met kaantjessaus in de plaats. De gele,
vet-besausde knollen glommen in hooge stapels, en de korte ijzeren vorken prikten
in den tas, telkens een vollen, heet-dampenden aardappel naar de monden brengend.
Hun honger scheen nog toe te nemen en zij aten overdadig; de lekkere geur der
vettige ui-en-speksaus krinkelde diep in de neusgaten en deed hun 't water in den
mond komen. Het was stikwarm in huis en 't zweet brak uit op de gezichten.
1)
De werkers der rooterij beweerden dat zij nu te veel vlas kregen op den dem en
drongen er op aan dat de achterblijvers op den vlasgaard thans ook mee zouden
helpen om den te grooten voorraad te reepen en te wateren vóór het overige vlas
gehaald werd. Anders kwamen zij stellig vóór middernacht niet klaar. De boer, die
heel den ochtend in de herbergen van 't dorp gezeten had, kwam aangeschoten,
met vuurrood gezicht en waterige oogen binnen, en hakkelde ook dat er te te te te
veel volk was op den vlasgaard en te te te weinig op den dem; kortom er werd
besloten dat zij na den noenstondrust allen samen zouden naar den dem gaan, en
eerst later, nadat zij daar goed opgeschoten waren, de laatste bundels van den
vlasgaard weghalen. Zij waren klaar met hun eten, zij deden weer een kort gebed
en sloegen een kruis, en toen haastten zij zich allen naar den boomgaard en vielen
er doodmoe in het malsche, koele gras, onder de frissche schaduw der heerlijke
fruitboomen neer. De meesten sliepen bijna dadelijk in; anderen babbelden nog
even door en enkele mannen kittelden de bloote enkels van de meisjes met
stroohalmen en graspijltjes. Alfons lag naast Rozeke's

1)

Rootveld.
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broeder, Rozeke zelf lag tusschen haar zuster La en 't Geluw Meuleken. Af en toe
klonk een kort gelach der mannen of een geknor der gesarde meisjes. Alfons richtte
zich even, geprikkeld en jaloersch, half overeind, vreezend dat de mannen ook
Rozeke kittelden. Maar zij had haar voorzorgen genomen, haar rok nauwsluitend
om haar beenen opgerold. Zij sliep reeds, en dat stelde hem gerust. Hij hoorde nog
even het gegiegel van de dikke Irma Pese, die wat hooger dan de andere gekitteld
werd, en toen sliep hij ook loodzwaar in. De lucht was effen grijs en stil, benauwd
en broeiend; de vliegen zwermden sarrend. Glanzend-rood hingen de rijpe kersen
in het zachte groen te blozen. In de verte hoorde men af en toe vaag en zwaar
dondergeroffel.
Klokslag twee waren zij allen op den dem. 't Was in een groot stuk weiland, midden
in een lang en smal verschiet van andere weilanden, rechts afgebakend door den
met hooge boomen beplanten berm van een onzichtbaar kanaal, links door een
zanderigen landweg, waarachter de rijke akkers van vruchtbaarheid geleidelijk naar
de ruime vlakte opgolfden. Op korten afstand rees de ouderwetsche, slanke
dorpskerktoren boven de lage, roode huisdaken, als een fijne naald van grijsgeel
steen met gothisch kantwerk van boogramen; en even verder, aan de andere zijde
van de weilanden, lag een groote boerderij midden in haar boomgaard als een rotsig
eilandje in vlakke, stille zee. Nòg verder was een donker eikenbosch, en daarachter
puntten scherp ten hemel de hoektorentjes van het kasteel. In enkele weiden
graasden vreedzaam bonte kudden koeien en paarden; in andere zag en hoorde
men de vroolijke bedrijvigheid van maaien en van hooien. 't Was overal de volle
zomerdrukte, wanneer de lange dagen nog te kort zijn voor het overweldigend-vele
dat verricht moet worden.
Op den dem, vlak bij den rootput, naast een kolossalen stapel lichtgroene
vlasbundels, waar hier en daar een meegerukte roode klaproos als een bloedspat
in vlekte, waren de vier ‘reepen’ volop aan den gang. Het waren vier stevige, zware,
twee voet breede en zes voet lange, plat op den grond liggende planken, met dwars
door het midden een dichte rij lange, stevige, rechtopstaande ijzeren punten. De
reepers, rechts en links met de voeten naar voren tegen de punten geschraagd en
plat ten gronde op de planken neergezeten, sloegen de vlasstengels met volle
grepen tusschen de scherpe ijzeren tanden, rukten uit
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al hun kracht, een keer, twee keer, soms drie keer, tot al de zaadkorrels er af geritseld
waren, gooiden de stengels op zij, namen een andere volle greep, rukten opnieuw.
De vrouwen holden om hen heen en weer, brachten de bundels aan, bonden ze
los, namen ze, ontdaan van de korrels, weer op, bonden ze weer tot bundels, en
gooiden ze dan van hand tot hand naar de rooters, die in en om den rootput stonden.
Met een plons gingen de bundels in het water onder, de een boven den ander, en
naarmate zij in dikke lagen heel de diepte van den bodem vulden, werd er stroo
over uitgespreid en boven op het stroo zware graszoden gelegd, om het geheel
goed in elkaar gedrukt onder water te houden. Dat reepen en rooten was het echte
harde sjouwen van den ganschen ruwen vlas-arbeid. Het uitrukken en op de wagens
laden was slechts kinderspel daarbij vergeleken.
Nu was het hijgen en zweeten zonder ophouden; nu was het beulen als
afgejakkerde lastdieren. De haren van de vrouwen hingen in natte, slordige
verwarring om haar vuurroode gezichten; de mannen, hemdsmouwen en broeken
opgestroopt tot over de ellebogen en de knieën, waren beslijkt en bemorst als
hadden zij in een modderpoel ondergeduikeld. En echte vreugd klonk er niet meer
in hun af en toe nog gewilde uitgelatenheid: de oogen stonden zwak en hol, de
wangen waren ingevallen, de knieën knikten en de handen beefden. Maar de drank,
de slechte jenever, werd bijna aanhoudend rondgeschonken, en dat hield de krachten
nog op, en gaf aan de bedrijvigheid haren bedriegelijken schijn van levenslustige
pret.
Zij snakten allen naar den avond, naar het einde van het afmattend gebeul. De
zon was weer even tusschen grijze wolken doorgeschoven en straalde met goudende
tinten over de groene weilanden, over het rijke vee, over de rijpende korenakkers
en de hooge, grijsgele kanteelen van den kerktoren. En zij keken op en zuchtten;
de zon stond nog zoo hoog, zoo eindeloos-wanhopig-hoog; het zou zoo lang nog
duren vóór die weiden en akkers bronsrood werden, vóór dat rustig-grazend vee
wegsmolt in avondnevelen, vóór die oude, grijze kerk, rood-laaiend als een vuurtoren,
het laatste licht van den ondergaanden stralenbol opving. De klokkeslag der lange
trage uren was zoo gauw geslagen: drie uur, vier uur; 't was of de langzame dag
niet voortschreed en nooit eindigen zou.
De maaltijd van vier ure: spek met roggebrood en koffie werd in gedrukte
afgematheid gebruikt, en eerst toen ze weer aan den
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arbeid waren, en de jeneverflesch nog eens was rondgegaan, begon de trapsgewijze
afkoeling van den druk-benauwden dag hen eenigszins op te fleuren. Allen samen
zongen zij een liedje en 't leek wel of het werk eensklaps gemakkelijker ging in het
eentonig rythmeerende wiegen van het deuntje, en toen het uit was zongen zij er
nog eentje, vroolijk en opgewekt, en toen een derde, een schuin-ondeugend, dat
hen allen lachen deed. Weer werd de stemming goed, weer haalden zij hun grapjes
uit. Om vijf uur barstte plotseling opnieuw een korte, maar geweldige plasbui los,
en voor de tweede maal werden de vrouwen ‘in de zij’ gestoken. Die tegenspoed,
in plaats van hen ter neer te slaan, verfrischte en verlevendigde hun pret. Zij waren
nu toch eenmaal morsig en nat, het kon hun niet meer schelen, zij zouden nu maar
kletsnat blijven, van binnen en van buiten nat, giegelden zij, en voor de zooveelste
maal werd de flesch rondgeschonken. De boer, die sinds een paar uren bij de slijters
niet gekomen was, verscheen plotseling op den zandweg, in zulk een toestand, dat
de heele bende wild begon te proesten en te gillen. Hij zwenkte waggelend over de
gansche breedte van den weg, 't gezicht paarsrood, de armen hangend, en toen hij
op het glooiïend weiland kwam namen zijn knikkende beenen van zelf een aanloopje,
recht op den rootput af. Twee mannen sprongen toe om hem nog bij tijds tegen te
houden, en hij plofte als een doode massa in den hoop zaadkorrels tusschen de
twee eerste reepen neer, klanken brabbelend waarvan geen enkel mensch een
woord verstaan kon. De boer van de nabij-gelegen hoeve, die op zijn akker stond
en hem van verre had zien aanzwenken, kwam langzaam en glimlachend naar de
slijtersbende toe, drong door de spotlachende menigte, tilde Kneuvels onder de
schouders op en sleepte hem mee naar zijn huis om er wat bij te komen.
De slijters waren nog volop aan 't praten en aan 't lachen over het geval, en de
langzaam dalende avondzon brak opnieuw schitterend door de wolken, toen zij aan
de overzijde van het weiland, op den berm van het kanaal, een groepje menschen
zagen: drie dames en een heer, die van verre met belangstelling naar hun werk
stonden te kijken.
‘Wie zijn datte!’ riep Irma Pese.
Niemand herkende ze.
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‘Datte!.... da zijn liefs veur ons!’ schertste Vaprijsken. En hij wenkte ze van verre tot
zich, vrijpostig roepend:
‘Ala toe, meiskes, kom moar hier; we zillen ulder ne kier tegen onz' onderveste
trekken.’
‘Ha moar zwijg toch, gie kalf!’ riep Rozeke eensklaps een vurige kleur krijgend.
‘Zij-je nie beschoamd! 't zijn iefers van 't kastiel!’
Rozeke had plotseling jonkvrouw Anna, de dochter van 't kasteel herkend, die
veel in 't veld ging wandelen en haar reeds meer dan eens op vriendelijke wijze
aangesproken had.
Haar uitroeping tegen Vaprijsken bracht als bij tooverslag een benauwende stilte
onder de slijters te weeg. 't Kasteel, dat was de almacht waar zij allen bang voor
waren; en nu hadden zij allen ook eensklaps mejonkvrouw Anna herkend. Zij
vreesden dat de jonkvrouw Vaprijskens onbeschoft geroep gehoord had, en hun
vrees steeg plotseling tot ontzetting en schrik, toen zij de vier personen, na een
korte aarzeling, beslist naar hen toe zagen komen.
‘Z'hén ou g'heurd zille; ge zilt er van goan krijgen, Vaprijs,’ fluisterden zij bevend,
terwijl zij allen met inspanning en schuwneergeslagen oogen weer aan 't werk vielen.
De vier bezoekers waren reeds op 't weiland. De slijters, in hun werk verdiept,
keken al onder op met zijlingsche blikken en zagen ze bedaard onder kalm gepraat
over het groene gras naar hen toeschuiven. De dames waren in lichte zomerkleeren:
wit, geel en roze, met schitterende parasols; de heer, in 't donkerblauw met gelen
stroohoed, zwaaide met een bruinen wandelstok. De reepers rukten aan de stengels,
de vrouwen holden met de bundels heen en weer, de rooters plonsden in het water.
Geen woord werd meer gesproken, geen oog durfde meer opkijken.
‘Mogen we ne keer komen zien?’ klonk eensklaps een jonge, heldere, vriendelijke
stem.
Als bij tooverslag, het hart van een zwaar pak verlost, keken al de slijters op.
‘Zeker, mejonkvreiwe, zeker,’ klonken bedeesd een paar stemmen.
De vier bezoekers waren heel dichtbij gekomen en mejonkvrouw Anna groette
de arbeiders met een lieven glimlach en een algemeenen ‘goên dag.’ De beide
dames die haar vergezelden groetten insgelijks, met een kort hoofdknikje, en de
heer lichtte eventjes
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den rand van zijn stroohoed op. Allen antwoordden, stil en nederig: ‘dag mejonkvreiw
en gezelschap,’ en gingen druk voort met hun arbeid.
Het kasteelmeisje gaf, in een vreemde taal, uitleggingen aan aan haar gezellinnen.
‘They begin very early in the morning, I believe at one or two o'clock and they
have to work awfully hard all day, until they have finished, not often before eight or
nine in the evening.’
De andere luisterden en glimlachten, met af en toe een ‘very interesting’ van
belangstelling. Zij waren leelijk en mager, met groote monden en vooruitstekende
kinnen, en iets hard-mannelijks in haar stijve, houterige gestalten. Haar rokken
waren kort en hare voeten groot, en op haar rosblonde haren droegen zij, sterk naar
voren, gewone mansstroohoeden met zwarte linten, zonder gratie. Mejonkvrouw
Anna, daarentegen, was een buitengewoon mooie en gracieuze verschijning, lang
en slank, een frisch-roze gezondheidskleur over haar zachte ovale wangen, met
schoone donkere oogen en weelderige zwarte haren onder een licht en lief, sierlijk
gebogen zomerhoedje met witte tulle en roze rozen, die dezelfde teere kleur hadden
als haar doorschijnend licht-roze japonnetje. De jonge man die haar vergezelde
was groot en blond, stevig gebouwd, met een borstelig-opgekrulde, blonde snor en
iets stugs in de uitdrukking van zijn koude, grijze oogen. De mannen keken onder
het sjouwen af en toe eens schichtig op, de meisjes waagden, in het heen en weer
hollen met de vlasbundels, zijdsche blikken naar de frissche, lichte zomertoiletjes.
Eensklaps ontwaarde mejonkvrouw Anna Rozeke; en vriendelijkverrast, als tot
een goede oude kennis, riep zij uit:
‘Kijk kijk, Rozeke, zijt gij hier ook aan 't werk?’
‘Ha joa ik e-woar; mejonkvreiwe,’ glimlachte Rozeke, verlegen opkijkend. En een
vluchtig blosje verlevendigde zoo lief en frisch haar moegesjouwd gezichtje, met
de natte, om haar voorhoofd en slapen klevende bruine krulletjes, dat alle drie de
bezoeksters haar even met verteederde bewondering aanschouwden.
‘That's my very dear little friend. Is n't it a pity that she has to do such a hard,
rough work?’ zei jonkvrouw Anna tot haar gezellinnen.
‘Aoh! too bad, she looks so nice!’ antwoordden zij met een aanstellerig glimlachje.
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‘You know, that young man behind her, the dark one with his good features, that's
her lover.’
‘Aoh! really!’ riepen de twee Engelsche, eensklaps vol belangstelling naar Alfons
kijkend. De oudste van de twee greep naar haar face-à-main en nam den jongen
man aandachtig op. Vaprijsken en de Seissekoker, die naast Alfons stonden, zagen
de beweging en glimlachten.
De heer, die de drie meisjes vergezelde, was even wat op zij gaan staan en keek
belangstellend naar 't zwaar figuur van Irma Pese in haar plakkend-natte kleeren.
Mejonkvrouw Anna kwam plotseling naar hem toe en keek hem sprekend met
haar lieve oogen aan, terwijl ze zacht en teeder haar fijne hand op zijn arm legde.
‘Armand, donne-leur quelque chose, leur travail est si dur;’ streelde zij.
Hij ging dadelijk in zijn zak, tastte even, haalde een goudstuk van twintig frank
uit.
‘C'est trop, n'est-ce pas?’ dubieerde hij:
‘Mais non, mais non; rends les heureux, ne fut-ce qu'une fois,’ smeekte zij met
een ontroerde verteedering in stem en oogen.
Hij stak het glinsterend stukje in de hoogte, en floot even, als om een hond te
roepen.
De slijters keken op en aarzelden, niet goed begrijpend wat hij bedoelde, niet
kunnende gelooven dat hij hun zooveel wou geven.
‘Allons donc!’ riep hij eenigszins ongeduldig met het stukje wenkend.
Vaprijsken liet zijn bundel vallen en kwam toegesneld. Hij kreeg het goudstuk.
‘Merci, menier den b'ron, merci, ge zij wel bedankt,’ zei hij met een kleur van
emotie, die gansch zijn geel gezicht met gelen baard van geluk deed stralen.
‘Nondedzju! twintig fran!’ juichtte hij stil, met het schitterend stukje bij de anderen
terugkomend. Zij stonden er allen als verbluft van, en keken bijna bang-bewonderend
naar den milden gever.
‘Ha ha ha, menier den b'ron, gij gij gij zij nog weird da ge leeft!’ brabbelde plotseling
de Krommen Bulcke, onmachtig zijn overweldigende ontroering langer te bedwingen.
Wild moesten zij eensklaps allen schateren om de gekke woorden en gebaren
van den Krommen Bulcke. Hun eerste schroom-
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valligheid was over en de gezichten glommen van vreugd, op de rijke bezoekers
gevestigd. Irma Pese keek den jongen man met glinsterende oogen aan.
‘What did he say? Why do they laugh for?’ vroegen de Engelsche.
Maar de Krommen Bulcke liet zich door hun spotten uit het veld niet slaan. Hij
was ontroerd en hij was dronken, en plotseling kwam hij waggelend en hinkend
naar het viertal toe, en barstte daar voor hen in tranen uit, klanken brabbelend, die
niet meer te verstaan waren.
‘Why does he cry now!’ riepen verbaasd de Engelsche.
Maar al de andere slijters lachten en schaterden steeds luider om de Krommen
Bulcke, die niet meer tot bedaren was te brengen, en nu volstrekt in zijn vuile, natte
hand, de fijne hand van den heer poogde te drukken.
‘Hij'n wilt hij ou smeirige peuten niet!.... dat 't nog van 'n meiske woare!’ spotte
Vaprijsken, die de blikken van den jongen man op Irma Pese wel gemerkt had. En
hij riep naar de dikke deerne:
‘Toe, Irma, gee gij hem e-kier 'n handsjen!’
Maar de bezoekers hoorden 't niet; zij trokken zich langzaam voor de penibel
wordende emotie van den Krommen terug, met vriendelijke glimlachjes en knikjes,
als goede vorsten, die hun trouwe onderdanen met een weldadig bezoek hebben
vereerd. Mejonkvrouw Anna klopte Rozeke in 't voorbijgaan vriendelijk op den
schouder en glimlachte ook welwillend en als 't ware goedkeurend naar Alfons. En
ook de twee stijve, magere Engelsche glimlachten en knikten nog eens apart voor
Rozeke en Alfons; en weg waren ze, voorzichtig schrijdend door de modder, dwars
over 't weiland naar den landweg, in de richting van 't kasteel.
Nauwelijks waren zij uit zicht, of al de vrouwen begonnen verward en ondereen
te snateren. Zij hadden 't tegelijkertijd over de mooie kleeren, over de twee leelijke,
magere Engelsche, over die schoone, lieve jonkvrouw Anna en over den milden
heer dien zij nog nooit te voren gezien hadden.
‘Doar zilt-e van heuren! da es mejonkvreiw Anna's lief!’ riep opgewonden Irma
Pese.
‘Ge zoe't gij meschien zijn lief wille zijn!’ gekte Vaprijsken.
Luid moesten zij allen giegelen en schateren.

Groot Nederland. Jaargang 3

33
‘'k Weinsche dat-e 'k ik 't heure woare!’ riep de Seissekoker.
‘O gie leulijke vuilbek!’ schimpten de vrouwen.
Zij babbelden daar nog druk over na en kwamen tot de conclusie dat het
waarschijnlijk toch wel was zooals Irma zeide: jonkvrouw Anna's lief. Zij vonden
hem een mooien, flinken man, en wat moest hij schatrijk zijn om zoo maar ineens
twintig frank ten beste te geven.
‘En ienen die de meiskes geire ziet es 't euk!’ riep oude Sieska.
‘Joa? joa?.... woaraan zie-je gij da, Sieska?’ schaterden zij.
‘Mijn eugen 'n zitten in mijne zak nie!’ schetterde de oude. ‘'t Es ienen die 't katsen
in 't donker zoe pakken, da zegge 'k ik ulder!’
De mannen proestlachten, de meisjes kronkelden zich en sloegen van de pret
op haar billen.
Vaprijsken, lachend in zijn gelen baard, haalde 't mooie stukje uit zijn vestzak en
hield het in de hoogte.
‘Fouitt!’ floot hij, het wenkend gebaar van den heer nabootsend.
Allen kwamen joelend om hem staan. Er werd beraadslaagd wat zij er mee zouden
doen.
‘Verdrijnken, nondedzju!’ riep de Seissekoker.
Maar luide kreten van protest lieten zich hooren. Zij hadden al te veel gedronken,
zij waren beu gedronken, en er werd besloten dat zij 's avonds 't stukje zouden
deelen.
Vaprijsken stopte 't zorgvuldig weer in zijn binnenzak, en staarde nu met
ondeugend-glimlachende oogen naar Alfons en Rozeke. Hij was in dol-grappige
luim en riep tot de anderen:
‘Zeg ne kier, jongens, verstoat-e gulder Fransch en Yngelsch?
Allen lachten, ontkennend hoofdschuddend.
‘Ik wel!’ riep Vaprijsken. ‘Oh yes, écoutez!’
‘O gie zot!’ giegelden de vrouwen.
Vaprijsken nam enkele vlasstengels bij elkaar, verboog ze tot een soort van bril
en keek er door naar Alfons en Rozeke, zooals een van de Engelsche gedaan had.
‘C'est ca Alfons en Rozeke, die mee malkander vrijen,’ gekscheerde hij.
Opnieuw schaterden en giegelden zij allen overluid, terwijl Alfons en Rozeke,
hoogkleurend, gegeneerd-glimlachend stonden te kijken.
‘Eh bien cé bon, ze zijn getreiwd!’ riep Vaprijsken. En vóór
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ze den tijd hadden hem te ontwijken, duwde hij Alfons zóó ruw tegen Rozeke aan,
dat ze beiden, onder luid geschater en gegil, in den hoop zaadkorrels omver vielen.
Maar het werd avond en de lucht betrok alweer met zware, donkere, goud-omrande
wolken. De stapel vlasbundels was spoedig aan 't verdwijnen, en sinds een poos
reed Smul, geholpen door twee mannen, opnieuw van en naar den vlasgaard heen
en weer, om wat ginder nog overbleef te halen. Hij kwam juist met den laatsten
wagen aan den rootput, toen de laatste bundel van den voorraad er werd ingedoopt,
en luid gejuich begroette zijn verschijning. In vliegende haast werd de vracht beneen
geworpen, en enkele vrouwen, waaronder ook Rozeke, sprongen op den wagen
om er de laatste stengels af te bezemen.
De lucht was ondertusschen bijna zwart geworden. Alles kreeg vreemde,
fantastische vormen en kleuren: de rootput lag daar als een donkere, peilloos-diepe
kuil, de weilanden strekten zich als een vale, dorre vlakte uit, de dichte
boomenkruinen langs 't kanaal rezen als sombere heuvelkammen, de kerktoren
stond spierwit, ijl, klein en broos als een speeltuigje door kinderhanden daar
geplaatst, en 't rijpend koren aan den landweg blikkerde met sulfergele golvingen,
als wasemden er zwaveldampen uit op. De bruingebrande gezichten van de slijters
hadden een ongewone, bijna grijnzende uitdrukking, het grazend vee troepte zich
loeiend ergens samen, en de paarden werden zenuwachtig-ongeduldig, ter plaatse
trippelend, met rillingen over hun klamme huid, als voelden zij, in bange gejaagdheid,
het dreigend naderen van het gansch den dag verwachte onweer. Zelfs hun vrees
voor Smul, die driftig de gebitten schudde, was niet meer in staat ze te kalmeeren;
en haastig gooiden de mannen reeds met groote schoppen op den nog maar half
schoongeveegden wagen de zaadkorrels welke Smul naar de hoeve zou vervoeren,
toen plotseling een verblindend vuurzigzag, bijna onmiddellijk door een krakenden
donderslag gevolgd, het donker zwerk doorscheurde en doordaverde. De slijters
vluchtten gillend weg, de paarden sprongen op en schoten toe, en als de bliksem
zelf waren zij om en weg, in dolle vaart achter zich rukkend den ratelenden,
hobbelenden wagen, waarop nog enkele vrouwen en de leidsman woest door elkaar
werden geslingerd en geschokt. De slijters hoorden een korten,

Groot Nederland. Jaargang 3

35
schrillen kreet, zagen, in 't halfduister, een vrouwengestalte uit den wegstormenden
wagen springen of vallen, en toen een tweede, en toen een derde, en toen nog een
die springen wilde, maar op 't laatst oogenblik met ruw geweld door twee
mannen-armen, - die van Smul - werd achteruitgetrokken en binnen in den wagen
neergesmakt. - Meer zagen zij niet. De wagen was donderend om den hoek van
den landweg tusschen het sulfergeel-blikkerend koren verdwenen, en plotseling,
met rauw gegil, stormden zij hem allen achterna.
Rozeke, de laatste der vier, op den weghollenden wagen gebleven meisjes, lag half
bewusteloos, plat op den plankenbodem, in de dunne laag zaadkorrels uitgestrekt.
De wagen sprong en kraakte, bonsde scheef en schots, nu eens als 't ware
schokkend over een berg en dan plots weer neerploffend als in een afgrond; en in
het donderend geratel van het onweer en het flitsen van de bliksemstralen hoorde
Rozeke aanhoudend een reusachtig snuivend en rythmisch gejaag, alsof een
machtige, schor-hijgende stem onophoudelijk, in overijlend-vlugtellen, de steeds
herhaalde getallen: een twee drie! een twee drie! een twee drie! uitbulkte. Dat was
de rythmisch-stormende galopvlucht der weghollende paarden. Zij slaakte een
noodkreet en richtte zich half overeind, eensklaps tot het volle besef der werkelijkheid
opgeschud, en zag in het halfduister Smul van voren op den wagen staan, de beide
handen aan de leidsels, het lichaam achterover, de beenen van elkaar gesperd. Hij
schoorde zich met beide voeten tegen de op en neer dansende voorplank, en zijn
hoofd en schouders schokten en zwenkten met het schokken en het zwenken van
den wagen mee, als stond hij er op vast gespijkerd. Hij hoorde haar noodkreet,
keerde fluks het hoofd half tot haar om, schreeuwde haar toe, in korte, afgebroken
woorden:
‘Stille!.... nondedzju!.... liggen!.... Bijt.... op ou tanden!.... anders.... ou tonge!....’
Hij slaakte plotseling een vloekschreeuw van pijn: door zijn roepen had hij zelf,
in 't schokken van den wagen, zijn tong tusschen zijn tanden geklemd, en 't bloed
spatte uit zijn mond. Hij schoorde zich nog hardnekkiger met zijn voeten tegen de
voorplank, hing met al de kracht van zijn zwaar lichaam achterover aan de leidsels....
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‘Ivo! Ivo! help mij!’ schreeuwde zij verwilderd, overeind op haar knieën, de oogen
uitgepuild van doodsangst, haar beide handen aan de heen en weer schuddende
zijplanken geklemd.
‘Nondedzju!.... stille!.... roep niet!.... ge moakt.... de peirden.... roazend!’ gilde hij
tegen.
Maar zij schreeuwde al harder en harder, uitzinnig van schrik, en steeds woester
bruiste, als een sombere verdelgingsmacht, in 't dreunen van het onweer, de doffe,
razend-snelle rythmus van de weghollende paarden, terwijl de wagen, van den
landweg afgedwaald, nu dwars door 't akkerland over voren en door kuilen schokte,
als in blinde stormvaart naar den dood.
Plotseling was 't of hij door ruischend water holde, en meteen stuitte aanzienlijk
de dolle woestheid van zijn vaart. De wilde paarden waren vlak in een hoog korenveld
terecht gekomen. Zij rukten er toch door en sprongen weer als leeuwen, met
vliegende manen door een klaverveld; maar achter de klaver was nog een partij
koren, en daar plofte eensklaps een der paarden neer en werd de wagen met een
krakenden schok tot staan gebracht. Rozeke bonsde met ruw geweld tegen Smul,
die voorover van den wagen storte, boven op het neergevallen, spartelend paard.
Met duivelsche snelheid vloog hij weer overeind, rukte en schokte razend het
omgevallen beest weer recht, sprong naar de schuimende gebitten en liet er zich
met beide klauwen, als een klit aan hangen. Hij blies en hijgde, het zweet droop
van zijn vuurrood aangezicht, zijn wreede oogen stonden uitgepuild, zijn bloedende,
bevende lippen vloekten de afschuwelijkste verwenschingen uit. Hij bezat zichzelf
niet meer van woeste furie, hij liet eensklaps de gebitten los en sprong met beide
klauwen op de snuivende, blazende neusgaten der paarden, en schudde en kneep
ze met het snijdend-scherpe van zijn nagels toe, als om de beesten te verstikken.
Zij hinnikten van pijn en trilden op hun beenen, plotseling tam als schuwe lammeren,
de druipende huid als met een dikke laag van wit-schuimende zeep bedekt, den
staart tusschen hun doorzakkende schenkels ingetrokken. Eerst toen hij zelf geen
kracht meer had om ze te slaan, te schoppen en te knijpen liet hij ze los, en kwam
met een helschen glimlach van overwinning naar Rozeke toe. Hij veegde met zijn
mouw zijn schuimenden, bloedenden mond af; en vóór ze in haar bevende, huilende
ontsteltenis kon gissen wat hij doen wou, greep hij haar woest in zijn sterke
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armen en drukte haar een hartstochtelijk-wilden zoen op den mond.
‘Nou.... nou of noeit!’ brulde hij schor.
Zonder aarzelen, zonder een oogenblik te pogen hem met zachtheid of door
smeeking af te weren, intuïtief en instinctmatig in haar gruwelijken angst en afkeer,
wrong zij 't hoofd op zij, en slaakte een kreet, één enkele, zoo hard als zij kon:
‘Alfons! help mij! meurd! meurd!’
Als een veertje tilde hij haar op, smakte haar omver, stortte met haar in 't vertrapte
koren neer.
Maar de doodsangst en 't gevaar gaven haar eensklaps bovenmenschelijke kracht
en vlugheid. Als een springveer schokte zij zich op, sprong door het weggeslingerd
koren, gilde opnieuw een rauwen kreet, alsof hare keel er van openscheurde:
‘Alfons!.... help mij! meurd! meurd!’
Kreten galmden in de duisternis op korten afstand, en 't oogenblik daarna rukte
de hijgende slijtersbende door het hooge ritselende koren aan, en kwam Alfons
huilend en roepend op haar af gevlogen:
‘Rozeke!.... Och Hiere, Rozeke!.... Leeft e nog? Hé-je gien lied?’
‘Niets! niets!’ juichtte zij heesch haar redder te gemoet.
Hij greep haar in zijn armen en zoende haar hartstochtelijk, niet bang meer voor
de opspraak van de anderen, niet aarzelend haar als iets dat hem nu eigen was te
verdedigen en te beschermen. En toen hij, angstig haar aankijkend en betastend,
eindelijk overtuigd was dat haar niets geen leed was overkomen, toen barstte hij
als een kind in tranen uit, en trok haar smeekend met zich mee, verre van den
akeligen wagen, waar al de anderen nu in angstig druk gepraat omheen stonden.
Gedwee volgde zij hem, nu ook ineens ontspannen na de heftige emotie, tranen
van zachte herleving weenend, heel zacht tegen hem aangedrukt die plotseling als
haar redder was verschenen, en haar nu zijn leven lang beminnen en beschermen
zou.
Zij kwamen door 't vertrapte koren en de klaver op den landweg, en zonder op
de anderen te wachten gingen zij vooruit, in de richting van de hoeve. Hij ondervroeg
haar nu met angstige, teedere bezorgdheid: hoe of 't gekomen was? waarom zij
ook niet uit den wagen was gesprongen? en of zij niet gedacht had dat haar laatste
oogenblik gekomen was toen de wilde paarden met haar door en over alles heen
wegholden?
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Zij wist het niet meer, zij kon niet antwoorden. Alles was zoo bliksemsnel gegaan;
alleen ja, dit wist ze: dat ze nooit gedacht had levend er van daan te komen. De
paarden waren door den donderslag geschrokken, maar Smul had er toch ook wel
schuld aan: hij had zijn beesten heel den dag zoo wild en woest gejaagd en
opgezweept.
‘En wat dee Smul as de woagen eindelijk in 't keuren stille stond?’ vroeg hij
plotseling.
‘Hij....’ ze wou het zeggen, maar een plotselinge intuïtie deed haar zwijgen. Smul
was een dierlijke woestaard, maar hij was sterk en moedig, en zijn onverschrokken
koenheid had haar wellicht het leven gered. Zij was bang, doodsbang voor hem
geweest als voor een moordenaar; maar haar angst en toorn waren over en iets zei
haar dat zij hem nu niet te zwaar beschuldigen mocht.
‘Hij hé zijn peirden wried geschupt en geslegen,’ antwoordde zij.
Hij liet haar los en zij liepen een poosje zwijgend door, als 't ware elk in zijn eigen
gedachten. De duisternis was bijna gansch gevallen en het onweer trok af, maar
aan den grauwen horizon flitsten nog bij tusschenpoozen scherp-zigzagende
weerlichten, die dan voor een oogenblik den blonden landweg met zijn kronkelende
wagensporen, de neerbuigende, natte korenakkers, de malsche groene en paarse
klavervelden zoo scherp en helder als bij klaren dag verlichtten. De lucht was heerlijk
frisch geworden en de verre donder bromde slechts heel lang na elken bliksemstraal,
in doffe trillingen zwaardreigend over andere gewesten.
Toen nam hij eindelijk heel zacht weer hare hand, en zoo eenvoudig en natuurlijk
alsof 't niet anders kon, zei en vroeg hij haar met diepe, kalme, ernstige stem, dàt
wat hij maanden lang in kwellende schuchterheid geaarzeld had te durven zeggen
en te vragen:
‘Rozeke,.... 'k zie ou geiren;.... wilt e mee mij treiwen?
Haar handje had een korte trilling van emotie en verrassing en een teere zucht
steeg van haar lippen.
‘Joa ik.... 'k zie ou euk geiren,’ antwoordde zij heel stil, heel zalig-zacht ontroerd.
Hij legde zijn arm om haar middel en plotseling begon zijn hand hevig te beven.
Hij wilde nog veel meer zeggen, maar kon niet. Zijn droge keel hikte telkens de
woorden van liefde en ontroering diep in zijn binnenste terug.
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‘Rozeke.... Rozeke....’ herhaalde hij enkel met streelende stem; en vanzelf neeg
haar hoofdje naar het zijne, en in de duiternis vonden zijn zoenende lippen haar
frisschen mond....
Zwaar-dreigend trok het verre onweer steeds dieper naar het zuiden af, en in de
schoongeveegde, hoog-donkerblauwe lucht schitterden nu de stille, gouden sterren.
Zij spraken geen woord meer; zij konden niet meer spreken. Hun ziel was te vol,
te gelukkig. Maar als onscheidbaar hielden zij zich tegen elkaar aangesloten, in een
gevoel van wederzijdsche sterkte en bescherming, die voortaan alles kon trotseeren.
Daar blonken reeds, in 't kort verschiet, laag bij den grond, de stille lichten van
de groote hoeve; en achter zich aan hoorden zij vaag het druk gepraat der
opgewonden slijters en het dof geratel van den wagen, die nu in kalmen gang met
de getemde rossen terugkwam.
Hij liet haar los en bij den ingang van de oprijlaan voegden zij zich bij de anderen,
die hun korte afzondering niet eens gemerkt hadden. Allen praatten steeds in driftige
verwarring over het geval, en op den drempel van het woonhuis stond de boerin,
angstig roepend van verre wat er toch gebeurd was.
‘Niets,.... niemendalle; de peirden die 'n beetsen hoastig woaren om noar huis te
komen,’ snoefde Smul.
De slijters lachten, en driest, als uitdagend, liet hij zijn zweep boven de schuddende
manen der nog bang-trillende, schuimende beesten knallen.
Als een trage kudde drongen de afgematte sjouwers onder zwaar
klompengetrappel naar binnen.
‘Es den boer bij ulder niet?’ vroeg de boerin.
‘Nien hij, bezinne,’ antwoordden enkele stemmen.
‘O die smeirigen dronkoard!’ bromde zij, bevend van gramschap.
In 't helder licht der ruime keuken stonden de reusachtige kommen ‘slijtpap’
wachtend op de lange, ruw-houten tafel te dampen. Als uitgehongerden vielen de
slijters er op aan. Enkele waren zóó moe dat hun zware oogleden onder het slurpend
eten neerzakten.
Reeds een volle week hadden de meesten dag aan dag bij verschillende boeren
‘gesleten’; en morgen vóór het eerste daglicht zouden zij opnieuw beginnen....
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II.
Toen de oogst veilig in de schuren was, of ten alle kante in groote schelven op het
kaalgeschoren land stond; toen het tenger rapenloof begon te kiemen op de wijde
akkers waar het gouden koren had gegolfd; toen stille rust kwam na den zwaren
arbeid, en boeren en boerinnen overal met vroolijke gezichten in hun beste kleeren
naar de kermisdorpen togen, greep het huwelijk op een zacht-zonnigen
September-ochtend plaats.
Alfons' moeder had wel eerst wat geklaagd en gebromd, onaangenaam door de
gebeurtenis in haar bedompt stilleventje van oude, ziekelijke vrouw verrast; en ook
Rozeke's ouders hadden er wat tegen opgezien, omdat het meisje nog zoo jong
was, maar tot feitelijk verzet was 't niet gekomen.
‘Zurgt da g'aan de kost komt,’ had Rozeke's vader gezegd; en Alfons' oude moeder
had slechts één voorwaarde gesteld, maar een streng-besliste: dat ze de goedkeuring
van nicht Begijntje moesten hebben.
Dat was een angst geweest!.... Bevend waren Alfons en Rozeke naar het Begijnhof
in de stad gegaan, en als twee schuldigen waren zij vóór nicht Begijntje verschenen.
Doch het was meegevallen. Nicht Begijntje, oud en half verkindscht, had te
nauwernood eenige verwondering laten blijken. Zij had weinig notitie van Rozeke
genomen en eindeloos geklaagd over haar eigen gezondheid, die den laatsten tijd
zoo achteruitging. Zij waren weldra zoo totaal van het doel huns bezoeks afgedwaald,
dat Alfons er haar had moeten aan herinneren en met trillende stem aan nicht
Begijntje gevraagd had of ze 't wel goed vond, dat ze met elkander trouwden.
‘Joa ik,’ had nicht Begijntje geantwoord, ‘op conditie da g'ulder veur ulder huwelijk
deftig gedroagd en in de zonde van onkuischheid nie'n vervalt.’ En streng had zij
Rozeke even aangekeken.
Rozeke had blozend haar oogen neergeslagen, maar Alfons had moed gevat en
plechtig verklaard dat nog nooit iets verkeerds tusschen hen gebeurd was, en dat
het vóór hun huwelijk ook niet gebeuren zou.
Daarmee was nicht Begijntje tevreden geweest en verder had zij over hun
wederzijdsche plichten gesproken. Het scheen in haar
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versuften geest van oude kwezel onomstootbaar vast te staan, dat de vereeniging
der beide seksen - zelfs de door den echt gewettigde - iets buitengewoon akeligs
en onteerends was, hetwelk te nauwernood door een voorbeeldig kuischen omgang
vóór het huwelijk eenigszins vergoed kon worden. Zij zelve was veel te fatsoenlijk
geweest om te trouwen, beweerde ze; en zij noemde hun tot voorbeeld den heiligen
Tobias, die na zijn huwelijk drie dagen en drie nachten met zijn vrouw in zuiverheid
leefde. Met deze en andere vermaningen had zij hen eindelijk laten gaan, maar hun
doen beloven, dat zij op hun trouwdag, - dien ze toch zeker wel volgens gebruik in
de stad zouden doorbrengen - haar nog eens moesten komen opzoeken.
Met Smul, daarentegen, hadden zij vervelender gescharrel gehad.
Toen hun voorgenomen huwelijk publiek bekend werd, was Smul wild aan 't
drinken gegaan en had in alle herbergen geschreeuwd dat Rozeke de zijne was
geweest, dien avond van de slijting, toen de stormende paarden met hen beiden
op den wagen in het koren waren weggehold. Dagen lang had hij als gek geloopen,
zwerend dat hij Alfons zijn mes door 't lijf zou halen indien hij hem ontmoette; hij
had zijn dienst opgezegd en was gaan landloopen; en op een avond was hij komen
schelden en brieschen vóór 't huisje van Rozeke's ouders, zóó gemeen beleedigend,
dat haar broeders en haar vader op hem af gevlogen waren en geducht hem hadden
afgeranseld.
Sinds was hij weer bedaard en uiterlijk kalm geworden. Hij had opnieuw zijn dienst
als paardenknecht genomen bij boer Kneuvels, en werkte als een lastdier, somber
in zichzelf teruggetrokken, geen nutteloos woord tusschen zijn
halsstarrig-dreigend-gesloten lippen doorlatend. Maar Rozeke bleef doodsbang
voor hem en vermeed stelselmatig elke gelegenheid hem te ontmoeten. Zij was
geen enkele maal meer bij boer Kneuvels komen werken, en in haar schrik had zij
ook aan Alfons zijn woeste aanranding in 't koren, op dien avond, met de weghollende
paarden, verteld.
‘Rozeke, zweir mij da ge de woarheid zegt; zweir mij dat er nie anders gebeurt 'n
es en dat de sloeber liegt!’ had hij haar plechtig-dringend gevraagd.
‘'k Zweire 't ou, Fons; 'k mage deudvallen as ik ou de woarheid nie'n zegge!’ had
zij met onwrikbare beslistheid geantwoord. En frank in het gezicht had zij hem met
haar mooie, kinderlijkreine, blauwe oogen aangekeken.
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‘'k Geleuf ou,’ had hij ontroerd geantwoord; en verder was er niet meer over
gesproken.
Even vóór negen uur waren zij op het gemeentehuis, waar het burgerlijk huwelijk
zou voltrokken worden. Zij waren beiden gansch in 't zwart gekleed, hij met een
rond hoedje, het donker haar zorgvuldig gestreken en 't zwarte snorretje gekruld,
netjes als een heer; zij met een schitterend-witten onderrok waarvan zij het randje
liet zien en een zwart-tullen hoedje, met hel-witte-en-roze bloemen. Zij zag er frisch
en jeugdig uit als een nog heel jong meisje. Haar zachte wangen hadden, onder
hun warme tint van zonnebruinheid, de teere, frissche kleur van de bloemen op
haar hoofd en haar blauwe oogen schitterden, als glanzende vergeet-mij-nietjes.
Alfons' oude moeder en Rozeke's beide ouders waren meegekomen. Vaprijsken,
als een zomervogel in 't groengeel gekleed, was trouwvaârke, en La, in 't donkerbruin,
met schel-blauwe bloemen op haar hoed, was trouwmoêrke. Verder dienden drie
ambachtslui uit de buurt, doorgaans voor dergelijke gelegenheden op het laatste
oogenblik van hun werk gehaald, tot huwelijksgetuigen. In de afwezigheid van
meneer de Latour-Champlon, den baron-burgemeester en jonkvrouw Anna's vader,
werden zij door meneer Waelckens, den eersten wethouder, in de secretarij van
het gemeentehuis, met openstaande deuren, getrouwd. De plechtigheid was spoedig
afgeloopen. Meneer Provijn, de secretaris, een slaperige, bleeke dikkerd, met
vet-glimmend vest, zanikte de lezing van de huwelijksacte voor, terwijl meneer
Waelckens, met gansch andere dingen bezig, de gelegenheid van zijn komst op
het gemeentehuis waarnam, om met gefronste wenkbrauwen van verveling talrijke
malen zijn handteekening op lijvige, gele registers te krabbelen. Hij kwam eerst ter
zake toen de secretaris zijn zeurige voorlezing even onderbrak en vragend-wachtend
naar hem opkeek.
‘Zijn we'r?’ vroeg hij. - En, op een bevestigend hoofdgeknik van den slappen
secretaris, keerde hij zich tot Alfons' oude moeder en stelde de sacramenteele
vraag:
‘Vreiw Urzela van de Weghe, verkloart-e gij toe te stemmen in 't huwelijk van ouë
zeune Alfonsus Josephus van de Weghe mee Irma Rosalia van Doalen?’
‘Joa ik, menier de schepen,’ antwoordde dof en heesch het ziekelijk oudje.
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Meneer Waelckens keerde zich tot Rozeke's vader om:
‘Constantinus Ludovicus van Doalen, verkloart-e gij toe te stemmen in 't huwelijk
van ou dochter Irma Rosalia mee Alfonsus Josephus van de Weghe?’
‘O ba joa ik, menier Woalkes; ze'n moên moar zien e-woar da z'ulder deveuren
doen om aan de kost te komen,’ antwoordde glimlachend de vader.
‘En gij, vreiwe, stemt-e gij euk toe?’ vroeg meneer Waelckens aan Rozeke's
moeder, zonder op vader's grappigen toon in te gaan.
‘Ha, 'k zal wel moeten, e-woar; moar 't es spijtig da ze nog zeu jonk es.’
‘Joa moar, stemt-e toe of stemt-e niet toe?’ vroeg meneer Waelckens met een
begin van ongeduld.
‘O joa joa ik, joa joa ik, menier Woalkes. Ze'n moên ulder moar weiren, e-woar?
W' hên 't wij euk moeten doen om deur 't leven te komen.’
Meneer Waelckens, 't gelaat steeds ernstig en de wenkbrauwen in verveling
gefronst, wendde zich tot Alfons:
‘Alfonsus Josephus van de Weghe, verkloart-e gij tot wettige huisvreiwe te nemen
Irma Rosalia van Doalen?’
‘Joa ik, menier de schepen,’ antwoordde kalm Alfons.
Meneer Waelckens wendde zich tot Rozeke.
‘Irma Rosalia van Doalen, verkloart-e gij tot wettigen echtgeneut te nemen Alfonsus
Josephus van de Weghe?’
‘Joa ik, menier de schepen,’ fluisterde Rozeke zacht.
‘In noame der Wet verkloar ik ulder deur het huwelijk verienigd!’ orakelde meneer
Waelckens. - En zonder verder notitie van hen te nemen verdiepte hij zich weer in
handteekeningenkrassen op de lijvige registers, terwijl de secretaris, met zijn slappe,
toonlooze zeurstem, de langdradige lezing der acte voortzette.
Rozeke zat stil-ontroerd en vreemd te moede. Heel diep in haar binnenste lag de
ontroering, want al het uiterlijke der plechtigheid leek zoo gewoon en oppervlakkig
dat er geen emotie tot haar van doordrong. Die vadsige, trage secretaris, die stugge
wethouder, die drie getuigen in hun werkpak, die stoffige registers in de hooge,
houten kasten om de muren, en ook de welbekende alledaagschheid van haar
ouders en zijn moeder, van Vaprijsken en van La, 't was alles of het niets te maken
had met de gewichtige gebeurtenis waarvoor zij daar vereenigd waren, en die nu
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plotseling als een omwenteling in haar leven zou te weeg brengen. Zij voelde al dat
uitwendige zoo koud, zoo vreemd en onverschillig, bijna als iets vijandig-dreigends
over haar jong en frisch geluk. Hare gedachten dwaalden van de werkelijkheid af,
vlogen in 't ronde om haar heen, als gejaagd-zoekende vogels, die uit alle oorden
de gebeurtenissen van 't verleden weer in haar geheugen brachten. Zij dacht aan
het verwilderd hollen van de paarden met den wagen, en 't akelig grijnsgelaat van
Smul rees eensklaps als een duivelsche verschijning vóór haar op. Zij schrikte er
van tot in haar ziel en haar zachte oogen staarden even angstig vóor zich uit. Zij
dacht aan jonkvrouw Anna, het mooi, lief meisje van 't kasteel, die haar altijd zooveel
vriendelijkheid betuigde en die zij, na dien middag op de slijting, niet meer had
teruggezien. Had die haar dan vergeten en verlaten? Vreemd, zij voelde zich
eensklaps als in eenzaamheid vergeten en verlaten, terwijl toch haast allen die zij
kende en liefhad nu bij haar waren, om haar levensgeluk met hem, Alfons, den man
van haar hart en haar keus, te helpen zegenen. En slechts aan hem alleen geloofde
en hechtte zij met veilige zekerheid, als aan de eenige steun van bescherming, die
haar tegen alle levensgevaren zou behoeden. Tranen van zalige ontroering kwamen
even in haar oogen en van terzijde keek zij hem aan, in volle overgave van haar
gansche wezen. Hij glimlachte haar zachtjes tegen, met zijn mooie, donkere oogen,
alsof hij haar begrepen had en zoet gerust wou stellen. Toen werd het haar te
machtig: zij moest hem even aanraken, hem even voelen. Zacht-langzaam-zoekend
strekte haar hand zich naar hem uit, terwijl haar oogen stil-behoedzaam op het
kwabbigdik gezicht van den saai-voorlezenden secretaris gevestigd bleven. En als
in een wederzijdsche strooming van onbedwingbare versmelting tot één wezen
raakten zij elkanders vingers zonder naar elkaar op te kijken en wisselden zij, plechtig
als een stillen eed, de zwijgend-omknellende belofte van hun onvergankelijke liefde.
Toen de secretaris eindelijk met zijn lezing klaar was stonden zij op, eerst Alfons
en dan Rozeke en beiden zetten langzaam, met bevende vingers, hun handteekening
onderaan de acte. Het was als de bezegeling van hun zwijgenden liefdeseed. Geen
een van de anderen, behalve Vaprijsken, waren geleerd en konden hun naam zetten.
Zij teekenden met een kruisje. De overige drie getuigen: een smid, een bakker en
een zadelmaker teekenden ook, en laatst van
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allen onderteekenden meneer Waelckens en de dikke secretaris.
‘Es 't spel hier gedoan?’ vroeg vader van Dalen.
‘'t Es gedoan,’ antwoordde de secretaris, zijn pen afvegend.
‘Kurt en goed 'e-woar?’ schertste een der getuigen.
‘Joa,’ lachte vader van Dalen, blij dat hij even lachen kon, ‘kurt en nie kurt; 't es
gauwe gedoan, maar 't duurt lank.’
Hij keerde zijn vriendelijk gezicht met het eene helder-levend oog en het andere
wit-dood oog naar den stroeven wethouder en den slappen secretaris en vroeg of
hij hen met iets trakteeren mocht.
‘Merci, van Doalen, 't es te vroeg,’ bedankten zij.
‘Lijk of ge wilt menieren; 't wordt ulder toch hertelijk gejoond,’ zei vader. Hij groette,
en met al de anderen en de getuigen verliet hij de secretarie en opende de deur
vlak tegenover in den gang, waar de herbergkamer van het gemeentehuis was.
De trouwers en de ouders werden er door de waardin proficiat gewenscht, en zij
dronken er een ‘dreupelken’ met de getuigen, en de mannen ontstaken een pijpje.
Toen gingen zij langzaam in een troepje naar de kerk, waar 't klokje reeds de jonge
echtgenooten voor de trouwmis opriep.
Na de plechtigheid in de kerk, die ook heel kort en haastig afliep, omdat er nog
dienzelfden ochtend een groote begrafenis van een ouden heereboer moest plaats
hebben, werden allen door vader en moeder van Dalen in d'Ope van Vrede op
warme chocolade en krentenbroodjes getrakteerd, en dadelijk daarop vertrokken
de trouwers met het trouwvaarke en 't trouwmoerke te voet naar 't naastgelegen
kleine station, om verder den dag in Gent door te brengen.
‘Nichte Begijntje nie vergeten zille!’ riep Alfons' moeder hem nog eens vol
bezorgdheid na.
‘Meugen La en ik euk mee noar nichte Begijntje?’ keerde Vaprijsken zich
gekscheerend om.
Het oude vrouwtje pruttelde nog iets dat ze niet begrepen, en weg waren zij met
hun vieren, haastig stappend naar het station, bang dat ze te laat zouden komen.
Zij kwamen echter nog precies op tijd, en holden zweetend met rood-hijgende
gezichten in een derde-klas wagen van den reeds wachtenden, snuivenden trein.
Toen zij een half uur later in de drukte van het groote stadsstation uitstapten, bleven
zij even aarzelend midden op het woelig
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plein staan om te beraadslagen hoe zij hun vrijen dag besteden zouden. Zij hadden
in 't geheel geen vastgestelde plannen, zij waren maar naar Gent gekomen omdat
het nu zoo eenmaal de gewoonte was bij huwelijks-gelegenheden.
‘Loat ons ievers om nen dreupel of 'n pinte goan, we keunen d'r doar op ons
gemak over klappen,’ stelde Vaprijsken voor. De anderen vonden 't voorstel goed,
en langzaam slenterend, verbouwereerd reeds in 't gejoel van trams en rijtuigen en
fietsen, gingen zij naar de huizenreeks vlak tegenover 't station en kozen er een
herberg uit van onaanzienlijk voorkomen, waar zij binnen traden.
‘Ik zoe iest en veural noar nichte Begijntje wille goan,’ zei Alfons, toen zij gezeten
waren.
't Idee werd goedgevonden; maar La en Vaprijsken wisten niet goed wat zij in
dien tusschentijd zouden doen.
‘Goa mee,’ zei Rozeke, die tegen dit tweede bezoek aan nicht Begijntje heimelijk
opzag.
Doch Alfons keurde dit voorstel beslist af.
‘Nie nie, 'n doe da niet, ze zoe't keunen kwoalijk nemen,’ zei hij bezorgd.
Vaprijsken en La hadden trouwens ook niets geen zin om naar 't Begijnhof mee
te gaan. Zij zouden de trouwers dan ook maar liefst tot aan de poort van het Begijnhof
vergezellen, en daarna wat heen en weer gaan wandelen in de straten, en na een
half uurtje of drie kwartier hen bij den ingang komen afwachten. Moest het gebeuren
dat zij elkander daar niet vonden, dan zouden zij elkaar tegen twaalf uur hier in de
herberg terugvinden.
Zoo werd besloten en zij gingen heen. Op een slenterpasje, elk oogenblik
stilhoudend bij de uitstallingsramen der winkels, de meisjes voor, de mannen achter,
telkens op zij gestooten en geduwd door vluggere voorbijgangers, spotachtig
aangekeken door nieuwsgierigen, en af en toe in verbouwereerd troepje opgehouden
aan drukke kruispunten van tramlijnen en straten, kwamen zij eindelijk, in een lange,
ouderwetsche straat, voor de gesloten, groene poort van het Begijnhof aan.
‘Allo, tot binnen 'n half uur of drei koartiers,’ zei Alfons, de zware klink optillend.
La liep reeds vooruit alsof ze bang was om gezien te worden, maar Vaprijsken
kwam met een schalkschen glimlach eventjes terug en fluisterde schertsend:
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‘Zeg, as nichte Begijntje ou 'n gouwstik van twintig fran geeft, lijk dien baron, van
de zomer, op de slijtijnge, trekteert-e mee'n flassche wijn?
‘Joa ik,’ knikte Alfons glimlachend; en hij duwde de poort open.
Plotseling, zonder overgang, kwamen zij van de roezige drukte der straat in heerlijke,
volkomen stilte. Buiten het kort, smal gangetje, waar het huisje der portierster stond,
die even, vriendelijk glimlachend onder 't wit kornetje, op haar drempel naar de
bezoekers kwam kijken, strekte zich een ruim en vierkant grasveld uit met boomen,
waar koeien vreedzaam als in weiland graasden; en overal rondom, achter witte
muurtjes met gesloten groene deurtjes, vertoonden zich, omringd van hun kleine
tuintjes, de roode-en-witte trapgevelhuisjes der couventen. De kerk stond op een
hoek, verweerd en grijs als een monument van hoogen ouderdom, met groote
boogvensters vol kleine kleurenruitjes en grillig klokkenspel op fijn-gekanteelden,
slanken toren. Zwartgerokte, wit-gekornette begijntjes liepen ingetogen langs de
witte muurtjes, verdwenen geheimzinnig in de groene deurtjes, schreden met korte,
vlugge pasjes, over 't breede grasveld naar het kerkje toe. Een paar waren er bezig
met wit waschgoed op een hoekje van het groene veld te drogen uit te leggen, en
het kwam Rozeke voor of het werkelijk waschvrouwtjes waren, keurige, nette
waschvrouwtjes, met jonge, roze, lachende gezichten, en of het gansche vriendelijk
Begijnhofje, wit-en-groen-en-roze glinsterend in de zoete najaarszon, iets was van
stille, wereldlijke frischheid, iets waar alles weer jong en zacht en rein werd, door
een zorgzame, teedere bescherming tegen alle schendende ruwheid, tegen alle
smet van buiten schroomvallig gevrijwaard.
‘Da ès hier toch amoal stil en scheune!’ juichtte Rozeke, met van verrukking in
elkaar geslagen handen.
Maar Alfons zei dat ze geen tijd mochten verliezen, en zacht trok hij haar uit haar
verraste bewondering mee naar links, langs een der witte muren met de groene
deurtjes, waarachter, midden in hun kleine tuintjes, de wit-en-roze couventen-huisjes
zoo liefelijk in de blauwe lucht trapgevelden.
Rozeke, door een schuchteren eerbied bevangen, las, als bij haar eerste komst
in het Begijnhof, in 't voorbijgaan de verschillende namen der couventen, met gele
of witte letters op de groene
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deurtjes geschilderd: H. Antonius van Padua, H. Aloysius van Gonzague, H.
Nicodemus, H. Ignatius van Loyola, couvent Ter Velden, couvent der Onbevlekte
Ontvangenis, couvent Ter Bloemen.
Dáár was het. Alfons belde bescheiden aan 't ijzeren roedje met glimmend-koperen
knop, dat aan den witten muur naast het groen deurtje hing.
Zij wachtten even, Rozeke met van ontroering kloppend hart. Toen hoorden zij
een stillen, vluggen pas over een grintpad achter 't muurtje en 't oogenblik daarna
schoof een gerasterd spiegat in het deurtje open en vertoonde zich achter het
tralienet een frisch, jeugdig gezicht met hagelblank kornetje, dat als een groote,
witen-roze, levende bloem op onzichtbaren stengel, midden uit al de andere, slanke
stengelbloemen en heesters van het smal tuintje scheen op te rijzen.
‘Es mesoeur van de Weghe thuis?’ wilde Alfons vragen. Maar, nog vóór hij den
tijd had het uit te spreken, trok het vriendelijk-glimlachend gezicht van 't jong begijntje,
die hem dadelijk herkend had, achter 't judasraampje zich terug, en meteen ging 't
groene deurtje zachtjes open en werden zij verzocht te willen binnenkomen.
Zij traden binnen, eerst Alfons en dan Rozeke. Het jong begijntje keek 't jong
bruidje even aan, met vlug-opslaande oogen, die dadelijk weer zedig naar beneden
staarden, terwijl zij 't deurtje dichtdrukte en 't judasje weer toeschoof.
‘Wilt-e moar meekomen?’ verzocht zij hen met zachte, ingetogen stem; en zij liep
hen even, over het smal en kort grintpaadje, tusschen de heesters en de
bloemen-perkjes voor, en opende nu ook de deur van het wit-en-roze trapgevelhuisje.
Zij stonden in een korte, rechte, geelgekalkte gang met bruine deuren aan de
beide zijden en een helle, matglazen tuindeur aan het uiteinde. Het jong begijntje
opende het eerste deurtje links, verzocht hen even te gaan zitten, en verdween.
Door schuchteren eerbied bevangen, keek Rozeke om zich heen. Een ronde tafel
met een grijsbruin kleedje stond in 't midden van de tamelijk ruime, ietwat kille kamer,
op den kraak-zindelijk-geboenden, rooden tegelvloer. Konterfeitsels van heiligen
en pausen hingen, achter glas, in mahoniehouten lijsten aan de witgekalkte muren,
en midden op den schoorsteen zonder spiegel was een kolossaal bruin-houten
Christusbeeld met akelig-gefolterd aangezicht
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onder de scherpe doornenkroon en de aan 't kruis gespijkerde handen en voeten.
Door de witte gordijntjes der kleingeruite vensterraampjes zagen zij de bloemen en
de heesters van het tuintje, en over 't witte muurtje het massieve grijze schip met
slanken klokketoren van de kerk achter het groene grasveld.
‘Zet ou moar,’ fluisterde Alfons tot Rozeke.
‘'K en durve bijkans niet,’ murmelde zij.
‘Woarom niet? Ge'n moet nie schouw zijn,’ zei hij. En hij ging zelf zitten. Maar het
verschuiven van zijn stoel maakte zóó groot geluid over den tegelvloer van 't doodstil
kamertje, dat zij er beiden haast van schrikten, alsof hij iets gedaan had dat niet
mocht. Meteen hoorden zij in den gang het traag-naderend schuiven van slepende
voeten, begeleid door het gekadanseerd tikken van een stokje.
‘Stt!.... z'es doar,’ fluisterde Alfons.
Langzaam, heel héél langzaam werd de deur geopend. 't Was of ze vanzelf open
ging en of niemand zou naar binnen komen. Toen verscheen het onderste eind van
een bruin-houten, scheef naar voren geheld stokje, toen de stijve onderrand van
een zwarten rok, toen de helft van een wit-gekousden, dik-gezwollen voet; en eindelijk
stond nicht Begijntje in de kamer, even roerlooshijgend van de inspanning, steunend
op haar stokje en op den arm van het jong verpleegsterste; nicht Begijntje kort en
dik, het rimpelig gezicht wasgeel en gezwollen onder de witte kap, de doffe oogen
fletsblauw, de dikke onderlip suffig-kwijlend naar beneden hangend. Een groote,
bruine rozenkrans hing los over haar ingezakte en platgedrukte borst te schommelen,
en zij zuchtte kreunend, alsof dat heel kort eindje steunend loopen haar uitermate
had afgemat. Zij sloeg even haar fletsen blik op naar Alfons, die haar schuchter en
eerbiedig groetend te gemoet kwam, maar dadelijk gingen haar oogen zich vestigen
op Rozeke, en zij vroeg, hortend en hijgend, alsof ze zich het meisje en de reden
van hun bezoek niet goed meer herinnerde:
‘Zij-je van doage.... meschien getreiwd.... en es dat de vreiwe?’
‘Joa w', nichte Begijntje, en 'k kom ou Rozeke nog ne kier teugen, lijk of ik ou
beloof ha,’ antwoordde Alfons.
Rozeke, innig benauwd en hoogkleurend van schaamte, wist niet wat ze zeggen
moest. Zij stond daar doodsverlegen als een
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schuldige te glimlachen, en zij werd feitelijk onbeleefd door overgroote vrees van
onbeleefd te zullen zijn. Het jong begijntje keek haar stil-glimlachend en als 't ware
vriendelijk-meewarig aan.
‘Z'es nog 'n beetse verlegen, nichte Begijntje,’ trachtte Alfons te vergoelijken.
Doch nicht Begijntje scheen niet onaangenaam over Rozeke gestemd, haar indruk
was blijkbaar een nog gunstige; die eerbiedige schuchterheid beviel haar, en zij
wees verwelkomend naar stoelen, terwijl zij zelve met de hulp van haar geleidster
zuchtend in een breeden armstoel neerzakte.
Het jong begijntje scheen haar vragend iets in 't oor te fluisteren. De oude knikte
goedkeurend en de jonge verdween, de bezoekers met nicht Begijntje alleen latend.
Zij zaten alle twee in stijve, strakke houding om de tafel, ver van elkander af als
vreemden, de oogen eerbiedig-ontzagvol gevestigd op de oude, rijke nicht, die, na
nog eens herhaaldelijk gezucht en gekreund te hebben, hen nu met
amechtig-hijgende tusschenpoozen over verschillende dingen begon te ondervragen.
Zij stelde voornamelijk belang in Alfons' moeder, omdat zij wist dat deze, evenals
zij, oud en ziekelijk was, en wilde vooral weten waar het haar nu 't meest aanpakte:
op den adem, in de zij of in de beenen. Toen deze nieuwsgierigheid bevredigd was
begon zij opnieuw over haar eigen slechte gezondheid te zeuren, telkens toch
herhalend dat zij geen recht tot klagen had, aangezien het onzen lieven Heer in zijn
almachtige goedheid en wijsheid behaagde haar op aarde te beproeven om haar
wellicht hiernamaals des te gelukzaliger te maken. En eindelijk sprak zij over
henzelven, over de plechtige gebeurtenis van hun huwelijk en hoe zij zich op zulk
een dag als christelijke menschen behoorden te gedragen.
‘Hét-ulder tot nou toe wel altijd treffelijk gedregen?’ vroeg ze plotseling, hen om
de beurt met haar slappe, fletse oogen eenigszins wantrouwend aankijkend.
Zij schrikten beiden heftig op bij die zoo onverwachtte vraag en keken elkaar even
met onthutste verbouwereerdheid aan. Rozeke kreeg een kleur als vuur en haar
wimpers gingen vlug en zenuwachtig, als zou ze gaan schreien, over haar eensklaps
neergeslagen oogen op en neer, terwijl Alfons, zich strak vermannend, nicht Begijntje
frank in het gezicht durfde aankijken en met de kloekheid van een rein geweten
antwoordde:
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‘Altijd, altijd, nichte Begijntje, d'er 'n es giene meinsch op heul de weireld die ons
iets te verwijten hét.’
Die kranig uitgesproken verzekering scheen nicht Begijntje ten zeerste te
bevredigen. Zij knikte goedkeurend met het hoofd en haar nat-bevend-afhangende
onderlip pruttelde iets van tevredene waardeering. Toch meende zij dat rein met
elkaar omgaan vóór het huwelijk lang niet alles was, en weer sprak zij hen van den
heiligen Tobias, die drie dagen en drie nachten met zijn vrouw in zuiverheid had
geleefd.
Alfons had alle moeite om een plotseling in hem opstormende lachbui te
bedwingen. Hij beet op zijn lippen en gluurde schichtig naar Rozeke, die ook even
met een vluggen blikstraal naar hem opkeek en toen weer met hooge kleur haar
oogen zedig neersloeg, terwijl haar mooie lipjes even onbedwingbaar-zenuwachtig
over elkaar schoven en trilden.
Gelukkig merkte nicht Begijntje er niets van op; en zij bleef rustig door haar
stokpaardje berijden:
‘Da ge mij wilde beloven van gedurende drei doagen en drie nachten lijk den
heiligen Tobias in zuiverheid te leven, 'k zoe ulder huwelijk zegenen en ulder geluk
helpen bewirken.’
Alfons zat op de pijnbank en Rozeke kreeg het zóó benauwd dat haast tranen
van schaamte in haar neergeslagen oogen kwamen, terwijl een zenuwachtig grimas
haar lippen onophoudend van het lachen naar het huilen heen en weer trok.
Maar nicht Begijntje zat met strak-starenden, fletsen blik op een positief antwoord
te wachten, en plotseling dacht Alfons hoe oud en rijk ze was en hoe ze hen kon
bevoor-of-benadeelen in haar testament. En hij zei, met een doffe stem die van
inspanning trilde, terwijl ook hij zijn beschaamde oogen instinctmatig als een
schuldige neersloeg:
‘Nichte Begijntje, 'k beloof ou da 'k al zal doen wat da 'k kan om...’
Op 't oogenblik dat hij het met een laatste aarzeling zeggen zou ging de deur
zachtjes open, en als een engel van verlossing trad het vriendelijk jong begijntje
binnen, met een volgeladen presenteerblad op haar beide uitgestrekte handen.
Alfons zweeg plotseling; en nicht Begijntje zelve betuigde hem met een
goedkeurend hoofdgeknik dat zij genoeg begrepen had, terwijl het jong begijntje 't
zware blad met kan, kopjes en koekjes vóór haar op de ronde tafel plaatste.
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‘'t Es seekelou,’ sprak nicht Begijntje. ‘Ge goat 'n taske seekelou drijnken en 'n
boterkoeksken eten ier da ge veurt goat.’
De ochtend-chocolade met broodjes, die zij na de trouwmis in d' Ope van Vrede
gebruikt hadden, lag hen nog zwaar op de maag, en zij voelden geen de minste
lust om nog eens weer het zelfde te gebruiken, doch de uitkomst was er een zóó
ongehoopte en welkome, dat zij terstond, met ongeveinsde verrukking, bijschoven
en vol graagte het weeë, zoeterige goed naar binnen werkten. Het jong begijntje
en de oude nicht deden er trouwens aan mee, de laatste akelig morsend met haar
blibberende kwijllip en haar tandeloozen mond; en toen zij gegeten en gedronken
hadden mochten zij eindelijk opstaan en afscheid nemen.
‘Wacht, brabbelde nicht Begijntje, ‘hier es nog wa veur ulder, moar.... moar 'n
verlies het niet.... en keupt er ulder 'n stik in ulder huishouën mee.’
Zij ging met haar bevende hand in een mandje, die het jong begijntje in een kast
voor haar gaan halen was en nam er van onder een kerkboek en een sleutelbos
een bankbriefje van honderd frank uit.
‘Ha moar nichte Begijntje, 't es te veele! 't es te veele!’ riep Alfons gansch ontroerd.
‘Neem moar, neem moar,.... moar 'n verlies het niet, en.... en vergeet ulder belofte
niet....’ zei nicht Begijntje.
Met bevende vingers nam Alfons het kostbaar papiertje aan en stopte het
zorgvuldig in zijn binnenzak. Innig ontroerd stond hij vóór haar, hij zag ineens als
heel nieuw en onbekend nicht Begijntje, een goed en liefdadig oud mensch met een
paar zonderlinge eigenaardigheden, en hij voelde plotseling dat het hem werkelijk
spijten zou als zij er eenmaal niet meer was.
‘Merci, merci, nichte Begijntje, ge zij wel duuzen kiers bedankt, en 'k hoop uit de
grond van mijn herte da ge genezen zilt en da ge wel honder joar oud zilt worden,’
zei hij, met tranen van dankbaarheid in de oogen, terwijl hij, met Rozeke heengaande,
nog een laatste maal haar gele, bevende, rimpelige hand in de zijne drukte.
Toen zij buiten het Begijnhof kwamen ontwaarden zij dadelijk Vaprijsken en La, die
langzaam in de drukke straat vóór de winkelramen op en neer wandelden. Alfons
floot op zijn vin-
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gers en dadelijk keerden zij zich om en kwamen naar hen toe.
‘Hawel, hoe hé 't geweest! Hé z' ulder 'n stik van twintig fran gegeên?’ schertste
Vaprijsken. Maar hij werd vreemd getroffen door de zonderlinge uitdrukking van
beider gezicht en riep verwonderd:
‘Hé! wa scheelt er dan? Es 't lachen of es 't schriemen da ge goat doen?’
Rozeke, zenuwachtig van emotie, trok inderdaad een vreemd gezicht. En plotseling
barstte 't bij haar uit, half lachen en half huilen, onbedwingbaar, midden op de straat,
onder de verbaasde blikken van de talrijke voorbijgangers.
‘Ha moar onz' Roze wa hét-e gij! schiedt er toch uit! wordt-e gij zot!’ riep La
verbaasd en bijna verontwaardigd.
Eensklaps werd het ook Alfons te machtig, en net als Rozeke barstte hij uit in
tranen en gelach, krampachtig op zijn lippen bijtend en zijn vuisten knellend, als
een gek. Stom-gapend van verbazing stonden La en Vaprijsken hen aan te kijken,
tot Alfons hen eindelijk met zich meetrok in een eenzaam zijstraatje, waar hij hen,
nog steeds om de beurt lachend en huilend, het verhaal deed van den heiligen
Tobias en van het bankbriefje van honderd frank, telkens in gehorte woorden
smeekend dat zij er toch niet om lachen zouden, want dat nicht Begijntje veel te
goed en veel te lief was om bespot te worden, en telkens zelf weer in overweldigende
lachbuien uitproestend, hoe langer hoe erger, naarmate La en Vaprijsken, die
eindelijk de toedracht van de zaak begrepen, ook in dolle uitgelatenheid hun wilde
pret uitschaterden. Toen zij eindelijk tot bedaren kwamen vroeg Vaprijsken, nog
half ongeloovig, om het bankbriefje te mogen zien; en hij werd stil van eerbied terwijl
Alfons het als een heiligdom te voorschijn haalde en het hem van verre liet
bewonderen.
‘Nondedzju!’ riep hij, de tabakspruim die hij kauwde als van wellust in zijn mond
omkeerend.
Weer slenterden zij met hun vieren door de straten, doelloos, gapend-rondkijkend,
hinderend voor de overige voetgangers, die telkens op het trottoir om hun trage
viertal heen moesten, als 't water om een klip. Maar 't was reeds over twaalf, La en
Vaprijsken kregen honger, en de laatste stelde voor dat zij ergens wat zouden gaan
eten en vooral de flesch wijn uitdrinken waarop
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Alfons nu met zijn honderd frank waarachtig wel trakteeren mocht. Alfons stemde
toe, en in een groepje stonden zij nu even weer midden op het kruispunt van vier
straten, wantrouwig-aarzelend rondkijkend, of zij ook ergens een geschikte herberg
zagen. Doch zij ontdekten niets dat hen bepaald aanlokte en daar zij ieder oogenblik
op zij gedrongen werden door het druk verkeer van voetgangers en rijtuigen, raadde
Vaprijsken aan om weer naar die herberg bij het station te gaan, wat zij ook deden.
Loom en moe reeds van de benauwende stadsdrukte en het doelloos slenteren,
kwamen zij voor de tweede maal in 't herbergje en Alfons vroeg aan den dikken
baas, die in grijs linnen jasje achter de schenktafel stond, of zij iets te eten konden
krijgen.
‘Iets koud, joa,’ antwoordde kortaf de man; en hij wees naar zijn schenktafel, waar
stukken koude roastbeef, ham en kaas op groote borden onder glazen stolpen
stonden. Er was ook een mandje vol met hard-gekookte eieren.
Vaprijsken trok zijn neus op. Hij had gehoopt iets warms, iets van ‘teelkost’ te
kunnen krijgen. Maar La deelde hem mede dat zij 's avonds bij vader en moeder
van Dalen teelkost in overvloed zouden krijgen, en dat vooruitzicht troostte Vaprijsken
en deed hem reeds op voorhand lekkerbekken. Na lang aarzelen en overwegen
bestelde Alfons voor La en Vaprijsken twee groote porties ‘rosbuuf en hespe’ en
voor hemzelf en Rozeke, die na al hun chocola met broodjes nog geen honger
hadden, slechts twee gekookte eieren. En meteen bestelde hij ook, plechtig, als
gold het een daad van belang, ‘'n flassche wijn.’.
‘Reuën of witten?’ vroeg de baas van achter zijn schenktafel.
Gewichtig raadpleegden zij even elkaar.
‘Reuën,’ zei eindelijk Alfons.
‘Van den ordinairen of van den besten?’
Weer staken zij de hoofden samen.
‘Hoevele scheelt het in de prijs?’ vroeg Alfons.
‘Twie fran en drei fran.’
‘Van den besten dan,’ besloot Alfons.
Zij aten en dronken. Vaprijskens leuke oogen glinsterden. Zijn gele baard ging
onophoudend op en neer, in gelijkmatige kadans, als een heel eigenaardige
mekaniek, die door iets automatisch in beweging werd gebracht. Hij sneed zijn
vleesch, dik met mosterd bestreken, in gelijke stukken op kubieke hompen brood,
en tel-
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kens na het slikken dronk hij een teug van zijn wijn, schalksknipoogend naar de
anderen, als voerde hij iets heel ondeugends uit, waarin hij groote, stille pret had.
La ging plotseling, zonder merkbare oorzaak, weer aan 't schaterlachen en beweerde
dat de wijn haar naar het hoofd steeg; Alfons en Rozeke zaten een beetje lusteloos,
de maag wee-overladen en vagelijk van streek door te veel zoete chocola en
broodjes.
Na den wijn en het eten dronken zij koffie met suiker in groote glazen, - wat hen
eerst verbaasd deed lachen - en Alfons trakteerde ook Vaprijsken met sigaren. Toen
spraken zij weer over nicht Begijntje en hadden nog even pret om de Tobias-historie;
maar langzamerhand begonnen ze zich toch te vervelen, en wel dra vroeg Vaprijsken
wat zij nu verder met hun middag zouden doen.
Rozeke en La stelden voor om nog wat in de stad te gaan wandelen en naar de
winkels te kijken en misschien 't een of 't ander te koopen; doch de mannen hadden
reeds meer dan genoeg van de winkels en zochten naar iets anders zonder het
evenwel te vinden.
‘We'n keunen hier toch nie heul den dag in die hirbirge blijve zitten,’ zei Rozeke
een beetje wrevelig.
Alfons keek haar even van ter zijde aan. Haar mooie oogen stonden stroef en
haar lipje hing een beetje neer. Hij had al meer gehoord dat ze soms wel een ietsje
grillig kon zijn; hij had het zelfs een paar keer ondervonden al. Nu ook. Hij glimlachte
zoet en nam streelend hare hand onder de tafel. Half pruilend nog keek ze naar
hem op, maar het lieve en aardige in haar karakter nam dadelijk weer de overhand
en haar heldere oogen lachten hem glinsterend tegen, als zonnestralen door een
vluchtig onweerswolkje.
Plotseling had Vaprijsken een inval.
‘Weet-e watte! loat ons elk van zijne kant goan!’ riep hij. ‘La mee Rozeke in de
wijnkels en ik mee Fons ievers elders.’
Maar Rozeke, die 't oogenblik te voren wellicht zou hebben toegestemd, was er
thans niet meer voor te vinden.
‘Op onzen treiwdag van mijne veint wigleupen! nien ik, doar zie! 'K ben bij hem
en 'k goa mee hem mee woar dat hij wìlt!’ riep zij, als een bedorven kind. En zoet
legde zij haar handje in de zijne en drukte die teederlijk.
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‘Al gezeid!’ lachtte Vaprijsken. ‘Hawèl weet-e watte: loat ons al te goare mee den
elektriek rondrijën!’
Dat was een heerlijk voorstel en zij juichten 't toe. Ja, met de electrische trams
rondrijden, van den eenen in den anderen, zoover ze liepen! Dat was iets nieuws,
dat kenden ze nog niet, dat zou pleizierig zijn!
Zij verlieten de herberg en stapten lachend in den eersten tram den besten, die
klaar stond om te vertrekken.
‘Woar noartoe?’ vroeg de conducteur.
‘Noar 't ende van de weireld!’ schertste Vaprijsken.
En zij reden. De mooie winkelstraten, met schitterpracht van uitstallingen, de stille,
ouderwetsche buurten, met groote, donkere, deftige huizen en indrukwekkende
kerken, de vuile, krioelende voorstad met lange, rechte straten vol grauwe
arbeiders-woningen en reusachtige fabrieks-gebouwen, ze reden 't alles zoo
gemakkelijk af en langs, in telkens afwisselende belangstelling voor in-en-uit-stijgende
reizigers, tot zij weldra heelemaal buiten waren, midden in vuilnis-terreinen met
half-gesloopte werven en loodsen, waar de tram eindelijk stilhield en zij verzocht
werden om uit te stappen.
‘Ah, Vaprijs, da es 'n scheune streeke woar da g'ons hier gebrocht het, zille; 'k
moak ou mijn kompliment,’ gekscheerde Alfons om zich heen kijkend. Ook La hield
Vaprijsken voor den gek, vragend of hij hier wellicht een lief had zitten. Maar Rozeke,
de oogen nog vol van de glinstering der schoone winkels die zij slechts in het vlugge
voorbijsnorren van den tram gezien had, werd opnieuw misnoegd en pruilerig en
verlangde reeds zoo spoedig mogelijk terug te keeren. Zij stonden daar even als
verdwaald; geen van allen wist nog wat te doen noch waar naartoe; zij vonden, er
niets beters op dan met denzelfden tram naar de stad terug te rijden, en daar opnieuw
te blijven slenteren en hangen, en nog eens wat te eten en te drinken, en nog eens
in en uit de winkels en bazars te loopen, tot het eindelijk tijd werd om den trein
huiswaarts te nemen.
Zij waren moe en beu. In 't kort trajectje op de spoor vielen Rozeke's oogen dicht
en zonk zij weg in slaap Alfons, met hare hand zacht in de zijne, voelde eveneens
een loome slaapzucht in zijn hersens suffen; en hij hoorde nog te nauwernood, in
't knarsend-ruischen van den trein, het lachgepraat van La en Vaprijsken,
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die elkaar met grapjes trachtten op te winden. O, slapen, rustig naast elkander
mogen slapen, na een zoo langen dag van afmattend slenteren en hangen! Maar
knarsend op zijn remmen hield de trein plotseling met een korten schok stil en beiden
schrikten zuchtend uit hun sluimering, terwijl het portier, wijd-opengerukt, een
frissche, koele tocht naar binnen deed stroomen. Zij waren er, haastig hobbelden
zij uit den wagen en stonden op 't perron.
De avond was gevallen. Zoodra zij uit de drukte van het klein station kwamen,
bevonden zij zich in stille duisternis op een eenzamen steenweg tusschen twee
rijen jonge eikenboompjes. Een paar rijtuigen, die reizigers waren komen afhalen,
reden hen in de glinstering van hun lantarens voorbij, en in een daarvan meende
Rozeke den baron en de barones van het kasteel te herkennen. Zij verbaasde zich
zeer. Sinds een paar maanden waren zij reizende, en na den middag der slijting
had Rozeke van haar voorname vriendin jonkvrouw Anna ook niets meer gemerkt.
Koffers stonden boven op de omnibus; wellicht keerden ze juist nu van de reis terug.
Maar hoe kwam het dan dat zij hen noch bij 't vertrekken van den trein, noch hier
aan 't kleine station gezien had?
‘Zat mejonkvreiw Anna euk in de voiture?’ vroeg Alfons.
Rozeke wist het niet, zij had het niet goed kunnen zien; maar zij dacht wèl dat de
jonkvrouw er bij was en haar hart popelde van ongeduld en vreugd in het vooruitzicht
haar wellicht spoedig weer te ontmoeten.
‘'K weinsche dat die jongen b'ron d'r euk bij woare en dat hij ons van den oavend
nog ne kier mee 'n gouwstik van twintig fran kwam trekteeren,’ lachte Vaprijsken.
‘Zoe da nou heur lief zijn?’ riep La.
Geen van allen wist die vraag te beantwoorden. Niemand in 't dorp had er verder
iets van gezien of gehoord; men wist zelfs niet wie hij was en of hij op 't kasteel
vertoefd had; maar Rozeke voelde instinctmatig dat hij en de jonkvrouw elkander
liefhadden en zij brandde van verlangen om er wat meer van te weten. In stil gepeins
daarover liep zij even zwijgend in de duisternis naast Alfons, terwijl La en Vaprijsken
in stoeiende pret reeds enkele schreden vooruit waren.
Zacht legde hij zijn arm om haar middel en drukte haar tegen zich aan.
‘Rozeke, woarop peist-e dan?’ streelde hij.
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‘Op ou,’ sprak ze heel zacht, verliefd-glimlachend in het donker naar hem opkijkend.
‘Op mij alliene?’ plaagde hij.
‘Op ou en op mejonkvreiw Anna; 'k zoe toch wel wille weten of dat die jongen
b'ron heur lief es, en of ze mee hem zal treiwen, en of ze gelukkig zal zijn.’
‘Zij-je gij gelukkig, Rozeke?’
‘Joa ik, o joa ik, Fons,’ streelde haar stem, met een teedere intonatie van
zalig-ontroerde overtuiging.
‘We zillen alle twieë zeu gelukkig zijn, e-woar, mijn Rozeke?’
‘O joa w' Fons, o joa w' Fons.’
Zij liepen samen met gelijken tred nauw tegen elkander aangesloten, voelend,
als een groot geluk van innig één-zijn, de zachtlevende warmte en de lenige
beweging van elkanders lichaam. Hij was niet groot en niet sterk, eerder fijn en
tenger voor een man, maar hij voelde haar nog zooveel fijner en tengerder en ook
zwakker dan hemzelf en dat gevoel gaf hem grootere kracht en sterkte dan hij
wezenlijk bezat, om haar steeds teeder lief te hebben en haar te beschermen. Al
zijn loome moeheid van het suffig slenteren in de stad was eensklaps over, de
zachte frischheid en 't mysterie van de duisternis verkwikte hem, hij keek op naar
de heldere sterren die tintelden in 't donkerblauw uitspansel tusschen de zwarte
kruinen van de boomen en dan weer rechts en links naar de hier en daar nog vaag
zichtbare velden, waar krekels droomerig zongen tusschen de laatste haverschoofjes
van den lieven zomer, die daar ook als geheimzinnig-omstrengelde liefdes-gestalten
op de naakte stoppelvelden stonden, en het werd hem zoo heerlijk-zacht en
rustig-zeker in zijn binnenste te moede, het werd zoo zalig van vertrouwd geluk en
goede, kalme toekomst. Hij sprak niet meer, hij kon niet meer spreken; hij hield haar
heel héél innig-zacht tegen zich aangedrukt, en streelde hare wangen met zijn
teerbevende hand, en zoende haar eindelijk op de zoete lippen, met lange, lange
zoenen en gesloten oogen, terwijl hij niets kon zuchten dan haar steeds herhaalden,
lieven naam:
‘O Rozeke, Rozeke, mijn Rozeke....’
Links vóór hen uit, in 't donkere van den nacht, laaide plotseling een roode gloed
op en tegelijkertijd bomden in de verte, kort na elkaar, drie dreunende kanonschoten.
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‘Zie-je 't vier? Heurt-e ze?’ riep Vaprijsken, in de duisternis tot Alfons en Rozeke
zich omkeerend.
Hartstochtelijk knelde Rozeke Alfons' hand in de hare. Ja zeker, zij zagen en zij
hoorden het en wisten wat het was: de avondpret in het gehuchtje waar haar ouders
woonden en waar de terugkomst van de jonggehuwden door het volk gevierd zou
worden. Hooger en rooder flakkerde de vuurgloed op en opnieuw bomden de
kanonnen, terwijl ze reeds van verre het verdoofd gejoel hoorden van 't jonge volkje,
dat zeker al om den brandstapel een wilde ronde danste.
Zij liepen haastiger, met ongeduldig-jagend hart en sloegen links den landweg
in, die naar 't gehuchtje leidde. Zwaarder dreunden de kanonnen, schriller galmden
de vreugdekreten, terwijl het vuur, door het gewirwar van het struikgewas, van verre
op een boschbrand leek. En plotseling kwamen zij in 't zicht en een lang
hoezee-geroep begroette hun verschijning, terwijl eensklaps, door onzichtbare
handen, een lange snoer van in elkaar gevlochten bloemen dwars over den weg
werd opgespannen, om hun den doortocht te beletten.
Glimlachend trad een klein, in 't wit gekleede meisje uit een groep naar voren,
met een papiertje en een bloemenruiker in de hand; en bij het in rooden gloed tegen
de huisjes opflakkerend houtvuur las het een gedichtje voor:
Welkom van uwe reis, Alfons en Rosalie
Die nu zijt in den echt getreden
En bij uw ouders Leo en Marie
Dezen avond het feestmaal zult eten.
De gansche buurt heeft zich in uw geluk verblijd
En hoopt dat gij veel lange jaren
Tot spijt van wie 't benijdt
Als man en vrouw zult blijven paren.’

Gejuich en hoezees klonken in kanongebulder op, de bloemen werden aangereikt,
Alfons en Rozeke dankten, het snoer werd neergelaten en 't oogenblik daarna waren
zij met de trouwgasten en andere genoodigden in vader van Dalen's huisje, waar
een lange tafel klaar gedekt stond, terwijl het volk daarbuiten, mild getrakteerd op
bier en jenever, in den helderen September-avond rondom het krakend en sissend,
met groote armvollen versch hout gevoede vuur, luidruchtig bleef joelen en dansen.
Zij praatten en lachten en aten, eerst ‘karbenoaden en sau-
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cietjes’ met aardappels en daarna pannekoeken die zwommen in melk, met boter
en met bruine suiker. Het bier stroomde overvloedig en de koffie stond geurend op
't fornuis te dampen. Benevens Rozeke's ouders en broeders waren daar ook velen
van de makkers met wie zij in de zomerdrukte op boer Kneuvels' hoeve werkten,
en zij hadden allen dolle pret en haalden grapjes uit, een beetje dronken reeds van
't fuiven om het houtvuur. De dikke moeder van Dalen liep hijgend en zweetend van
't fornuis naar de tafel om een ieder te bedienen, en vader deed een beetje
buitensporig, den broekband los en in zijn hemdsmouwen, om de beurt verteederd
en trotsch uitgelaten, nu eens klagend dat hij zijn oudste dochter in huis niet missen
kon en dan weer pochend dat zijn dochter trouwde met een jongen van fortuin, die
als een rijke boer zou kunnen leven, wanneer hij eenmaal 't erfdeel van zijn nicht
Begijntje had.
Vaprijsken's leuke oogen glinsterden van ondeugende pret en zijn spotmond
lachte in zijn gelen baard. Hij keek naar Rozeke en Alfons, die zelven met moeite
zich bedwingen konden, al deden zij hem ook teeken dat hij zwijgen moest. En
plotseling flapte hij 't er proestend uit:
‘Op conditie dat hij leeft gelijk den heiligen Tobias!’
‘Wa vertelt-e gij, doar?’ vroeg vader van Dalen wenkbrauwfronsend in zijn pochen
gestoord.
‘Ge'n meug nie, ge moet zwijgen, Vaprijs!’ vermaanden Alfons en Rozeke, half
boos, half lachend.
Maar in de nu algemeen opgewekte nieuwsgierigheid kon Vaprijsken het niet
langer onder zich houden; en hij vertelde in één adem heel de historie.
De mannen schaterden, de meisjes kronkelden zich met roode gezichten en
glinsterende oogen op haar stoelen. Moeders zweetstralende, heete wangen
lodderden tot in haar hals en haar zwaar buikje stond als met kleine, korte schokjes
tegen de kachel aan te huppelen, terwijl haar hooge lachstem klokte en kakelde,
als het gekrijsch van een leggende hen; en vader zat daar even stom en roerloos,
overbluft en overdonderd, zijn helder oog rond als een glinsterkogel op Vaprijsken,
zijn doode oog als in slaap of treurnis half gesloten. Maar plotseling begon het goede
oog te knippen en te twinkelen terwijl zijn mond wijd open ging; en op zijn beurt
proestte 't hij eindelijk uit, zóó hevig dat hij zich ver-
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slikte en van zijn stoel opsprong, den rug gekromd en de handen op zijn knieën, als
in stuiptrekkingen. Hun wild geschater en gegil werd tot op den weg gehoord en de
pretmakers lieten even hun vuur in den steek om nieuwsgierig door de raampjes te
komen luisteren en kijken. Zij schaterden en gilden van buiten mee zonder te
begrijpen wat er gaande was en een aantal kwamen zelfs, ongevraagd, binnen.
Zij waren er welkom, de heele buurt was er welkom, het was een dag van
uitgelaten leute, en moeder schonk en gaf er maar op los: dreupelkes jenever,
kannen bier, meetjeskonte, voor al wie er van wilde. Haast heel het klein gehucht
kwam daar weldra bijeengestroomd, maar 't werd er zoo benauwd en stikkend, dat
de een na de ander spoedig naar buiten vluchtte en allen op den duur midden op
den kruisweg weer rondom het houtvuur gingen joelen. De trouwers en de gasten
trokken mee en volop werd de pret er voortgezet. Vader van Dalen liet opnieuw
bier, jenever en meetjeskonte halen in den ‘Graeve van Halfvasten,’ de herberg aan
den overkant, armvollen hout werden van alle kanten bijgehaald, en hoog en rood
in grijze kolken rook flitste de brandgloed op, verlevendigend met snelle weerlichten
en vegen, de fantastische gezichten en gestalten der in breeden kring woelende
menigte. Reusachtige schaduwen dansten gedrochtelijk uit over de hel verlichte
gevels en tot op de daken der omringende huizen en de rood-beglansde bladeren
van heggen en van boomen ritselden soms als levend klatergoud.
En in dien vreemden, onreëelen toovergloed zag plotseling Rozeke een man daar
staan, aan wien zij niet meer had gedacht en dien zij nooit op deze plaats en op dit
uur verwacht zou hebben: Smul, boer Kneuvels' paardenknecht! Zij zag hem staan,
heel achteraan en heel alleen, geleund tegen den gelen gevel van den Graeve van
Halfvasten, de pet laag op het voorhoofd, den rossen knevel als een zware streep
dwars door het bar gezicht, de stuursche oogen strak op haar gevestigd. Het was
haar plotseling te moede alsof een onverwachte ongeluksbode een droeve schaduw
over haar jong en frisch geluk uitspreidde en instinctmatig, als in schrik, deinsde zij
even achteruit. Wat stond hij daar te doen? Waarom was hij er gekomen? Was het
uit haat, als uitdaging?.... of was het uit liefde?.... uit lijdende, kwellende liefde?
Zij voelde plotseling een vreemd medelijden. Zij toch was geluk-

Groot Nederland. Jaargang 3

62
kig en dat was hij zeker niet. Zij was bang voor hem, vreeselijk bang, - de herinnering
aan zijn woeste aanranding in 't koren kon haar nog doen ijzen - maar, had hij haar
ook niet het leven gered? Het kwelde haar dat hij daar nu zoo norsch en zoo alleen
stond; zij had hem willen mee zien dansen met de anderen in de vreugderonde om
het knappend vuur, en toch schrikte zij ontzettend bij de gedachte dat hij in den
kring zou komen en wellicht pogen zou met haar te spreken. Eensklaps zag ook
Alfons hem staan. ‘Kijk ne kier die sloeber doar! wa komt-ie hij hier doen?’ riep hij
bijna hardop, verbolgen uit. Maar Rozeke suste hem spoedig met angstige woorden:
‘Zwijg, zwijg, geboart da g'hem nie'n ziet.’
Doch Rozeke's broeders en ook anderen die Smul kenden, hadden Alfons'
uitroeping gehoord en staarden boos, dreigementen brommend, naar de sombere
gestalte van den paardenknecht tegen den gevel van het herbergje. De uitgelaten
jool verzwakte en verstomde, allen keken met wantrouwend ongenoegen naar den
stoeren kerel, die door zijn enkele verschijning de pret gestoord had; en reeds trad
Miel, Rozeke's oudste broeder, ondanks haar smeeken, beslist op hem aan, toen
eensklaps in de verte, in 't onzichtbare van den donkeren nacht, een donderend
geruisch, als van een bliksemsnel-aanrollenden trein, alle hoofden met verbazing
om deed wenden.
‘Wa es dàtte? Wa komt er ginter?’ riepen allen, verschrikt uit elkaar stuivend.
Een vage wit-gele gloed, als van ononderbroken verre weerlichten, flitste dansend
in 't verschiet op de boomstammen en heesters bij een bocht van den weg; het werd
al lichter en al grooter in een steeds hooger en zwaarder opdreunend geruisch, en
plotseling fonkelde de flikkerstraling van twee groote, gele vuuroogen in 't zwarte
van den nacht, oogen als van een onbekend, reusachtig vuurbeest, dat blazend en
snuivend in brieschende woede op de feestvierders kwam losgestormd.
‘Nen odemebiel! nen odemebiel!’ werd er van alle kanten te gelijk gegild. En een
donkere bende holde den helderen lichtglans te gemoet.
Daar was hij!.... Langzaam vertraagde zijn vaart en 't dreunende geruisch
verminderde. De mee-vliegende, helle lichtvlak der lantarens veegde de duisternis
van vóór 't gevaarte weg; de boomen,
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de heesters, de menschen, de huizen, alles werd om de beurt pijlsnel beschenen,
als met bundels sneeuwwit manelicht begooid en weer in duisternis gedompeld, tot
het eindelijk vóór het huisje van van Dalen in den rooden gloed van het brandend
houtvuur stilhield. Een dame en een heer, gedrochtelijk toegetakeld onder mantels,
capuchons en groote brillen, stegen uit den lagen, langen, grijs-bestoven wagen,
die enkel twee smalle zitplaatsen had; en de dame, plotseling een dik voilet
oplichtend, vertoonde haar frisch en mooi gelaat aan de verbouwereerde menigte
en zei, terwijl zij met uitgereikte hand en lieven glimlach recht op Rozeke toetrad:
‘Rozeke, ik wist dat het vandaag uw trouwdag was en ik heb u van mijn reis een
cadeautje meegebracht.’
‘Och Hiere God, mejonkvreiw Anna!’ riep Rozeke met starverbaasde oogen,
plotseling haar voorname bescherm-vriendin herkennend.
De heer die haar vergezelde had uit den steeds door-ruischenden wagen een
pakje genomen en naderde nu ook glimlachend tot de bruilofstgasten, en allen
herkenden in hem den milden gever van het twintigfrankstuk op den middag van
de slijting.
De jonkvrouw nam het pakje van hem af en overhandigde 't aan Rozeke.
‘Kijk, Rozeke, hier zit 'n schoon penduulken in om boven op een schouw of een
kaske te zetten en een stuk goed om u een beste winterkleed van te maken.’
‘O merci, mejonkvreiwe, merci, merci, da es toch vriendelijk da ge nog op mij
gepeisd hèt,’ dankte Rozeke, tot de tranen ontroerd, terwijl zij herhaaldelijk de hand
harer weldoenster drukte. Alfons nam zijn rond hoedje af en drukte ook, met emotie,
de minzaam naar hem uitgereikte hand.
‘Zijt gij gelukkig dat ge nu getrouwd zijt, Rozeke?’ glimlachte de mooie jonkvrouw.
‘O joa ik, zille, mejonkvreiwe!’ antwoordde Rozeke met stralende oogen. En
plotseling ontsnapte 't haar, onwillekeurig, terwijl haar blik zich even op den heer
die 't meisje vergezelde vestigde:
‘En gij euk, mejonkvreiwe? Zijt-e gij euk gelukkig?’
‘O ja, zeker, zeker, ik ook,’ lachte de jonkvrouw, met teederzachten oogenglans
de richting van Rozeke's blik even volgend. ‘Meneer is een neef van mij, weet ge?
Gij hebt hem dezen zomer
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op de slijting wel gezien. Hij heeft toen de slijters getrakteerd en nu komen wij samen
van Oostende, waar hij heeft meegedaan in de courses met zijn automobile.’
‘En hét-e gij euk meegedoan, mejonkvreiwe? vroeg Rozeke haast verschrikt.’
‘Maar neen! 't gaat veel te gauw en ik ben veel te schuw! Ik ga maar mee als 't is
voor wandeling,’ glimlachte zij. Vlug keerde zij zich tot haar neef, en zei, in 't Fransch,
net zooals ze gedaan had op de slijting:
‘Donne-leur encore quelque chose, Armand.’
Vaprijsken, die van op een afstand het gesprek gevolgd had en duidelijk begreep
waarvan nu kwestie was, kwam al vast, met van oolijke pret flikkerende oogen naast
den jonker staan. En juist zooals deze gedaan had op de slijting, ging hij nu ook in
zijn zak en haalde er een goudstukje van twintig frank uit.
‘Pour qui?’ vroeg hij aarzelend en stil tot jonkvrouw Anna.
‘Pour moi, monsieu!’ riep vrijpostig Vaprijsken.
Een wild gelach steeg op omdat Vaprijsken Fransch sprak, en ook de jonker
glimlachte, den blik nieuwsgierig op Vaprijsken.
‘Mais c'est le même de cet été!’ zei hij verwonderd.
‘Owie monsieu, owie monsieu,’ antwoordde Vaprijsken ongestoord, onder het
nogmaals wild-opstijgend, algemeen gelach.
‘Vous partagerez au moins, n'est-ce pas?’ conditionneerde de jonker.
‘Owie monsieu, owie....’ herhaalde met overtuiging Vaprijsken; en onder een storm
van geschater en gelach kreeg hij het twintigfrankstuk en holde er juichend en
dansend midden in de joelbende mee weg.
‘Allons, nu gaan wij ook weg,’ zei jonkvrouw Anna. ‘Veel geluk in uw leven, Rozeke;
en gij, sprak ze tot Alfons, gij moet altijd goed en zacht en lief voor haar zijn.’
Rozeke liet Alfons staan om even met haar lieflijke beschermster mee te loopen.
‘Wilt-e nie 'n beetse binnekomen, mejonkvreiwe en meniere? Wilt-e nie wat eten
of drijnken?’ vroeg ze goedig, niet wetend waarmede haar dank te betuigen. En ook
vader en moeder en La kwamen aandringen, maar reeds waren de reizigers
teruggestegen in den lagen, langen, grijs-bestoven wagen, die dadelijk
oorverdoovend weer begon te ruischen en te trillen. 't Was iets ont-
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zettends als een helsche kracht welke daarbinnen woedde, een roffelen als van
twintig trommelslagers op tot barstens toe gespannen trommels, met af en toe
daartusschen door geweldige knallen als kanonschoten, waarbij het monster
vuurspuwde uit zijn flanken en de dicht-opeengedrongen menigte schrikgillend uit
elkaar deed stuiven.
‘O, zij toch veurzichtig, mejonkvreiwe!’ riep Rozeke door angst bevangen; en de
zachte, kalm-gelukkige glimlach van haar voorname vriendin kon haar zelfs niet
geruststellen. Zij kreeg ineens het akelig vizioen alsof dat lang en lage, ruischend
monsterding een doodkist was, een sombere doodkist, waarin een levend-opgesloten
wezen uit al zijn krachten lag te beuken en te bonzen om verlost te worden; en hij
die het bestuurde, met zijn neergetrokken pet en zwarten bril was als de dood zelf,
't geraamte met de zeis, dat haar vriendin, - zijn schuldeloos slachtoffer - naar de
vernieling medesleepte.
‘Zij veurzichtig, zij toch veurzichtig, mejonkvreiwe!’ riep zij nog eens, als in een
intuïtieve waarschuwing van onbewuste, diepere beteekenis, uit al haar kracht,
terwijl het ruischend gevaarte met een langzamen, sierlijken zwaai omdraaide en
in de flikkering van zijn helle lichten die den zwarten nacht doorboorden, pijlsnel,
onder 't juichend-gillen van de menigte, in het verschiet verdween.
't Was over tien. Alfons nam zacht Rozeke's hand en fluisterde dat 't tijd werd om
naar huis te gaan. Het vuur verflauwde, enkele feestvierders trokken reeds zingend
langs de donkere wegen huiswaarts en Rozeke's broeders stonden met harsfakkels
klaar om de jonggehuwden naar het huis van Alfons' oude moeder, waar zij hun
intrek zouden nemen, te begeleiden. Een tiental vrienden en vriendinnen, waaronder
Vaprijsken, Drieske Nijpers en de Seissekoker, Irma Pese, Maaie Troet en 't Geluw
Meuleken, die denzelfden kant uit moesten, schaarden zich bij hen en zij namen
afscheid van de ouders en van La. Vader van Dalen, stomdronken, wilde iets zeggen,
maar raakte niet meer uit zijn brabbelwoorden; moeder kwam vóór Rozeke staan,
lei haar de beide handen op de schouders en begon ook, met tranen van ontroering
in de stem, te spreken; maar plotseling riep een der mannen schertsend dat zij
Rozeke nog eens aan de geschiedenis van den

Groot Nederland. Jaargang 3

66
heiligen Tobias moest herinneren; en daarop viel ze zonder overgang aan 't
proestlachen en dan weer aan het huilen, stikkend in haar woorden en haar tranen,
terwijl haar dik, rond buikje als in stuiptrekkende schokken, tegen Rozeke's corset
op en neer stond te huppelen. Dat werkte aanstekelijk. Ook La kwam huilend van
haar zuster afscheid nemen en zoo deden ook enkele buurvrouwen. Het leek wel
of het op een rouwpartij zou uitloopen, toen eensklaps Vaprijsken met nog twee
volle flesschen uit den Graeve van Halfvasten kwam gerend en schreeuwde dat zij
voor het afscheidnemen nog een laatste dreupelken moesten pakken en pret maken
en lachen in plaats van daar als kleine kinderen te staan schreien.
Alfons en Rozeke werd elk een vol glas in de hand gestopt en om de beurt kwamen
nu allen hun glas tegen die van de trouwers aantikken. Allen kwamen: ouders,
vrienden, buren, in een opgewekten, vroolijken stoet en wenschten de echtgenooten
nog eens voorspoed en geluk. En toen zag Rozeke, in haar ontroering, plotseling
ook Smul naar hen toe komen. Zij had hem in 't geharrewar met de automobiel niet
meer gezien, zij had aan hem niet meer gedacht, zij wist niet of hij er nog was,....
en daar stond hij eensklaps in de rij met al de anderen vóór haar en als in een droom
zag zij hem naderen en op zijn beurt de hand naar een der glaasjes uitsteken. Zij
zag Vaprijsken, die inschonk, even aarzelen en hem met wantrouwen aankijken, zij
hoorde vaag een dof gemor van Alfons en haar broeders; maar het leek alles als
een droom, en 't oogenblik daarna voelde zij zijn glaasje tegen 't hare tikken en
hoorde zij zijn schorre, heesche stem:
‘Proficiat, Rozeke; en gien kwoaje vrienden.’
‘Proficiat, Ivo,’ antwoordde zij haast onhoorbaar; en even keek ze naar hem op.
Zij zag zijn stuursche blauwe oogen, onder de klep van zijn laag-getrokken pet,
als door een waas van droevigheid beneveld. Onwillekeurig greep het haar aan en
weer voelde zij vreemd medelijden.
Maar hij was reeds bij Alfons en ook bij hem zag zij het glaasje vredig aantikken
en hoorde ze zijn doffe stem:
‘Proficiat, Fons, en gien kwoaje vrienden....’ waarop Alfons ook even instinctmatig,
als wist hij in zijn verbouwereerdheid niet goed wat hij zei: ‘Proficiat, Ivo, gien kwoaje
vrienden’ antwoordde
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en daarop zijn glas in één teug leeg dronk. Haast tegelijkertijd deed Smul het hem
na, en het leek Rozeke alsof de beide mannen die om haar gestreden hadden,
plotseling met den drank hun wrok inslikten en of er voortaan altijd rust en vrede
tusschen hen zou blijven bestaan. Zij loosde een zucht van verlichting, alles leek
haar goed nu, en in 't geknetter van de aangestoken fakkels keerde zij zich om en
verliet met Alfons en den stoet der begeleiders, de juichende en joelende groep der
nog even door-fuivende gasten om het langzaam uitstervend houtvuur.
In een compact vroolijk troepje liepen zij nu, bij het stoomende laaien der sissende
fakkels, door den kalmen, donkeren September-nacht. Hun groote, donkere
schaduw-schimmen dwarrelden als gedrochtelijke, door elkaar hollende dansers
over den roodbeglansden landweg vóór hen uit, en op de ingeslapen boerderijen
waar zij langs kwamen, blaften de waakhonden schor-verwoed hun lawaaiïgen
voorbijtocht na. Toen blaften zij allen voor de pret soms tegen, waarbij de honden
nog razender werden en door hun woest gebrul de koeien wakker maakten, die dan
even klagend loeiden, terwijl de hanen eensklaps schel-klaroenend aan het kraaien
gingen. Toen loeiden en kraaiden zij weer allen in chorus mede en het lawaai breidde
zich even uit over de gansche ingeslapen streek, van boerderij tot boerderij, waar
de plotseling ontwaakte honden en hanen overal tegen elkaar opblaften en kraaiden.
Alfons en Rozeke lieten de joelende bende enkele passen vooruit gaan. Zacht
nam hij hare hand en hield die gedrukt in de zijne. Een tijdlang spraken zij geen
woord. Zij voelden de zaligheid van het geluk hun gansche wezen als 't ware
doorstroomen. De nacht verspreidde om hen heen zijn zoete geuren, de krekels
zongen vreedzaam in de klavervelden, slechts even zwijgend in 't voorbijgaan der
luidruchtige bende; en op de naakte stoppelvelden stonden hier en daar de zware
korenschelven als een in veilige haven opgeborgen rijkdom voor de toekomst, terwijl
de laatste, nog maar pas gemaaide en gebonden haverstuikjes op lange optochten
van zwijgende kinderen leken, die met de laatste, nog verspreide schatten van den
lieven zomer naar hen toe schenen te komen. 't Was alles vrede en illuzie en geluk
wat hen omringde; zij voelden innig-diep de rijpe schoonheid van het leven, de
zalige, sereene zekerheid van het geluk.
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Daar waren zij aan 't huisje, - moeders huisje - witgekalkt, met wit-en-groene luikjes,
liefelijk klein en eenzaam onder het lommer van de hooge, zacht-suizende populieren.
Moeder, die hen hooren komen had, stond wachtend op den drempel, Rozeke's
broeders verlichtten den ingang met hun laaiende, walmende fakkels, de begeleiders
en enkele nieuwsgierigen woelden er omheen. Zij schaarden zich joelend in dubbele
rij en onder juichgekreet moesten Alfons en Rozeke naar voren treden.
‘Zijn onz' treiwers thuis?’ schreeuwde met luid-galmende stem Vaprijsken.
‘Joa z'!’ schreeuwden al de bruiloftsgasten tegen.
‘Hên z'ulder op ulderen treiwdag goed geamezeerd?’
‘Joa z'!’
‘Goan z' ulder nou nog beter amezeeren!’
‘Joa z'! Joa z'!’
‘Zillen ze doen lijk den heiligen Tobias?’
‘Nie z'! Nie z'! Nie z'!’
Een wild gelach ging op, Irma Pese en 't Geluw Meuleken kronkelden zich van
de pret, de Seissekoker en Drieske Nijpers kittelden haar in de lenden dat zij er van
giegelden en kraaiden; en Rozeke, doelpunt aller blikken naast Alfons op den
drempel, voelde een heete kleur van schaamte over hare wangen gloeien.
‘Goan we nou amoal noar huis?’ schreeuwde opnieuw Vaprijsken.
‘Joa w'!’
‘Moar goan w' iest nog eentje pakken?’
‘Joa w'! Joa w'!’
Hij haalde een flesch uit, die hij in zijn zak verstopt had; en tot laatste afscheid
werden nog eens de glaasjes volgeschonken.
Toen gingen ze weg. Dansend en zwierend, jongens en meisjes arm in arm, zag
Rozeke de uitgelaten bende in 't roode weerlicht van de toortsen onder de hooge
boomen verdwijnen. Zij zongen en brulden in koor het welbekende lied:
Waar kunnen wij ook beter zijn
Dan bij onz' goede vrienden?

en slaakten wild daar tusschen door harde schreeuwen en kreten als dierengeluiden,
met af en toe hoog en schril opgalmend meisjes-gegiegel, als greep er een worsteling
plaats.
‘Ze zillen wa uitvoeren in 't noar huis goan!’ glimlachte Alfons; en teederlijk strekte
hij nogmaals zijn arm om Rozeke's middel.
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‘Kom, we goan euk binnen; moeder es al noar bedde,’ fluisterde hij; en hij drukte
een vurigen zoen op haar frissche wang, terwijl hij haar zacht en onweerstaanbaar
met zich mee trok.
‘Wacht ne kier! wa ès dat doar?’ riep zij plotseling, als in schrik naar de donkere
boomen wijzend.
De vaag-zichtbare gestalte van een man kwam er langzaam uit het donkere der
stammen en verwijderde zich zwijgend in de richting van boer Kneuvels hoeve.
‘'t Es ne man, hij zal 't gezien hên!’ fluisterde zij dof.
‘Wà zoedt hij gezien hèn? Da 'k ou 'n totse gaf? 'K mage toch zeker wel!’ En hij
poogde haar opnieuw te zoenen.
‘Stt! zwijg,’ weerde zij hem bijna angstig af, de verdwijnende gestalte in de
duisternis nastarend.
‘Ge 'n zijt toch nie schouw, zeker! spotte hij. 't Es den ienen of den anderen van
boer Kneuvels' hof die doar stoan kijken hèt.
Zij sprak geen woord meer, maar een huivering doorrilde haar en zij ging met
hem naar binnen.
Plotseling had zij den man herkend. 't Was Smul! Zij was er eensklaps zeker van.
Instinctmatig sloten zich haar lippen op elkaar.
Waarom zij aan Alfons niet zegde dat ze Smul herkend had wist ze zelve niet....
(Wordt vervolgd.)
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Aphoristische kritiek
Door Is. Querido.
Kunst, Literatuur, Leven.
I. Busken Huet en Madame de Stael.
Er leeft verzet in mij tegen zekere mooivinderij van Busken Huet.
Huet was een wesp-achtig, stekelig-fijn vernuft soms. Hij had veel sneersche
zetten, - en zijn kritiek zit vol van galgenhumorachtige schamperheid en zoet-zuur
venijn.
Maar het Groote in de kunst voelde hij toch altijd áán met een ziel, die niet bóven
dat stekelig-fijne, nuchter-vernuftige en kleingepassioneerde uit kón!
Diepe zelfontroeringen en hevige aangedaanheid waren hem vreemd.
Zijn felle misslagen in bewonderings-exlamaties zijn er de lèvende bewijzen van.
Huet kende den hartstocht niet, die den mensch tot den hemel òpstoot, of naar
de hel terug laat tuimelen. - Hij heeft nooit voor zijn bedaarde en deftige oogen de
passie zien rooken en vlammen, licht en schaduw zien versidderen in het almachtige
leven.
En ook kende hij niet het zacht ruischend geluk, het levensgeneurie.
En het machtige stijlgegolf kende hij niet, en het zielsgedein niet, en 't gesluimer
van de groote geesten niet.
Zou hij den zoeten huiver van den Droom gevoeld, en 't visioen van 't diepe,
Innerlijke Smartleven ooit anders gezien hebben dan als bedaarde, bezonkene,
evenwichtige, nuchtere Hollander met veel verstand, veel snaaksche fijnheid?
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Neen, Huet bekeek 't leven niet in den zeespiegel, onder 'n eindeloosheid van lucht,
maar in de konsole. Er zit salon-kauserie in zijn werk; 't korrekte, konventioneele
besef van stijl-dekorum en gevoels-dekorum.
Hij kon niet meejoelen met den god'lijken jubelzang der groote zielen, en het
geschrei hunner harten klankte geen adagio-van-smarten in z'n oor terug.
Hij sluit zich niet òp, wèg van de wereld, weken en maanden met het heiligste dat
zij in zich hadden en gaven, - hun kunst, hun boeken, - maar hij ontvangt ze als 'n
deftig minister, of hij gàat zelf ter audientie.
Huet.... is een ziel ter audientie!
Huet zag de kramp van het konvulsieve leven in een boek als L'Assommoir, met
de banale, vlakke gewoonte-ontroering van een waanwijs medikus voor 't bed van
een stervende!
Zijn ziel raakt nooit het mysterie van de ziel die sterven gaat, noch van de ziel die
het leven met gigantesken jubel in 't gelaat lacht.
Hoe dikwijls staat hij náast de Schoonheid.
Luister eens naar zijn bewonderings-uitroepen over Madame De Staël.
Eerste exklamatie:
‘De laatste bladzijden van Delphine behooren ongetwijfeld (ik kursiveer overal
Q.) onder het schoonste, wat de romantische literatuur van alle landen en alle tijden
heeft voortgebracht.’
Tweede exklamatie:
‘Zoo gij Leonce overlevert, dan sterft uw kind;’ wanneer zij met veegen mond tot
Leonce zegt: ‘De dood in mijne borst was het geheim van mijn moed,’ - dan bereikt
het verhaal den hoogsten trap, waartoe ooit eenige literatuur geklommen is.’
Hier peinst de lezer even, en mijmert na: dàn bereikt het verhaal den hoogsten
trap, - let wel, ‘den hoogsten trap,’ - waartoe ooit eenige literatuur geklommen is.’ Neen, we lachen niet meer om deze foei-leelijke beeldspraak, over deze ‘klimmende’
literatuur. Erger!
Mij klinkt het eenvoudig als een godslastering, hoe iemand nà het mystiek realisme
van Shakespeare's King Lear en Hamlet, na Dante's Divina Commedia in hun
romantische pracht en menschelijkbreede symboliek, zóó valsch en verstandelijk
ontroerbaar schijnt
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aangedaan, door zulk 'n middelmatig en buiten àlle schoonheid ademend werk, als
dát van Madame De Staël.
Ik heb een groot deel van Delphine gelezen, en vooral me op de laatste bladzijden
gespitst.
Maar ook in dit brok is niet de geringste stijlgolving, niet de geringste
persoonlijk-dramatische visie. Het is alles verstandelijkvernuftig, hol en valsch van
schreeuwrig effekt, als de vóór-speech van een degenslikker.
O! hoe vulgariseeren deze exklamaties Huets oordeel tot in 't merg!
In 1875 geschreven, nà Balzac, nà Zola.... En nà Sophocles, nà Homerus! Nà
Shakespeare's Romeo en nà Dante's Beatrice!
Moet deze man ons de van heilig middeneeuwsch schoon doorhuiverde mystische
romantiek van Shakespeare en Dante, de zielsen geestesmacht van Rousseau en
Goethe laten voelen?
Zeg niet, dat ik zijn oordeel over 't boek in het kader van den tijd moet bezien.
Want juist Huet maakt het van alle tijdverband los, en plaatst 't met koortsigen roep
op het plan der eeuwengroote kunst.... ‘dan bereikt, - luister maar! - het verhaal den
hoogsten trap, waartoe ooit eenige literatuur geklommen is!’....
O, sneersche Huet, hoe klein zijt ge hier, hoe vaal en slap is uw schoonheidsbesef!
Vierde exklamatie:
‘En welke standen, welke gebaren, welke lichteffekten! Delphine, zich voor de
deur plaatsend, wanneer de regter wil heengaan en haar ontwijken;’ (volgen
tusschenzinnen, Q.), - ‘al die trekken getuigen om strijd van eene kunst, gelijk alleen
het genie kan ingeven.’
Vijfde exklamatie:
‘Hetgeen omgaat in Delphine's hart en hetgeen voorvalt om haar heen, - het vloeit
alles te zamen tot één tafreel vol licht en schaduw, vol teederheid en zielskracht,
vol eenvoud en vol majesteit.’
Deze ‘volle’ bombast is juist zóó verbijsterend leeg, de onderscheiding van Huet
hier zoo laag, dat ze felle minachting zou rechtvaardigen, als we niet wisten, hoe
fijn en subtiel-ironisch, hoe voornaam in groot cynisme dezelfde man kon zijn.
Zesde exklamatie:
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‘Al stellen wij in dit boek nog zooveel op rekening der gemaaktheid en van den
woordenpraal, er ademt in dit boek eene even echte als verheven menschelijke
smart, en Goethe zoowel als Chateaubriand staan hier bij mevrouw De Staël achter.’
Hier glundert de moralist heel stiekem in Huet!
Zevende exklamatie:
‘Niemand behoeft ons te zeggen, dat de schets van Corinne's ('t gaat nù over
Corinne, Q. -) leven in Engeland, door haar zelve, een meesterstuk is.’
Iets verder: ‘Het zijn inderdaad onsterfelijke bladzijden.’
Achtste exklamatie:
‘Zij was (mevrouw De Staël, Q.) Corinne niet, maar zij heeft van Corinne een
onsterfelijk type gemaakt.’
Zou Lamartine Huet begoocheld hebben?
Ik ga niet in op de stom-banale bewonderingsfrasen, op de kliché-zegsels en de
grove karakteristiek der z.g. gevoelsschoonheid van Corinne en Delphine.
Uit ieder woord proeft men hier den gemanieerden literairen fat, den frazen-dandy.
Maar de aandoeningen zijn verslapt, als tienmaal begutste boterhammenkoffie
in 'n boerengezin.
Er waait een akademisch luchtje van deze Huetsche pagina's.
Maar vooral, vóóral is ergerlijk de ons suggereerende houding van Huet, als de
schoonheids-ontroerde. Ik geef mijn hoofd als inzet, aan ieder, die mij één gevoelden
zin, en een zin ècht gevoel uit dat afschuwlijk spektakel-melodrama, juist in dit laatste
Delphine-hoofdstuk, kan aanwijzen.
Alles er in, is van een grove, vulgaire ontroerings-berekening. De taal is van een
stuitende, kunstmatige kauserie-rhetoriek.
't Heele hoofdstuk is één mislukking, één opstopping van afzichtelijk-valsche
psychologie. - Door D'Ennery, den Twee-Wezenman, is geen wee-er
engelenbak-frazeologie uitgedacht.
Juist de hoogtepunten, door Huet met zooveel dwaze emfase geroemd, - die
uitvallen en smeekbeden van Delphine aan den rechter, - leest ze, leèst ze, en ge
zult verstomd, verstijfd staan van verbazing, dat een man als Huet daarvan het
rhetorisch bedrog, de valsche en gekunstelde ellende, de vooze holheid niet dadelijk
en onfeilbaar gevoeld heeft.
Want zoo koudbloedig en alleen verstandelijk bewogen was Huet

Groot Nederland. Jaargang 3

74
niet, om dit rhetorische suikerwerk dadelijk voor blanke zoete-koek te hebben kunnen
nemen.
Je zult je verbazen, dat een verstandelijk zoo hóog staande 't waagde, ons deze
zure, verfoeilijke kost voor te zetten als een gerecht van de heerlijkste kwaliteit.
Je zult je ergeren, dat deze weinig diep-ontroerde, cynische natuur, zoo
opgeblazen een middelmatig produkt naar het plan der eeuwendoorleefde literatuur
durfde opstooten.
En is ten slotte een leelijk werk moói noemen, niet even vreeselijk als een mooi
leelijk?
Beide dingen teekenen voor altijd de ziel van den kritikus, want in de sfeer der
zuivere aandoeningen bestaan geen vergissingen.
Men voelt, of men voelt niet. Men voelt, of men huichelt gevoel!
Huets vernuft zelfs was niet meer instaat, hier de zieleleegheid te dekken.
Van z'n onsterfelijkheids-profetiën is niets overgebleven dan de holle klank der
Huetsche woorden!
Madame De Staël is morsdood!
Shakespeare leeft, Dante leeft, Goethe leeft!
Madame De Staël is morsdood!
En de leege opschroeverij van Huet valt als nageworpen scheppen dor zand op
haar doodkist.
Van de middelmatigheids-literatuur uit bekeken, was Madame De Staël een knappe,
begaafde, rhetorisch-schetterende en fanfaresblazende dikke dame, met veel takt,
veel melodramatieke gevoelerigheid, knaphandig als kosmopolitisch-speechster en
ontdekster van ‘L'Allemagne.’ Hoe levendig voelen we méé den afschuw van Goethe
voor deze fransche drukte-tante.
Van de hooge kunst en groote literatuur uit bekeken, is zij als scheppend schrijfster
van verschrompelde waardeloosheid, - knussig en een beetje vuns als een
belommerd zitvertrekje in een burgerlijk woninkje, - wordt deze gansche figuur
onberekenbaar gering naast de kunstwerken der eeuwen.
Van 't hooge niveau der groote wereldliteratuur uit bekeken, vindt men in haar
boeken nog alleen wat grootmoederachtig feministisch gepraat.
Zooals kleuters gekleurde knikkers belikken, zoo belikken onnoozelen alléén deze
verbleekte frazetjes.
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Het reformatorische in haar rhetoriek is onmenschelijk-hol en als ‘kunstuiting’ vol
valsch geschitter, gelijk de kleurige franje om avondlijke karoussel-lampen.
Haar psychologie is die van een mopperende chaperone, klagend over steken in
't hart, eksteroogen en 't leelijke effekt harer niet onbeminlijke wratjes. - Ook, als
van een blauwkous, die zich het blanket en poudre de riz-stuifsel van een
jeugd-kokette zuster op het tanige gezicht tracht te waaieren.
Haar affekten zijn van een niet onbeminlijk begijntje, wier zolen jeukerig-verhit
gloeien boven 'n doorstoofd duf-riekend testje vuur.
En ze kan breien, breien en borduren en haken!
Soms maast ze de gaten van haar blauwkouserige rhetoriek dicht, in gezelschap
van wèrkelijke geestelijke aristokraten, en ze doet 't, kuchend, van-binnen-in
borrelend, als menschen met leege magen, naïevelijk en schaamte-loos-onbewust.
------------------De groote levensstormen der revolutie zijn over haar heengegaan.
Is het schavotbloed naar haar gezicht òpgespat? Heeft ze heroïsche redevoeringen
gehouden? Beefde er een echte, diepe smartziel in haar stem?
Neen, neen! Ze heeft den vulkanischen gloed van den volk'renopstand niet op
zich voelen aanschroeien.
Ze was konservatief in hart en nieren, salon-praatster in eigen home, vettig
zelfgenoegzaam.
Heeft ze den valen schrik nagevoeld van al de onder het valmes geschondenen?
Heeft ze 't gereutel en 't doodsgeschrei der angstigen gehoord en heeft zij gestaard
in de van dolle ontsteltenis gapende, roode oogen?
Heeft ze den waanzin van moeders en minnenden daarin zien dwalen?
O! Heeft ze de uitscheuring van het Tijdgebeuren gehoord en geluisterd, in
dood'lijke ontroering, naar den hevig demonischen kreet van het met bloed bespatte
leven toen?
Madame De Staël zou een wezen van grootheid uit dezen schriklijken, rooden
pracht-hevigen tijd zijn?
Het geweld, den dreun van den vuur-omgloeienden volkrenopstand, heeft ze 'm
op haar áán laten golven?
Zou in haar zich, welk soort schoonheid ook, van menschelijk
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heroïsme, van dwaze, maar verheerlijkte utopie, gemanifesteerd hebben?
O Huet! als een dorre Prof. staat ge hier te gloeien in 't schaamrood van eigen
leege opgeschroefdheid.
Huet, hier zijt ge geen gids, maar rampzalig dwalend schaap, dat den beet van
'n haaktandigen dog verdient.
Madame De Staël!
Ze is een dikke, mollige poes, snorrend en spinnend op 'n leeggeruimd
vensterbankje, knussig in de zon. Ze geeft ‘koppie's’ als je'r aanhaalt, lichtelijk.
O! 't Is een heel gezellig dierke. En knus is ze, 't lieve tantetje.
Nagels had ze nooit, 't goeie dier!
Huet heeft haar onder 'n heel sterken literatuur-kijker beloerd. Toen is, zoo van
uit de verte, - al 'n eeuw geleden, m'n lieve mins....! - haar mollig lijf gaan zwellen.
Ze zat bol van genoegen, in 't lekkere zonnetje te stoven. Ze soesde en
knikkebolde. Huet richtte z'n kijker.... stelde scherp en weer scherp.... en de poes
zwol op tot tijgerbeest. - En hij zag haar knikkebol als den kop van een roofdier, de
oogen dronken van wreed-bloeddorstige droomvisioenen.
De dons-pootjes zwollen óp tot klauwen, de nagels groeiden aan en 't lijf leek van
'n gestreept-Bengaalsche.
De oogen knipperden.... hu, Huet rilde!
En de stille, wreede geheimzinnige kop lag maar te soezen in de zon, de heete
tong likte traag en verkoelend tegen de ruit. De spleet-oogen verdrongen de bloedige
begeerten naar verscheuringen van levend vleesch. De spleetoogen staarden met
hun geheim licht van roofdier-woeste, stille en ontzaglijke woestijn-verlangens.
Toen viel Huet de kijker uit de hand!
Och, poesje, geef maar ‘koppies’.
Je snor is niet met bloed bespat, en je nagels haken niet demonisch vast in levend
vleesch.
Je bent en blijft 'n miniatuur-tijgertje, dat zelfs op de kanariekooi mag zitten dutten,
zonder 'n schamp kwaad te doen.
Mollige poes, dikke tante, snor maar, knor maar, spin maar vredig op je zonnestoof.
Je hebt de schoonheidsdronkenen nooit met 'n gebrul opgeschrikt.
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Zij weten dat miauwen, ook in królsche vlagen, eerder kindergeschrei lijkt, dan
roofdiergebrul.
Je bent wel ‘onsterfelijk’ tante.... in de boeken van Huet althans!
't Leven schept altijd weêr leven, en weet niets van je onsterflijkheid.
Spin maar, knor maar poes, oûe, ronde tante, schommeltante, verkneuter jij je
op je zonnige vensterbank en peins over je ‘onsterflijkheid’.... in de boeken van Huet
althans.
't Leven kent je niet, maar Huet zorgde voor ‘onsterfelijken’ kattenmolm.

II. Flaubert.
Hoe toch te verklaren, dat Flaubert zoo sterk Hugo en Chateaubriand bewonderde?
Is er in die twee iets ànders dan hévig subjektivisme tot sterke ikheids-lyriek
gemaakt?
Louis Bouilhet, z'n vriend, was romantiker, maar Flaubert óok?
Waarom haatte Flaubert 't lyrisme van De Musset en De Lamartine? Alleen om
hun subjektivisme?
Maar, waar dan zijn bewondering, z'n felle hevige, kinderlijkontroerde bewondering
voor Chateaubriand en Hugo te plaatsen? Juist wijl hij zoo evident-stellig eischte:
objektieve kunst, streng doorgevoerd; juist wijl hij zoo haatte het sensitief lyrisme,
uitgaand van eigen aandoening en eigen sensatie.
Hoe zou hij Gorter niet verafschuwd hebben!
Maar Chateaubriand bewonderde hij, den man van het fèlst lyrisch subjektivisme!
De diepere verklaring van deze markante tegenstrijdigheid geven z'n bewonderaars
nergens.
Voozoover ik weet, is zij hun niet eens opgevallen.
Voor mij zit de oorzaak in Flauberts eigen dualistische natuur, romantisch, en
tóch klassiek.
Flaubert, schoon sterk de werkelijkheidskern der dingen verlangende te
doordringen, voelde, dat hij buiten de realiteits-perceptie, óók in zich had den
hoogeren fantasmagorischen levensrhytmus.
Hij blokte, studeerde, lokaliseerde z'n studies en waarneming
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wel op klassieken grond, onderzocht daar als 'n koen-literair archeoloog; deduceerde
daar als een natuuronderzoeker, maar z'n innerlijk visioen-leven liet hem evenmin
rust.
Flaubert was in 't diepst van z'n wezen een romantisch dichter, zich zelfhoudend
voor een doceer-professor of medikus.
Laat men èven bedenken!... Flaubert begón niet met Madame Bovary, - dat werd
hem voor een deel als stof opgedrongen, - maar met La Tentation de St. Antoine.
Dat teekent!
Want de visioen-wereld in hem gloeide soms even sterk, neen sterker dan z'n
realiteitsdrang.
Flaubert was 'n natuur, die in één gedachtenreeks van 'n Madonna naar een
lichtekooi kon dwalen.
Zoo lagen in hem innige vroomheid en nuchter cynisme naast elkaar.
Zola en met hem velen, hebben Flaubert slecht begrepen, door l'Education
Sentimentale ‘le plus personnel’ te noemen, ‘de tous les ouvrages de Gustave
Flaubert.’
Nu en dan voelde Flaubert heel sterk, ook al kampte hij er mee in zich zelf, dat
zònder het subjektivisme, door den grooten kunstenaar niets te vreezen valt.
De grandioze kreatie van Dante was niets dan een geobjektiveerd individualisme.
Dat plots groot voelen der individualiteit moet hem er toe gebracht hebben Hugo
en Chateaubriand zóó te bewonderen. Niet alleen om hun stijlschoonheid, hun vorm,
maar ook om hun wézen!
Z'n eigen visioen-teedre of fel-fantasmagorische zienersdrang trok hem naar hùn
subjektiviteit, zijn doorgloeid dualisme, dat hem toch haten deed, hàten op een
anders levensplan weer, de Ikheidskunst van den smachteling Lamartine, den
perversen weeken De Musset.
In Hugo en Chateaubriand leefden de romantici, versubjektiveerd tot
krankzinnigheid toe, maar Flauberts dualisme werd in slaap gesust, door het
overdragen van alle lyrische gevoelens op vreémde námen en plaatsen.
René, Atala,.... Han d'Islande.... de oer-wouden,.... geen zwoelte, geen
kokotte-odeur als bij De Musset, en dán.... was 't goed!
Maar is er ooit vreeselijker ikheidskunst en lyrisch subjektivisme
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geuit als juist in de romantische holheid en soms toch fijne, teedre sensitiviteit van
Chateaubriand?
Flaubert was 'n lettré, zooals er wellicht geen tweede op aarde bestaan heeft.
Niet de literatuur allereerst doormengde hij met leven, maar omgekeerd 't leven
met literatuur, en niets dan dat.
Shakespeare en Goethe zijn in dit opzicht amateur-schrijvers bij hem vergeleken.
Vooral Goethe, wiens universeel levensbesef altijd naar 'n tegengestelde pool
ging; die alle gedachte-dingen van 't leven in zijn subliemen aandachtskring trok.
Flaubert's kleine en stump'rige klachten over de aanvallende en afbrekende kritiek
op L'Education Sentimentale, die hij over zich heen gesmakt kreeg, - bewijzen dat
in diepsten aard.
Niet dàt hij daartegen protesteerde, maar hòe, en zijn houding tegenover 't leven
toèn!
Flaubert had, te midden der andere werkers van zijn tijd, als woordkunstenaar, de
zeer onrustige, onevenwichtige ziel van een perpetuum mobile-zoeker. Hij heeft
heelemaal iets alchimistisch in zijn werkmethode. - Hij werkte, zwoegde, voor z'n
geheimzinnigen smeltkroes als een wonderlijk-toegetakelde en
verheerlijktwaanzinnige alchimist, 't gelaat soms in mystieken vuurschijn half begloeid,
plots omduisterd, als ademhaal van den balg brak.
Hij smolt, goot, keerde, bewerkte, betooverde z'n materie, z'n woord.
Hij mengde z'n tranen van onmacht, wanhoop en smart in z'n kroes, en er
wonderden òp blauw-fosforische vlammen, èven langs z'n gezicht een valen gloed
verspokend.
O! Er moest goud, puur goùd stollen en vloeien, goud uit de gewone spreektaal,
uit de dagwoorden, 't koper der menschen.
Hij werkte, energisch, schuw, van 't leven en de menschen afgesloten.
En Satan stond áchter dien woord-alchimist, èven donkerrood opschimmend in
den soms uitschietenden vlamschijn van den smeltkroes.
Flaubert zag hèm niet.
Hij zwoegde door, dóór, zonder te zien, vergetend z'n leven,
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keerend, smeltend, wentelend, tooverformules uitmurmelend; dan stollend, dan
vloeibaar-makend z'n materiaal, z'n woord, z'n taal, z'n kadans, z'n rhytmus.
Z'n leven versmolt hij meé in den smeltkroes.
Dat was Satans werk, Satan, dien hij niet achter zich voelde.
Soms spookte de vlam heel hoog uit in 't duistere wondervertrek, groefden zich
de rimpels dieper en snijdender in z'n hoofd, schrikbarend, maar tegelijkertijd juichte
z'n moeë stem:
Gevonden, goud, goud! Z'n koper was edel metaal geworden!
Flaubert is een waarlijk groot werker, al ligt er nog zooveel drab en bezinksel op
den bodem van zijn smeltkroes. Hij dùrfde z'n levenskracht verteren.

III. Vincent van Gogh.
(Naar aanleiding van 'n Oldenzeel-tentoonstelling en het Vincent-Van Gogh-album
met Photocollographies, verschenen bij W. Versluys: Amsterdam.)
Vincent Van Gogh's ziel is van een zware, massieve, hevige pracht als 't mysterieuze
goud op de kleeren van Rembrandts Bruidje.
Waarschijnlijk is 't, dat deze eeuw z'n demonische grootheid en z'n gigantesk
kind-zijn, van allerdiepste ontroering, in z'n geheel zal erkennen.
Vincent is bijna onze gróótste triomf als dramatisch voeler op doek, in de
kleur-plastiek.
Als dramatisch bouwer en uitbeelder van geheimvolste hartstochten komt hij direkt
nà den god-menschelijken Rembrandt.
Vincent stamelt soms, maar wannéér hij stamelt, is 't toch nog altijd Góds naam.
Kleinere dingen dan 't eeuwige zág hij in het aardeleven niet!
Vincent was ontembaar, en z'n geniale intuitie grijpt bevend van verrukking naar
de proportien en de gewelds-visiën van Michel-Angelo en Phidias.
Ik overdrijf in niets. Ik zie al z'n felle en groote gebreken.
Neen, hij was niet kompleet, maar wàt hij gaf, inkompleet,
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staat nòg torenhoog boven al 't komplete van 't groote onder zijn tijdgenooten.
Zijn epische dramatiek heeft werkelijk in hem gehuiverd, geschreid en gejubeld,
vóór het op doek kwam, zooals z'n leven zelf huiverde, schreide en jubelde, bewogen
door alles wat er om en in hem gebeurde.
Vincent is de ware opstandeling, een vernieler, een hevig vernietiger van schijn
en manier, van valsche levensverrukking en daarnaast toch bouwer!
Ziet ge z'n houding zóó tegenover de hem bekwijlende kunstbroeders, dan is hij
z'n eigen geschilderde vampyr, dan is hij gloeiend als het demonische goudvuur op
die vleugels, dan is hij het schrikdier, met z'n makabre haken, en vliesvleugelige
duiveligheid, verdoken in z'n oer-angstige, goud-gloeienden helschen mantel.
Ziet gij hem, argeloos, gigantesk kind, lachen tegen 't leven, dan is hij
innig-schrikachtig, rillend en trillend van ieder gerucht, bedachtzaam en teeder als
z'n ‘ratjes’, beknabbelend 'n korst brood.
De goudgloeiende diabolieke vampyr in hem, de roode, satanische visioenair is
zèlf onbewust van z'n hevige schrik-verschijning. De opjaging, de zwervende
levensangst bangt hem in d'oogen. En 't giganteske kind, dat met wolken en zonnen
speelt, is even onbewust in deze ontzettende ziel.
Al z'n werk-pogingen zijn van begin af grandioos, ook waar ze mislukken. Telkens
poogde dat onbewuste kind toch God te naderen in z'n vuurwolk. Dàt voelde hij te
kùnnen doen! Hij is als 'n galeislaaf geketend aan allerlei passies, demonische,
geweldige, en hij weent in z'n schrik'lijke worsteling met dat schroeiende passieleven
in hem. 't Brandt zoo in z'n ziel, die dampende brouwketel, en z'n brein staat in vlam,
en 't siddert van levenskracht in hem, zooals 't alleen kan sidderen in de
allerhoogsten!
Toen is 'n ruk-gerucht gehoord en tilde hij met z'n kettingen, 'n brok aarde mee.
De titan, die een kind was.
Hij was welp van een titan, zelf, in één dag van felle ontroering opgroeiend tot
speelschen halfgod.
Soms was hij Phaëton, de uitgeworpen zonnegodszoon, een door het luchtruim
geslingerde geest, die toch overal het gouden spoor van zijn zonnewagen achterliet,
en ons zijn duizel door het hemelruim wou beschrijven.
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Z'n slechtste beoordeelaars zullen z'n kunstbroeders blijven, en het publiek nú al
z'n werk te willen opdringen, te willen laten zien, is even dwaas als 'n Vuurlander
algebra te leeren. Hoeveel menschen voelen en begrijpen 't mystieke kleurenvuur
van Rembrandt?

IV. Montaigne.
Wat zou er over Montaigne veel te zeggen zijn, al is er ook nog zoo luidruchtig op
hem gespeecht?
Z'n Essais wemelen van displiceerende dwaasheden, grof realisme en nuchter
cynische, nuchter-heerlijke onttroning van aanstellerij en valsche gevoelerigheid.
't Is mij een raadsel, hoe de precieuse, verfijnde en hoogelijkbehaagzieke Madame
De Sevigné zijn essais met vreugde heeft kunnen lezen, en uitroepen: ‘Mon Dieu!
que ce livre est plein de sens!’
Madame De Sevigué is 'n wijfke, dat het onbewuste bevruchtingsproces van 'n
bij op 'n bloem zou hebben aangezien met moederlijke schaamte.... als haar lief
dochtertje althans naast haar stond en vroeg!
Montaigne is rijp, overrijp als 'n gebarsten peer, waaruit klefrige sappen druipen.
Madame de Sevigné heeft 'n ziel als 'n wellevendheids-handboek, waarin poëtische
attributen als daar zijn... gedroogde bloempjes,.... 'n verwelkten geur saamgeperst
houden.
Montaigne is realistisch, onbewust plat als 'n naakt spelend kind, dat geen
schaamte kent, Madame De Sevigné houdt niet alleen geen vijgen-.... maar zèlfs
een kláverblad-van-vier als symbool voor haar onschuld! Montaigne is soms luimig
als 'n huzaar met 'n stuk in z'n kraag, Madame verfijnd als 'n perzik.
Montaigne is voor zweetuitdrijving, al riekt d'omgeving er van, Madame zou wel
de menschelijke behoeften willen loochenen als ze'r kans toe zag en de fysiologie
omkoopen.
Montaigne is breedsprakig, stevig, hecht, Madame sleeperig languissant en
verfijnd-langwijlig.
't Blijft 'n raadsel, haar bewondering!
Welk typisch feit heeft deze Essais toch zoo beroemd gemaakt?
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Dikwijls staat men versteld over de kakelende onnoozelheid van Michel de
Montaigne.
Lees eens z'n stuk over De la force de l'imagination.
Kent men Montaigne niet, men zal hoonend schateren om zooveel oppervlakkig
gewavel, om zooveel naïef gekeuvel en laffe erotiek.
De wijze Montaigne is hier niet alleen meer in schijn een viezerik!
Hoe dolgraag zou ik 't lieve gezicht van Madame De Sevigné hebben gezien bij
het lezen van deze geoutreerde familiariteit.
‘Les Mariez, le temps estant tout leur, ne doibvent ny presser ny taster leur
entreprinse s'ils ne sont prests: et vault mieux faillir indecemment à estrener la
couche nuptiale, plein d'agitation et de fiebvre, attendant une et une aultre commodité
plus privee et moins alarmee, que de tumber en une perpetuelle misere, pour s'estre
estonné et desesperé du premier refus. Avant la possession prinse, le patient se
doibt, a saillies et divers temps, legierement essayer et offrir, sans se picquer et
opiniastrer à se convaincre definitivement soy mesme. Ceulx qui sçavent leurs
membres de nature dociles, qu'ils se soignent seulement de contrepiper leur fantasie.’
Deze Cats-achtige familiare pornografie wordt door een nog viezer erotische
beschouwing over de manlijke geslachtsorganen gevolgd.
In trouwe, laat een schrijver van dezen tijd het eens wagen, geheel van eigen
bespiegelingen uitgaand, z'n lezers zóó ‘mak’ bezig te houden?
Hoe zal de neus van Madame De Sevigné onrustig gesnuffeld hebben bij de
volgende meditatie, waarin Montaigne de dikbuikige anekdote-ironie vertoond van
een vetten smul-monnik.
‘Et ce que, pour auctoriser la puissance de nostre volonté, sainct Augustin alleque
avoir veu quelqu'un qui commandoit à son derrière autant de pets qu'il en vouloit,
et que Vives son glossateur encherit d'un aultre exemple de sons temps, de pets
organisez, suyvants le ton des voix qu'on leur prononceoit, ne suppose non plus
pure l'obeïssance de ce membre; cas en est il ordinairement de plus indiscret et
tumultuaire? ioinct que i'en cognois un si turbulent et revesche, qu'il y a quarante
ans qu'il tien son maistre à peter d'une haleine et d'une obligation constante et
irremittente, et le mene ainsi à la mort.’
Zoo gaat dit gepraat door, serieus en walgelijk naïef.
Zonder twijfel, Montaigne is hier: en toute liberté et ‘a son aise.’

Groot Nederland. Jaargang 3

84
O! die wijze Montaigne, wat 'n snaak en wat 'n viezert is hij Madame!
Hoe nuchter rangschikt hij z'n zinnetjes.... en dat alles in een stuk, waarin ons ‘de
kracht der Verbeelding’ zal verklaard worden!
Hier niet de woeste viriliteit en fermeteit van Rabelais, die over z'n erotische
woeligheid den breeden gallischen lach stort en als 'n geweldig natuurkind zonder
schaamte z'n hoogen nood lost, desnoods in tegenwoordigheid van een zéér vereerd
poëet uit de oudheid.
Maakt Rabelais zelfs geen grollen met Plato en kittelt hij Aristoteles niet in den
hals?
Rabelais' stem klinkt als die van een lachend gigant door de tijden, Montaigne
naast hem is een zachtaardig katholiek van goeden huize, bedeesd en schuchter,
tóch hoort men hem even duidelijk.
Maar eerst als je goed in deze ziel doordringt, zul je'm verstaan.
Er zijn zulke fijn-eigenaardige schakeeringen in zijn proza.
Neen, ga niet tot Montaigne, gelokt door den wijsgeerigen titel, om nu eens heel
diepzinnig te hooren verklaren, wat 't wezen der Verbeelding’ is; of 't wezen der
‘vrees’, of van ‘de l'amitié’ enz.
Montaigne is, als geen ander schrijver, de personifikatie van het gezond verstand.
In zijn eeuw van malle zifterij, dwarse klassieke gekunsteldheid en letterjacht,
stond hij als 'n vuurtoren hoog boven de dwergmenschen en schrijvertjes uit.
Alleen verbrandde hij z'n seinlicht te dikwijls op den klaren dag.... om z'n
nachtslaap er niet bij in te schieten!!
Als ik zeg, dat hij de belichaming van het gezond verstand was, dan bedoel ik
daar niet mee, het platte, nuchter-hatelijke en berekend gezond verstand, dat den
bourgeois zoo lief is, maar dan bedoel ik alleen het sterk origineel vermogen van
zelf-denken zonder stutsels en schijngeleerdheid.
Montaigne was de type van zelfstudie in z'n akademische studie.
Montaigne was een origineel en zat vol prachtige opmerkingen en
levenservaringen.
Neem ieder zijner lettergreepklanken, zijner woorden en zinnen en ge hoort overal
dat kern-gezond voelende en denkende dat eigene en origineele. Zelfs in zijn
oppervlakkigst geschrijf is zijn ondiepzinnigheid nog typisch-oorspronkelijk.
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Het schemert niet om zijn taal, en er is geen geheimzinnig leven in z'n woord. Hij is
niet kinderlijk poëtisch als een Oud-Ariër, en toch werken zijn gedachten soms als
'n soma-drank op de Verbeelding.
't Geeft 'n heel typische gewaarwording, 'n gevoel van fijne innigheid, als je nù
z'n Essais leest, en telkens er bij voelt: precies, precies, alsof 't voor van daag
geschreven is!
We vergeten telkens, dat er een stem uit de zestiende eeuw tot ons spreekt! Dat
zegt álles!
In hem heeft de zoo verrukkelijke middeneeuwsche mystiek geen klankbord
gevonden.
En toch reageert hij soms vezelfijn op psychologische invloeden van zeer
vreemden oorsprong.
Mallebranche heeft hem gevloekt:
‘Le plaisir qu'on eprouve à le lire, naît principalement de la concupiscence.... Il
s'est plutôt fait un pédant à la cavalière, et d'une espece toute singulière, qu'il ne
s'est rendu raisonnable, judicieux et honnète homme’...enz.
Pascal heeft hem doorpriemd met haat-stekels:
‘Je vous avoue que je ne puis voir sans joie dans cet auteur la superbe raison si
invinciblement froissée par ses propres armes, et cette révolte si sanglante de
l'homme contre l'homme, laquelle, de la société avec Dieu, où il s'élevait par les
maximes de sa faible raison, le précipite dans la condition des bêtes’; enz.
Arnaud is tot berstens:
‘Montaigne est plein d'un si grand nombre d'infamies honteuses et de maximes
épicuriennes et impies qu'il est étrange qu'on l'ait souffert si longtemps dans les
mains de tout le monde.’
Zoo zijn er nog een troep scheldvossen, staartgewijs aaneen te binden en voort
te jagen.
En zooveel bewonderaars er àchter, die fakkels willen ontsteken!
Neem den luidrustigste, Voltaire, en hoor Diderot en Rousseau en Montesquieu
en Sevigné en Vauvenargues.
Zie, hoe Voltaire 't ‘schreeuwend onrecht’ noemt, van Montaigne te beweren, dat
hij alleen de klassieken heeft gekommentarieerd. Zie hoe Juste-Lipse hem plaatst:
au dessus des sages de l'antiquité.
Door drie eeuwen heen had hij groote bewonderaars onder de grooten. En
Louandre zelf, die z'n scheldvossen en fakkelstaart-
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binders op 'n rijtje plaatst, belooft hem zonder aarzelen, de absolute onsterfelijkheid,
wat nog 'n nuance hooger is dan de ‘gewone’ onsterfelijkheid.
We hebben natuurlijk niets aan 't gekakel dezer hooge en lage literatuur-heeren.
We toonen alleen even de blauwe plekken en gewagen van de zoete geur-zalfjes
op den rug van den onsterfelijke.
Door d'eeuwen heen is hij beklapt, gestooten, is hij weggetrapt en weer uit de
diepte gesleurd en Montaigne zelf blijft even leuk moppen tappen en antieken
verklaren, wijsheidpreken en viezigheidjes vertellen.
Hebben we dus naar al dat geklets te luisteren?
Absoluut niet! Dat hoeft niet eens naar Montaigne zélf.
Zij, die vol zijn van eigen werk, en groot leven in zich voelen, doen wijs naar
niemand te luisteren.
Maar wanneer je 'n eeuwleven bestudeert en je wenscht een innige karakteristiek
van een merkwaardige figuur, dan is het luisteren genot en het goed luisteren iets
heiligs.
Als je Montaigne hoort keuvelen over ‘de kracht der Verbeelding’ waarin hij zonder
eenig dieper verband de onhebbelijkste realiteitsindrukken mengt met anekdotische
psychologie van lagen rang, dan zou je niet zeggen, dat deze zelfde man over het
wezen der vriendschap b.v. sublieme, innig-gevoelde, en kristal-zuivere pagina's
vermocht te schrijven.
Dat is om te schreien van aandoening, en men voelt z'n hart trillen, als hij even
zich uitstort over z'n geliefden vriend Etienne de la Boëtie.
In dit stuk, en er zijn veel meer zulk soort brokken, leeft de héél-fijne, superieure
en wijze Montaigne. Alles is menschelijk-mooi dan in hem. Ik wil er niet van aanhalen.
Ieder moet deze prachtige karakteristiek van zijn vriendschaps-voorstelling zélf
genieten.
Ook zijn Essai over het Pedantisme is vol rake psychologie en fijn van vernuft.
O! dat beitelt zoo rag 't kantwerk van zijn geest uit!
Er is een typische hechtheid in z'n zinnen. Hij interpreteert alles gemakkelijk, lenig
en vernuftig.
't Is kleurig, zonder dat er periode-macht in dreunt of kadanseert.
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Z'n proza klinkt niet als 'n karillon, en toch zingt er iets van klokkenspel in z'n
woorden.
En dan z'n innige oprechtheid.
Ik kan me voorstellen dat dekadente breinen er boerige onnoozelheid in zien,
juist in die openheid.
Hij verbergt niets en hult zich niet in duister. En als z'n passies niet kunnen
bloeden, suggereert hij niet geheimzinnig de idee dat er karmijn-schijn over heen
vloeit.
Z'n intrinsieke leven is een doorloopende pracht van zuivere overgave! Dat begreep
Nietszche zelfs!
Neem al z'n platheden, z'n hinderlijke uitstalling van viezigheidjes; neem al z'n
nuchtere dwaasheden, z'n gewawel, z'n oppervlakkigheid en z'n geciteer van
klassieken op den koop toe, en ge houdt over een prachtig, gevoelig, fijn-geestig
en vernuftig mensch, met een gedachtenscheppend brein, en een origineelen
levenskijk.
Ge zult hem niet bestaren met een huiver, zooals ge bestaart een stilleven,
grijnzend doodshoofd op een stom, droef-geel foliant. maar ge zult hem bezien,
toelachen, en telkens mompelen: een origineel, een origineel!
Er zijn honderdmaal diepzinniger denkers geweest, honderdmaal geleerder,
dialektischer dan hij, en toch zal deze werker langer blijven leven dan één hunner,
wijl Montaigne had het lévende woord, de levende gedachte, 't lévende gevoel, en
niet de doode abstrakties daarvan.
Montaigne is het belichaamde gezond verstand der zestiende eeuw en voor álle
eeuwen.... een origineel!
December 1904.
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Gedichten
Door Annie Salomons.
Koorts.
M'n God, waarom heb je zoo met me gespeeld?
Kon je dan niet zien in m'n oogen
Dat m'n ziel er in beefde,
Dat enkel ik lééfde
Van jouw blikken, die logen.... lògen.
Ben je dan valsch? - Wat wilde je dan,
Toen je dwingend me ving in je tooverban?
Woù je me breken - of wist je het niet,
Hoe me zou knagen
Alle nachten en àlle dagen
Verdriet - 't verdriet....
Ik lag met wijd-opene oogen
En woelde onrustig, als 't kindje klein,
Dat in nacht niet kan slapen om 't angstig-zijn
In 't donker....
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En over me hing gebogen
Jouw winnende, willende sfinxenblik,
Geflonker,
Dat ik niet kon ontkomen, nòch laten....
O, je bent slècht, je bent vàlsch;
Wèg je arm van m'n hals,
Je vleiende stem, je oogen, je mond; wèg!
Hàten zal ik je; hàten.
Juni 1904.
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Herinnering.
Zooals op zomeravond matte klacht
Van 'n harmonika door 't open raam
Bij ons komt dreinen.... tot laat in de nacht
Blijven we luistrend aan het venster staan....
Als zwoel-pervers parfum van vrouwenkleed,
Waarvan ons walgt, en dat toch telkens weer
Neertrekt ons hoofd naar die bedwelmingsfeer,
Waarin de geuren wolken, zwaar en heet.
Zoo heeft week-armige herinnering
Die gulzig jeugdkracht drinkt en denkensmoed
M'n zijn gevange' in haar omstrengeling....
En of 'k me soms al worstlend haar ontwring,
't Weet toch, dat 'k steeds weer voor haar zwichten moet,
Zelf hunkrend naar de zoete pijniging.
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Zondag Door Gerard van Eckeren.
‘En kind, wat ga je zoo vanmiddag doen?’
Tante, in haar paarse japon met de kralen borst-garneersels, goed-gemutst omdat
het Zondag was en ze dien middag ‘vesite’ wachtte, schonk behoedzaam de kopjes
in uit de ‘mooie’ kan, telkens een dun-bruin plietserend straaltje, eerst in de groote
kop van Gerrit en dan in de twee kleinere voor haar en Em.
Zij zaten om de tafel in 't achterkamertje; buiten goudelde de zon over de
grasperkjes van 't kleine tuintje beneden, en na tantes vraag zag Gerrit door zijn
doffe brille-oogen haar tersluiks even aan, als een onuitgesproken vraag.
Emma begreep best; dat was de laatste weken nou telkens; een gril van zoo'n
jongen: verliefd op haar te worden en haar overal na te loopen; ze had medelijden
met den stakkerd; hij had óok al niet veel daar op dat droge kantoor; zij kon er voor
voelen; het moest nog akeliger zijn als bij Guillepon; maar uit medelijden kon ze
van dien jongen toch niet gaan houden. Hij was dood goed, maar daarmeê had je
ook alles gezegd.
En tegen haar zin wat plagerig, zich direct wreed en gevoelloos noemend, omdat
ze begreep dat het dien goeierd pijn moest doen, antwoordde zij tante:
‘Marie ter Horst komt me halen om half twee; ik moet toch íémand hebben om
meê te wandelen, nu Gerrit me nooit als een galante ridder zijn geleide eens
aanbiedt.’
De brille-oogen zagen haar grappig-smeekend aan.

1)

Motieven uit een te verschijnen roman ‘Guillepon frères’.
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‘Je weet wel Emma, dat het niet waar is wat je daar zegt; ik heb je toch bij herhaling
gezegd dat.....’
Emma schaterde het uit. Ze wist niet wat het was vandaag, maar die jongen
werkte ook zoo onovertroffen-comisch op haar zenuwen, en wat een stadhuiszin;
't was om te gieren gewoon! Ze geloofde dat dàt het was, wat haar zoo uitgelaten
stemde: het vooruitzicht van een lange wandeling tusschen de velden of langs de
zee, heerlijk in 't vroege voorjaar met zoo'n lekker zonnetje; je kon al die stijfheid
van zoo'n week bij Guillepon eens uit je leden wandelen, of ‘tippelen’ zooals Marie
zou zeggen; dat kind had van die eenig-leuke uitdrukkingen soms.
Zij spraken nu niet veel meer; aten zwijgend hun pain-de-luxe met koek, de gewone
Zondagstractatie; tante had haast om gauw de boel op te ruimen voor de visite, en
Gerrit, de goeierd, was ontmoedigd in zijn schelp teruggekropen; las nu uit een
krantje het Gemeenteraads-verslag; toch zielig, zoo'n jongen....
Al spoedig werd er nu gebeld en kwam Marie. Ze bracht een stroom frissche lucht
meê in haar kleêren en een blos van gezondheid op haar wangen.
‘Gut, gut, zijn we mooi!’ sloeg tante de handen ineen. ‘Nou kind, het zit er an bij
jou, hoor! Gaat dat alles van je salarissie af, of mot je pa daarvoor opdokken?’
Marie bezag zich geringschattend, in al haar ruwheid toch wat verlegen onder
die bewondering.
‘Och wat, die mantel heb ik op een koopie uit de zaak natuurlijk.’
‘En die rok èn die hoed!’ sloeg tante nogeens haar handen.
‘Nou die rok natuurlijk óók uit de zaak weg en die hoed van bij Pieterman op 't
Spui, als u het dan weten wil; de veêren bennen al geknakt met die lamme wind.’
‘Wel juffrouw Marie, wat spreek je fijn van “bennen” en “lam”; doet “uwe” dat óók
als uwe de chique klanten helpt?’ grappigde Gerrit, uit zijn slof schietend, in de hoop
dat Emma hem wat minder een saaie kantoorpiet zou gaan vinden, zooals ze hem
eens in drift had genoemd.
Marie, bruusk, zag hem aan, met een onverschilligheid van o-ben-jij-daar-óok.
‘Ach wat, dat mooie spreken, laat dat maar aan de fijnheid over; we blijven tòch
maar burgerkinderen, die den godganschen dag in zoo'n zaak sjouwen moeten,
wat jij Em?’
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Emma, voor den spiegel haar hoed vastspeldend, antwoordde niet; zij ergerde zich,
aan tante, aan Gerrit, aan Marie, zij wist niet aan wie het meest. - Zij voelde
eensklaps weêr, als bijna dagelijks, hoe ze eigenlijk bóven deze menschen stond,
zooals haar moeder, dat lief-bescheiden, zachte moedertje, gestaan had boven
haar schreeuwerige jongste zuster, bij wie ze nu bijna al een jaar in huis was; zooals
haar broêrs, flinke jongens beiden, de een op een handelskantoor in Amsterdam,
de ander op zee, stonden boven een uitgepieterd klerkje als Gerrit - en haar vadertje,
die toch maar een eenvoudige onderwijzer aan een bijzondere school was geweest,
gestaan moest hebben boven zijn zwager, het kleine kruideniertje-in-goeie-doen,
wiens afschuwelijk bakkebaardjes-portret vóór hing in 't kleine salonnetje. - Neen,
't was ellendig dat tante Dien zich zoo verburgerlijkte; zij schaamde zich met haar
over straat te gaan.
‘Ben je haas' klaar?’ vroeg Marie ongeduldig, als een huzaar met haar mooien
veêrhoed door 't kamertje rondstappend.
Ja, Emma was klaar, zei tante goeien dag, bonjourde hoog tegen Gerrit.
Al haar medelijden met dien jongen was weg; ze vond hem nu onuitstaanbaar.
In de straat, de deur nauwelijks toe, hield Marie haar vriendin staande.
‘Zeg, een zure, die tante van jou hoor; ze keek me me kleêren haast van me lijf.’
‘Och,’ verontschuldigde Emma.
‘Nou, maar ik vind dan van wel, hoor; jij liever bij haar aan huis als ik; en dan met
die dooie hark van een jongen....’
‘Ik vin 'et er dan ook zoo prettig niet; moet je niet dènken,’ kwam Emma nu oprecht,
terwijl de meisjes gearmd de Tasmanstraat afwandelden.
Grauw blokten aan weerskanten de huizenrijen, kazerne-achtig met hun reeksen
vensters, waar nu, met den Zondag, overal menschen gluurden. Lorrig slèrden
achter troebele ruiten de kanten vitrages, gorig van 't vele aanvatten; boven
krijsch-kleurende cachepots stumperde hier en daar een verfletste geranium of
puisterige cactus uit. En overal, overal menschen. Mannen in overhemdsmouwen
met kranten; vrouwen met glinster-tikkelende oorbellen; kinderen

Groot Nederland. Jaargang 3

94
dreinden tegen steile trappen op van bovenhuizen; aan den hoek van een zijstraat
sprongen witte boezelmeisjes touwtje.
Al het hélsche van zoo'n stad-op-Zondag kwam al dadelijk weêr òver Emma,
terwijl ze met Marie de straat afging in de richting van de Laan van Meerdervoort.
Ze vond er zich aanstellerig om; ze had al zoo vaak beproefd het van zich af te
zetten, en toch overweldigde het haar weêr iederen keer dat ze 's Zondags deze
buurt doorging en haar oogen dwaalden langs die vale huizen, waar 't altijd gluiperig
achter de vensters bewoog en 't van allerlei geluiden gorgelde. Dan kòn ze haar
oogen niet afhouden van de vensters waar zij langs kwam, dan mòesten haar blikken
onderzoekend boren in de kleine donkere voorkamertjes. Dan zag ze: glimmende
tafels met antimacassars en goud-betippelde kleurige poppetjes, of manchetten en
kragen op stoelen, griezel-wit, zóó als gisteren de waschvrouw die had thuisgebracht.
En dan zàg ze bovenal het stof in de raamkozijnen - dat het was of ze het próéfde
- en de uitgebleekte gordijnen met altijd weêr en overal de ééne groezelige plek van
klamme handen. En 't was haar of overal vuilheid zich hoopte achter die huizen en
of het op haar neêrspoegde in weeë verschrikking, dat ze bleek en koud werd en
het moeilijk slikte in haar keel, met vreemde geluidjes.
‘Wat ben je stil,’ vond Marie, haar even bij den arm ringelend.
‘Stil?....’ lachte Emma flets.
In de Laan van Meerdervoort stonden de boomen al licht knoppend; een sterke
plant- en aardgeur waarde als iets lenteachtigs om.
‘Mot je opsnuiven zeg, die lucht,’ raadde Marie; - dan: ‘Gut, we hebben nog niet
eens besloten waar we heendrossen.’
Emma kneep haar lippen. Wat kon die Marie toch ordinair doen; ze was soms
wel leuk, maar toch eigenlijk niks geen vriendin. En wat had ze weinig smaak; tante
mocht het dan mooi noemen, maar zìj vond bespottelijk zoo slecht die kleuren
pasten: licht bruine mantel met schel-rooie rok en dan een hoed met donkerblauwe
veêren. Mien had toch dadelijk veel meer smaak; kòn je zoo zien.
‘Nou, waarheen?’ drong Marie, alweêr ongeduldig.
‘Een flink stuk wandelen,’ haastte Emma, bang dat Marie naar de muziek in 't
Bosch zou willen, midden tusschen de herrie. - ‘'t Ververschingskanaal bijvoorbeeld
en dan over Scheveningen terug...’
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Ze hunkerde er naar buiten te zijn, lucht, duinen, vrijheid om zich heen te hebben.
‘Jakkie, 't Ververschingskanaal....’ lapte Marie met haar tong; toen, als zich
bedenkend, viel ze bij.
‘Ja zeg en dan gaan we in 't terugkomen den Nieuwen Scheveningschen weg:
even bij Velders aan, je weet dat nieuwe cafee vlak bij Scheveningen. Ze hebben
er een tuin met een schommel; verleden nog woest met die jongens van Wilmans
geschopt - éénige lol gehad! En ze hebben er wel drie biljarts; kèn je biljarten? Niet?
O zeg, dan moet je 't leeren, éénig gewoon.’
‘Maar dat doen toch geen dames....’ stribbelde Emma tegen. Ze verlangde eigenlijk
dat ze al weêr goed en wel thuis was; het halve plezier was al van de wandeling af.
Marie zag haar even van terzijde aan, trok met haar schouder.
‘Nou zeg, dáámes. Je kan in de week lang genoeg “dááme” zijn. We werken tóch
maar in de confectie, niet?’
‘Ik vind toch dat we ons als dames te gedragen hebben, op Zondag zoo goed als
in de week,’ zei Emma beslist, ‘al zijn we dan geen freules of hooge chic....’
‘Nou, vind jij je dan maar zoo'n “dááme”, nèt Mien en Bets; dat zijn óók zulke
zuren tegenwoordig; wandelen liever met 'r mooie meneeren! Als je dan niet meer
een beetje pret in je leven hebben mag!....’
Het gesprek stokte een oogenblik; zwijgend gingen ze de zonnige Laan van
Meerdervoort af; Emma las gedachteloos de namen op de huisdeuren.
‘Jekkie, daar hè je háár ook,’ stootte Marie haar aan. ‘Zie je wel, dat wijf van Dalen,
dat altijd zoo opspeelt in den winkel; mot je zièn, nou nog met 'n boa. Zou dat 'r man
wezen; wel 'n kwiek ventje!’
Emma antwoordde niet; ze had wèg willen vluchten uit deze nette laan, vol statig
wandelende Zondagsmenschen, wèg van Marie vooral. - De zee, de zee.... snakte
haar ziel.
Eindelijk toch bereikten ze de brug, sloegen rechtsaf het Ververschingskanaal.
Aan den overkant sparkte een blok half-opgetrokken huizingen, rauw-vleezig tegen
de lucht, hel gillend staketsels en binten. Daarachter, kokètjes, wit-lachten wat
nieuwe villa'tjes aan de verlengde Laan van Meerdervoort.
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Marie, op de klinkertjes, zette er dadelijk een pittigen pas in; ze hield niet van dat
teutig loopen. Roestig gestruikt scheidde het voetpad van de rails der stoomtram;
daarachter stonden de huizen van de Obrechtstraat malle vertooninkjes te geven
met hun popperig wrakke verandatjes en balcons in vies-bleeke verfkleuren, warrelig
geknoei van vensters en venstertjes, en kinderachtig verknepen tuintjes. - En ginds
alweêr vleeschroode blokken in aanbouw.
Emma voelde zich teleurgesteld. Ze had niet geweten dat het hier overal reeds
zóó bebouwd was. - Maar de zon scheen glanzend over de groene grasbermen
langs het water, met iets buitenachtigs, en in het perspectief van den weg lokte de
lucht zoo blauw, al dreven er hier en daar ook violet-grijze vlokwolken, die regen
voorspelden volgens Marie. - En links, achter 't brutale gepiek van twee, drie
fabrieksschoorsteenen, waasden blauwig de duinen....
Emma's blik vloog er hunkerend heen, naar die duinen; haar verlangen ried er
achter de zee, de zee.... En zij hoorde niet, dat Marie weêr mopperde van dat het
hier eigenlijk 'n dooie weg was; waarom ze dan ook maar niet een anderen kant
waren opgegaan, dat je tenminste nog eens iemand zàg....
Haar blik dronk de ruimte in, waarin zij nu meer en meer geraakten; het was als
herleefde zij na de benauwdheid tusschen al die stadshuizen; en de breede stilte,
die als een Zondagswijding over gindsche duinen hing, onder 't ruim van de blauwe
lucht, was iets heerlijk-groots, iets wonderlijks na 't duffe geflaneer der
Zondagswandelaars van straks.
En over dat alles de zon, met gulden loovertjes over 't zachtrimplend vaart-water
in de diepte en 't nog schraal-harde groen der glooiende bedding, die voor haar
verzomerde verbeelding als met teêre bloemtinten te bloeien ging. Heel in de verte
zong de klok van een Roomsche kerk....
Marie was ineens een druk verhaal uit de zaak begonnen. - ‘O zeg, die
Schellemans, dat is me toch zoo'n lamstraal; je ken nou net niks bij dat mensch; en
weet je wat we gisterenavond gedaan hebben, Bets en ik? Je weet, Zaterdagsavonds
legt ze d'r journaal altijd op de gasmeter bij de paskamer, omdat meneer Paul het
dan altijd doorziet en de posten aanschrapt die “ontvangen” moeten worden en toen
hebben Bets en ik o zeg we hebben ons slap gelachen een viezig papiertje genomen,
je weet wel zoo'n
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echt papiertje als waarop zij altijd haar boodschappen schrijft en daar hebben we
met potlood op gekrast met die poot van de schellevisch met al die lange halen je
weet wel zoo'n soort minnebrief aan 'n zekeren Janus van Dam hij begon zóó mijn
teerbeminde Janus nou je begrijpt die Janus bestaat niet wie zou er nou ooit op de
schellevisch verlieven hè? die uitgedroogde tang nou en dat hebben Bets en ik
tusschen de bladen van d'r journaal gestopt zoodat de baas het vinden moet ik was
alleen bang dat-i 't wel begrijpen zou en het er uit zou gooien als-i 't vond maar Bets
zeê van niet dat-i 't zelf veel te leuk zou vinden om Schellemans d'r rooie kop morgen
te zien als-i 't journaal d'r Maandag met het briefje er een beetje uitstekend natuurlijk
terug brengt o zeg ik denk da' 'k me doodlach gewoon, o die Bets is er toch zoo een
ze heeft op alles wat en ze dúrft nee wat die meid durft en wat ze zeggen durft tegen
meneer Paul enfin daar zal ook wel weêr z'n reden voor zijn dat-i 't zoo voor zoete
koek opeet alles wat dat kind 'm zegt wat jij meid.... nou, - geef dan ook er 's asem....’
Emma antwoordde niet; - ze had maar half geluisterd naar 't geratel van Marie;
gestaard voor zich uit naar 't kanaal dat steeds dieper wegzonk, en de duinen aan
de overzij, alles glanzend van zon.
Alleen toen Marie van Betsy Ressink en den baas sprak, had een licht rood vluchtig
haar wangen overtogen. - Een vulgair kind toch eigenlijk, die Marie. Voor de klanten
kon ze zich tamelijk goed voordoen, al was ze dan wat lomp; maar zoo onder
mekáár....
En weêr voelde ze die schaamte, dat zij met haar gearmd liep, ook al zag niemand
hen beiden hier samen.
Een vreemde stemming, als zij in langen tijd niet had gevoeld, had zich onder 't
gaan van lieverlede van haar meester gemaakt: iets zachts, iets weeks, dat uit de
zonnelucht in haar scheen neêrgedaald, als met de lente-reuken in haar
binnenvloeide en even, vaag, herinneringen in haar aanroerde van lang geleden,
thuis, van wandelingen als kind gedaan om het kleine stadje met haar ouders of
zusters of vriendinnetjes. Beelden doken op, onbestemd, verdwenen vóór haar
verlangende geest ze grijpen kon. En dat, dat vage, klonk hare ziel áan als met een
weemoed om van te schreien; en alleen de tegenwoordigheid der ratelende Marie
deed haar heur tranen terugdringen.
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Zij zagen nu op een afstand de sluizen en daarbij de loodsen van het werk aan de
visschershaven, waar Marie wist dat het terrein was afgezet; ze moesten nu rechts
een weg afslaan naar Scheveningen.
Maar Emma drong, nog even door te loopen, tot aan 't sluiswachtershuisje, waar
je de zee kon zien.
Marie wilde niet dadelijk. ‘Leg nou niet te klessen meid; kijk die lucht daar dan;
wat ik je bom dat we een allemenschelijke saus krijgen.’
Maar Emma drong dóor, en eindelijk viel Marie, goeiïg als altijd, bij. Afijn, vooruit
dan maar met de geit....
Ze kwamen langs een rij arbeiders-barakken, ruw-houten schuren met raampjes
waarachter gore gordijntjes en hier en daar een plant in een pot; op een der lapjes
grond voor de huisjes scharrelden kippen.
Nu stonden ze bij het sluiswachtershuisje stil voor het prikkeldraad dat verder-gaan
belette. Om hen heen een rommeling van planken en gereedschappen, stukken
rails, waarop een roestige lokomotief en enkele kipwagentjes. Marie begon dadelijk
een uitleg te geven omtrent de visschershaven; ze had een neef die opzichter was
bij 't werk.
Doch Emma luisterde niet. Tusschen de groen en blonde lijning van twee
duinkoppen rustte haar oog op de zilverende zee. Zoo stil en zoo klaar lag ze onder
de wijde hemelkoepeling; het scheen wel als glimlachte ze van verre haar toe...
Wat was het dat haar aan 't gelaat van haar moedertje nu denken deed?....
‘Mot je zien, leuk die golven die tegen die steenen oploopen...’ rettelde Marie; en
als uit een droom ontwaakt zag Emma nu even voor zich neêr in de laagte, waar
de mak-geworden golven zachtbruisend braken tegen de steenen beschoeiïng voor
de sluis, met dunne sliertjes wittig schuim. Dan zag zij weêr uit in de zilverende
verte....
Eindelijk trok Marie, ongeduldig, haar meê tot den terugweg. ‘Zeg, als we nog
over Scheveningen willen gaan mogen we wel wat voortmaken; kijk die lucht 's - en
ik pas er voor een kletsbui op me Zondagsche goed te krijgen. Zoù je moe hooren!’
Boven de duinen, links, zag de lucht donker-paars, met enkele lichter gekleurde
wolken er als losjes over heen, gouden omrand;
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het overige deel van den hemel bleef onverstoorbaar effen blauw. Af en toe voeren
schaduwen over 't witte zand der duinen.
Weêr voorbij de barakken komend kneep Marie haar vriendin in den arm.
‘Kijk... wat 'n enge vent... Lâ-we wat gauw voorbij gaan...’
De ‘enge vent’ had de dametjes al in 't oog gekregen. Leunend tegen den post
van zijn deurtje, zijn stoere leden rekkend, lachte hij een smaal-grunnik naar ze toe.
‘Nou, ga maar déur, 'k zel je nie opwreten!’
‘Teruggaan....’ angstte Emma.
‘Ben je gek, waar naar toe; 't is ommers afgesloten, en als je omkeert loopt-i je
achterna; niet toonen dat je bang bent; 'k heb schijt an die vent,’ pochte Marie,
ineens moedig.
De man was beginnen te zingen met huilende blerk-stem; van uit de keet neusde
iemand hem na op een harmonica.
‘'k Leg me hondje te begraven onder 'n héule groote steen,
Héelemaal alleen, héelemaal alleen.’

‘Gauw, gauw nou maar’ drong Marie, terwijl ze nu vlak-langs gingen.
‘Hei juffies, engeltjèès, luister èès!’ riep de vent.
Emma beefde over alle leden; zij vreesde ieder oogenblik dat hij haar een stuk
hout of een steen zou nawerpen. Eerst toen ze den zijweg hadden ingeslagen en
de barakken uit 't gezicht waren, voelde zij haar gerustheid terugkeeren.
Doch haar stemming van bij de sluizen was heen....
-------------------‘Jasses, jasses, heb ik het nou niet gezegd, daar begint 't al...’
Zij waren vlak bij Scheveningen; de voor een uur nog over 't gansche luchtruim
wijd-verspreide paars-grijze vlok-wolken hadden zich in den loop van den middag
langzaam samengestuwd tot een grimmige torening van zwart, waardoor, op éen
plaats, het licht stralend heenbrak, als met een sproei-fontein van verblindend goud.
Als een donkere vrucht was het, met gouden hart, in weelde van goud-sap kapot
barstend. En Scheveningen, in de daling van den duinweg liggend met zijn troeping
van roode en lei-grijze daken, leek zoo klein en gedrukt onder die drukkend-grauwe
lucht, als angstig weggekropen tusschen de zandheuvels. Een rood-koperen vlam,
lichtte de zon in de ruitjes van den vuurtoren.
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Emma, even de onbehaaglijkheid vergeten waarin Marie en die man haar gebracht
hadden, was op een hoogtetje geklommen, vanwaar zij over de zee kon uitzien, en:
‘O kijk toch, zie toch eens hoe prachtig!...’
Maar Marie had slechts oogen voor de groote regendroppen, die bij
tusschenpoozen zwarte gaatjes in het zand boorden.
‘Jij bent ook net gek,’ zei ze kribbig, ‘nou op een duin te gaan staan. Ik loop door,
hoor, 't is je werachtig wat lekkers, kijk dan die lucht daar! Als we voortmaken zijn
we over een paar minuten bij de Duinstraat; daar is wel een café of zoo iets waar
we schuilen kunnen vóor 't harder begint. Kom je nou of niet; ik heb geen lust me
voor jou plezier te laten kletsregenen.’
Haastig liepen de meisjes nu door in de richting van de Duinstraat. Er was even
een huivering gegaan door de lucht; de helm langs het pad, opgeschrikt, rilde in
afwachting.
Toen flapte de wind ineens dood neêr en menigvuldiger vielen nu de droppels.
‘Jasses nog toe, en 't liet zich zoo goed aanzien vanmiddag; dat zal je nu altijd
hebben, juist met den Zóndag,’ pruttelde Marie, haar vriendin met zich meêtrekkend.
Steeds somberder werd de lucht; de goud-vlam op den vuurtoren schrompelde
weg; valsche glanzen schoot de benepen zon van uit zijn forteres van grauwe
wolk-blokken néer op de daken van Scheveningen, met een even kleintjes schitteren
van den weêrhaan op de kerk.
Marie sléurde Emma nu letterlijk meê; in haar lomp-haastig gestap schopte ze
telkens haar hel-rooden japonzoom vooruit; de veêren op haar hoed dansten wild.
‘Ik geloof dat het ginds al giet; de heele lucht ziet grauw; dat die lamme wind nou
ook juist gaat leggen....’ hijgde zij. ‘Als 't nog maar twee minuten uithoudt zijn we
aan de Duinstraat en kunnen we schuilen....’
Juist dat ze 't dorp bereikten viel de regen in stroomen neêr. ‘Gauw, gauw; me hoed’,
drong Marie haar gezellin een caféportaaltje in, de gelagkamer binnen.
Het was er vol; een bouffée van dranklucht en sigaarrook drukte Emma
beklemmend op de keel. Over de biljarten hingen opgeschoten jongens in
hemdsmouwen, met rauwe gezag-stemmen het
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praatgeroes in 't lokaaltje overheerschend. Zij vonden nog een leêg tafeltje, dicht
bij 't buffet.
‘We zullen maar ieder 'n glas bier nemen,’ had Marie vlug gefluisterd, ‘da's 't
goekoopst....’
Emma vond goed; zij liet zich maar gaan in een steeds in haar groeiende stemming
van triestigheid, die dat teêre van straks nu voorgoed brutaal verdrongen had en
waaraan zij zich geen moeite meer gaf te ontkomen.
‘Nou, proost hoor,’ tilde Marie haar glas op; en beide meisjes dronken.
Een muffe walm van natte kleêren spookte als een weeë benauwdheid om; dof
klotsten over de biljarten de ballen, waartusschen door de vloekstemmen der
opgeschoten jongens ruzieden.
Emma zag naar de reclamebiljetten tegen den muur, dan naar de dikke vrouw in
't buffet, die de handen vol werk had.
En ze dacht even, hoe ze dàt nog akeliger vinden zou als bij Guillepon: zoo te
dienen in een buffet....
Nu hare gedachten naar ‘de zaak’ terugzweefden, beneep een gevoel haar van
wrange ellende. O, lieve God.... die zaak.... het wachtte weêr alles op haar morgen,
met al zijn verveling van eindelooze grijze uren en al zijn gejàcht weêr, een heele
week lang....
En waarvóór alles? Alleen voor éen zoo'n Zondag, die om was eer je 't wist en
waarop je zat in zoo'n duf café, terwijl buiten de regen viel.... en je je schaamde en
je óok verveelde.... Zou dat nu zoo haar heele verder leven moeten doorgaan,
dagen, weken, jaren lang? Wat was het leven dan veel anders dan een benauwende,
bange droom?.... Vroeger.... ja, vroeger - toen waren ze heerlijk, de Zondagen. Bijna
àlle dagen waren heerlijk, maar de Zondagen vooral.
Eerst 's morgens allen naar het oude kerkje: haar vadertje, moedertje, de zusjes,
de broêrs. Zij zat naast moeder tegen de groote eiken burgemeestersbank recht
over den preekstoel, en ginds vader in de diakenen-bank, zijn zacht-lief donkerblonde
baardgezicht steunend op zijn hand, aandachtig luistrend naar wat dominee sprak.
En wat meer op zij in een lagere bank, de broêrtjes, twee kortgeknipte jongenskopjes,
fijne profieltjes, net kopjes als van cherubijntjes, had ze dikwijls gedacht toen ze
nog heel klein waren.
Wat had ze zich toen vaak vreemd-gelukkig gevoeld, en als de dominee dan bad
met zijn lieve, oude stem, hoe vurig
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had zij dan God meêgesmeekt haar toch te helpen strijden tegen de zonde.
Dan, na de kerk, eerst eten. Zoo feestelijk, zoo heel anders dan in de week als
de tafel er dan uitzag! Ze gebruikten dan ook altijd het nieuwe servies.
's Middags wandelen - dat was het heerlijkst van alles; - wat prachtige verhalen
kon vader niet op zulke wandelingen doen!
Daarna 't schemeruurtje....
Dat alles, alles was nu voorgoed voorbij; haar ouders dood, haar zusters verspreid,
een van haar broêrs op zee zwervend. - 't Lag alles in een ver, ver verleden, dat
nooit, nooit terugkeeren zou....
Ze schrikte op door Marie, die met een ruk haar stoel had afgewend en nu naar
de biljartspelers te kijken zat.
't Café was nu stikkend vol; een domp stemmen-gezoemel klotste tusschen de
enge wanden; door de blauwe horren zag Emma buiten den regen in dikke stralen
neêrplassen. Een gevoel van namelooze verlatenheid woei door haar borst.
‘Zeg....’ stootte Marie, ‘zullen we vragen of we meê magge doen?’
Emma schrikte. ‘Ben je gek’, fluisterde ze heesch.
Haar vriendin schokte even den schouder.
‘Waarom niet?’ vroeg ze luid. ‘Denk je soms dat ik bang voor zúllie ben?’ - een
elleboogstootje in de richting van de spelers.
‘Bewaar je fatsoen toch wat!’ drong Emma gedempt, nu werkelijk boos van
schaamte. ‘Bedenk toch dat je geen jongen bent....’
Marie antwoordde niet. Ze had haar stoel nog verder afgedraaid en zat brutaal
naar de jongens te kijken. Af en toe maakte ze halfluid een opmerking over 't spel,
quasi tot Emma, die heel goed begreep dat het was in de hoop door de spelers te
worden opgemerkt.
‘Gut, zag je die; wat 'n lekkere trekbal!’
De ‘trekker’, steunend op zijn queue, zijn beide handen op de pomerans, zag nu
hun kant op.
‘Zoo Anna, bè jij daar óok’ grapte hij.
Marie schouderschokte.
‘Anna, hoor je die, daar heb je hèm ook....’
't Werd Emma te benauwd; ze wilde opstaan, maar Marie hield haar op haar stoel
terug: ‘Toe nou, ben je nou màl; je ziet toch immers dat het nog giet. En de trams
zitten toch vol.’
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Als verlamd bleef Emma zitten. Haar oogen bestaarden weêr de bonte
reclamebiljetten aan den muur.
En opeens.... was 't of een ijskoude droppel op haar maag spette. Een oogenblik
hield ze haar adem in; toen begon 't àl om haar heen te draaien en te wervelen: de
gelagkamer, het buffet met flikkrende glazen, de gekleurde biljetten, de wierlende
menschenhoofden.... 't draaide, 't draaide en 't was of de grond onder haar voeten
wegzonk....
In haar denken werd het alles verbijsterend; - alleen hel-duidelijk, plotseling, wist
ze dit ééne: dat zij zich gisteren in den winkel vergist had!....
Hoe het in haar gekomen was, nu, dit oogenblik, ze wist niet, ze vroeg niet, ze
wist alleen, gruw-zeker: dat het er was!
Ze had zich vergist; ze zag het vóor zich tot in de kleinste, tergende
bijzonderheden. Hoe was het mogelijk dat deze wetenschap bijna een heelen Zondag
had in haar gelegen, zonder dat het tot haar bewustzijn doorgedrongen was. Dat
ze straks van de rustig-glanzende zee had kunnen staan genieten, terwijl....
Zij zat nu weêr stil, schijnbaar kalm op haar stoel, handen gevouwen. 't Was alles
weêr gewoon en strak om haar heen: de vrouw in 't buffet, met haar zoet glimlachje,
bediende.... de jongens speelden, wit-gemouwd.... Marie zat over haar, dronk van
haar bier....
Een wanhoop doorvlaagde haar. Ze zou nu wel weggejaagd worden, want het
was te verschrikkelijk. Ze hoorde de nijdige stem van juffrouw Schellemans, die
haar riep omdat de chef haar spreken wou. In 't kantoortje, alleen met meneer Paul,
voelde zij zich wegsmelten onder zijn blik. ‘Meisje....’ begon hij streng - en 't striemde
als een zweepslag.... Dan haar thuiskomen bij tante, beschaamd, vernederd; tante
zou het al gezien hebben nog éer ze sprak. Iedereen, iedereen zou weten dat ze
bij Guillepon was weggejaagd....
Nu ze 't overdacht begréép ze niet hoe ze zoo onattent had kunnen zijn. - Mevrouw
van Spankeren had toch zoo duidelijk gezegd - 't was of ze de woorden nog klinken
hoorde! -: ‘Alleen géén rooie....’ Wat had haar dan bezield, dat ze den looper juist
allemaal rooie blouses meêgegeven had....?
Juffrouw Schellemans had, toen ze ze inpakte, nog gezegd: ‘Hè Emma, ik dacht....’
maar zij, zeker van haar zaak, was
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de juffrouw in de rede gevallen: ‘Nee, secuur juffrouw, alléén róóie heeft mevrouw
van Spankeren gezegd.’
En nu was het alles, alles verkeerd!
‘Zeg, wat doe jij raar. Zit toch niet zoo strak te kijken meid. Kom, willen we
opstappen? 't Bedaart 'n beetje.’
Als een kind liet Emma zich leiden; zij zag niets dan den winkel van Guillepon
frères: den chef binnenkomend, streng vorschend; vragend wie mevrouw van
Spankeren geholpen had; de juffrouwen angstig fluisterend bijeen schuilend....
Buiten had de felle regen-zwieping uit; dreinig siepelde het nog uit triest-grijzen
hemel.
Ze vonden een plaats in het omnibusje, nauw gepakt tusschen de menschen.
Zoetige walm van vochte kleêren.
En terwijl ze nu eindelijk, glassig hobbel-denderend, naar huis reden - leefde in
haar hoofd niet dan het angstig, àngstig denken aan morgen.... Maandag.... waarbij
ze telkens haar bleek gezichtje zag òpschichten in de roffelende busruitjes tegenover
haar....
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Vóór ik tot de bespreking van bovengenoemde werken overga, ben ik zoo vrij het
woord te nemen voor wat ik een persoonlijk feit zou kunnen noemen, met dien
verstande dat het ‘persoonlijke’ niet meer beteekent dan mijn kwaliteit van literair
criticus.
Ik heb er altijd prijs op gesteld door de lezers van mijn beoordeelingen volkomen
begrepen te worden, nooit getracht mij in een wolk van orakelspreukige wijsheid te
hullen, maar integendeel zoo eenvoudig-duidelijk als 't mij mogelijk was, mijn
meeningen geformuleerd, denkende daarmede elk misverstand van eenige
beteekenis buiten te sluiten. En zie, na zooveel jaren arbeid bespeur ik tot mijn
groote teleurstelling, dat dit een illuzie geweest is, dat juist degenen van wie ik in
de eerste plaats een volkomen doorzien van al mijn bedoelingen meende te mogen
verwachten, mij in hoofdzaak volmaakt niet begrepen hebben.
Ik bedoel mijn opvolgers in De Gids, de literaire critici C. en M. Scharten-Antink.
Zij toch schreven in het Juni-nummer van dat maandschrift over mij het volgende:
‘Weinig letterkundigen, die niet met een streekje over 't haar en een mep voor 't
broekje tot de hoogste klasse onzer letterkundige school door het “hoofd”, van
Nouhuys, worden toegelaten. Bijna niemand blijft er zitten, en alle jongens en
meiskes krijgen een prijs. Ze een nummer geven, oordeelt hij niet ververstandig en
in strijd met de moderne paedagogie. En zoo ziet men in zijn klasse (als men van
Nouhuys' verschillende kritieken-
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bundels en ongebundelde kritieken zoo zuiver en open mogelijk leest, den toon van
lof en blaam zoo fijn mogelijk hóórt, krijgt men onweerstaanbaar deze indrukken) zoo ziet men bij voorbeeld van Deyssel zeker een paar banken achter Couperus,
en den “koelen” van Looy een heel eind achter Marie Marx-Koning.... Dit is volstrekt
niet om van Looy en van Deyssel achter te stellen, of Marie Marx-Koning en
Couperus voor te trekken, maar zoo 't onwillekeurig en eigenaardig gevolg van z'n
methode. De cijfers gaan rechtvaardig naar de fouten, en in allen ziet hij 't goede 't
liefst.’
Over de indrukken die zij onweerstaanbaar van mijn critisch werk gekregen
hebben, valt niet te twisten. Dat ze juist bij mij, die jarenlang tegen 't schoolsche en
doctrinaire in kunstbeoordeeling geijverd heb, aan een ‘school’ gaan denken, ik
moet er, zij 't onder protest, in berusten.
Maar eenmaal die indrukken uitwerkend, - ik kom hier even op een formeel
bezwaar, dat tot de hoofdzaak niet afdoet, - hadden ze het beeld wat zuiverder
dienen te houden. Nu is het moeilijk er geheel uit wijs te worden.
Wat beteekent het te zeggen: ‘ze een nummer geven oordeelt hij niet verstandig’
en dan te constateeren dat de éen een paar banken achter de(n) ander gezet wordt?
Dat begrijp ik niet. Er worden wel ‘cijfers’ gegeven, er wordt een rangorde bepaald
- hoe kan dat geschieden zonder n u m m e r ? Misschien is 't in de oogen van mevr.
Scharten-Antink, een deskundige in deze, een domme vraag. Maar de formuleering
laat voor mij aan duidelijkheid werkelijk te wenschen over!
Nog eens - over den indruk door hen ontvangen twist ik niet. Wil ik derhalve met
hen van gedachten wisselen, dan accepteer ik gemakshalve even die ‘school’ en
de benoeming tot ‘hoofd’, overtuigd dat de school een zeer ‘bijzondere’ is en een
betrekking daaraan sedert de nieuwe schoolwet zeker niet te versmaden.
Als schoolhoofd dan ben ik te gemakkelijk met de toelating tot de ‘hoogste klasse’
- komen de leerlingen daar bijna allen in, en met een prijs.
Zoo is het immers?
De Gids-critici hebben dit vastgesteld na een lezing van mijn critieken ‘zoo z u i v e r
en o p e n (?) mogelijk.’ Welnu, ik zag hier gaarne een ander woord. Ik wilde veel
liever dat de heer en
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mevrouw Scharten mijn critieken a a n d a c h t i g gelezen hadden. Want ik ben
overtuigd dat hun opinie over mij dan vanzelf anders zou zijn uitgevallen.
Verschillende malen heb ik het over het noodzakelijk r e l a t i e v e van onze critiek
gehad, en ik moet me er toe bepalen even een paar plaatsen onder hun aandacht
te brengen. Daarbij hoeven zij niet ‘zoo zuiver en open mogelijk te lezen’ of ‘zoo fijn
mogelijk te hóóren’ - zij hebben alleen maar te nemen wat er woordelijk staat.
Ziehier wat ik schreef in De Gids, No. 3, 1902:
‘Aangenomen dat het waar is - en ik geloof met velen dat met name onze literaire
smaak een wijziging ten goede heeft ondergaan in de laatste dertig jaar - dan is er
toch iets wat tot voorzichtigheid maant. Zoo we uit de literatuur-geschiedenis iets
geleerd hebben,.... dan moet o n s w a n t r o u w e n g e w e k t w o r d e n door het
feit: dat het a a n t a l w e r k e n , dat in onze dagen aan den smaak van de
toongevende critiek en van een goed deel van het publiek v o l d o e t , zoo g r ó ó t
is. Hierin ligt de w a a r s c h u w i n g , dat onze smaak op dit oogenblik door invloeden
beheerscht wordt,.... die ons t e h o o g d o e t a a n s l a a n het werk dat we als
onder onze oogen zien tot wording komen.
Want we weten nu eenmaal dat kunst iets zoo héél bizonders is. Dat de g r o o t e
k u n s t e n a a r s , wier namen langer leefden dan het geslacht waarmee ze
opgroeiden, dan de eeuw waarin hun werk ontstond, n o g a l t i j d g e m a k k e l i j k
t e t e l l e n z i j n , en evenzoo de eeuwen-overlevende meesterstukken der
wereldliteratuur.’
Nadat ik me dan evenals C. en M. Scharten-Antink verzette tegen de herhaalde
onsterfelijkheids-profetieën, kwam ik tot deze conclusie:
‘Al meenen we nu met eenig recht ons het genoegen te mogen gunnen van te
constateeren dat de literatuur-beoefening in haar geheel een hooger standpunt
bereikt heeft dan dertig jaar geleden, dat onze schrijvers de taal tot nieuwe frischheid
hebben doen opleven en den stijl tot meer persoonlijkheid gebracht - er zijn tijdperken
ook in andere literaturen geweest, waarin een dergelijke algemeene verheffing
evenzoo viel waar te nemen, doch waaruit des ondanks h e t g e t a l d e r g r ó ó t e
w o o r d k u n s t e n a a r s u i t e r s t b e p e r k t b l e e f .’
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Is dat de taal van een criticus die al zijn tijdgenooten maar klakkeloos den hóógsten
rang toekent?
Kan ik er nu nog op wijzen dat ik meermalen met instemming geciteerd heb
Goethe's uitspraak: ‘die Kunst kann nur vom Auszerordentlichen gedient sein’, al
blijft daarnaast plaats voor de waardeering, die zelfs een Goethe toonde voor de
ernstig strevenden onder zijn tijdgenooten, ook zoo ze niet den hoogsten rang
1)
bereikten, - ik voeg er nog deze aanhaling van recenten datum aan toe.
In de Maart-afl. van dit maandschrift, handelende over Quérido's Zegepraal, zei
ik met nadruk:
‘We moeten elkaar nu eens heel goed begrijpen.
Er is in onze letteren van de laatste jaren h e e l w a t t e w a a r d e e r e n . Na
de kentering van ± '80 is er door velen hard en met veel grooteren eerbied voor het
literaire gewerkt. Na de voormannen van toen is er een heele schare jonge auteurs
gekomen.
Maar.... de groote meerderheid van hun productie was en is - egaal werk. Dat
kan ook moeilijk anders. Het bizondere dat algemeen wordt v e r l i e s t zijn....
b i z o n d e r h e i d .’
En tegenover dat te waardeeren werk stelde ik als nieuwe, oorspronkelijke,
plotseling de productie van velen overvleugelende kunst - die van Quérido.
Maar juist dat ik hèm - laat ik hier nog even, zij 't tegen mijn zin, het beeld
gebruiken - als u i t z o n d e r i n g in de hóógste klasse wilde plaatsen, dat bleek
velen te mishagen. Met die hóógste klasse bedoel ik dan de uitteraard kleine groep
onzer beste auteurs, van wie ik me echter niet vermeet de onsterfelijken, de
beteekenis-hebbenden voor de wereld-literatuur aan te wijzen. Dàt zal de tijd wel
doen.

1)

Een criticus die bij alles een vergelijking met de meesterstukken der wereldliteratuur wilde
laten beslissen, kon het zich gemakkelijk maken. Hij had maar te constateeren: geen Goethe,
geen Shakspere, geen Aeschylus, geen Dante, enz. enz.!.... De critiek moet zich derhalve
de moeite geven van een b e t r e k k e l i j k e waarde-bepaling. Verder komt ze ook niet.
Hetzelfde geldt voor onze critiek op tooneelspel. We weten dat we maar een paar bepaald
zeer hoog staande tooneel-artiesten bezitten. We mogen dat telkens opnieuw vaststellen.
Maar moeten we daarom geen waardeerend oordeel meer overhebben voor andere acteurs
en actrices, die naar de mate van hun bescheidener talent soms zeer verdienstelijk werk
leveren?
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En nu heb ik lang genoeg mij de vergelijking laten aanleunen - wordt het tijd voor
een hartgrondig protest!
Want mijn heele verleden is er om te bewijzen dat ik mij nooit ingebeeld heb als
een onderwijzer, als een leermeester te staan bóven de artiesten.
Ook wat dit betreft hadden de Gids-critici alweer niets anders behoeven te doen
dan a a n d a c h t i g te lezen. Ziehier wat ik schreef in 't zelfde Gids-nummer, boven
genoemd.
‘Bij het beoordeelen van (literatuur) kan ik niet uitgaan van een vaste leer,
eenvoudig o m d a t d i e m i j o n b e k e n d i s . Een kunst-leer, een geformuleerd
aesthetisch inzicht k a n a a n n i e t s a n d e r s o n t l e e n d z i j n d a n a a n
b e s t a a n d e k u n s t . En ergo’ - luistert nu vooral goed! - ‘e n e r g o b l i j f t d e
k u n s t e n a a r z e l f d e l e e r m e e s t e r ....’
Is dit nu niet afdoende duidelijk?
Ik liet er nog op volgen:
‘Een criticus die meent te wéten hoe 't zijn moet - is m.i. als criticus verloren.’
Wel 'n raar ‘schoolhoofd’: 'n criticus met zulke inzichten!
Me dunkt - ik kan hiermee dit punt als afgedaan beschouwen. Maar ik moet nog
even over een paar details iets zeggen.
Nl. dat van Deyssel door mijn methode van beoordeeling achter Couperus en de
‘koele’ van Looy achter Marie Marx-Koning terecht zou komen.
Dat begrijp ik niet. Dat zou dan toch vergelijkenderwijs moeten geschieden en ik
herinner me niet ooit juist deze auteurs onderling vergeleken te hebben.
Wie zou 't trouwens zoo globaal kùnnen?
Couperus heeft nooit critische essais geschreven. Dat van Deyssel daarin hem
dus ver vooruit is, spreekt van zelf. En voor velen zijn de critische essais van
Deyssels beste werk. Daarbij - als ik lees van de innige vereering van Hartog en
Quérido voor hem, dan kan ik niet anders dan een machtig opvoerder tot kunst in
hem erkennen. Maar.... denk ik nu aan Couperus en van Deyssel als s c h e p p e n d e
k u n s t e n a a r s - o zeker, dan stel ik den eerste veel hooger!
Van Looy heb ik k o e l genoemd. Dat schijnt niet begrepen te zijn. Ik verwijs de
Gids-critici naar mijn bewonderend artikel over Feesten (Groot Nederland 1903 Dl.
I, blz. 718). Dat ik van
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Looy in den loop van jaren meer en méer ben gaan bewonderen is waar. Trouwens
zijn later werk lijkt me sterker dan het eerste. Maar dat k o e l bij mij geen afkeuring
beduidt, blijkt ten volle hieruit dat ik ook Emants en.... Goethe k o e l vindt, als
grootendeels objectieve kunstenaars tegenover meer lyrisch aangelegde.
Een vergelijking tusschen Van Looy en Marie Metz-Koning lijkt me voorshands
iets onmogelijks, tenminste met het doel om daardoor tot een rangorde te komen.
Voorshands.... Misschien gaat Van Looy ook nog eens sprookjes en romans
schrijven!
Na zooveel verschil doet het mij genoegen ten slotte mijn volkomen instemming
te kunnen betuigen met de allerlaatste bewering van mijn Gids-opvolgers: ‘in allen
ziet hij 't goede 't liefst.’
Zie - als er niet zooveel in hun opmerkingen geweest was, waartegen ik mòest
opkomen, - als er mij niet zooveel aan gelegen was om de Gids-critici en de naar
hen luisterenden tot een juister oordeel te brengen - dan had ik waarlijk over al wat
voorafging kunnen zwijgen om die eene, vriendelijke, uit het hart gewelde erkentenis,
waarin ik, vooral om hùnnentwil, niet gaarne een afkeuring zou lezen.
En nu wordt het waarlijk tijd over de heeren Eigenhuis en Simons te schrijven.
In vergelijking met Simons is Eigenhuis als auteur reeds een veteraan.
Geregeld kwamen al eenige jaren zijn boeken ter leestafel, en reeds een paar
maal is ook hier over zijn werk gesproken. Van Simons zagen tot nog toe een paar
kleine novellenbundels het licht, Versmaad en Op den Zoom, het eerste nog zeer
jong, het tweede al meer gerijpt werk brengend, maar beide het onmiskenbaar
getuigenis van talent-in-wording.
Dat ik zijn roman in twee deelen Tot het Uiterste met De Waterwolf samen neem,
ligt aan de omstandigheid dat we hier met twee zeer sterk uitgesproken gewestelijke
schrijvers te doen hebben: Eigenhuis op end'op een Noord-Hollander, Simons de
echte westelijke Noord-Brabander.
Toen ik dan ook een onzer critici al beoordeelend de vraag hoorde doen, wat hij
bedoelen mocht met den titel Op den Zoom, bleek daaruit ten volle dat deze Simons'
land niet kende, het westelijk Brabant met de nabijheid van Belgische grenzen en
de Schelde.
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Het is juist de treffende overeenkomst tusschen deze twee auteurs dat elk hunner
op zijn best is als hij zich bepaalt tot het kleine leven, waartusschen hij opgroeide,
Eigenhuis tot het dorpsleven van Noord-Holland, het bestaan van de boerenbevolking
in plaatsen als het door hem zoo dikwijls tot milieu gekozen Waterkerk - de naam
zoo suggestief mogelijk voor dat lage land tusschen de ringvaart, waar de bewoners
elkander met kerkelijke twisten 't leven om des geloofs wille zoo christelijk-zuur
kunnen maken! - of nu, reëeler, Aalsmeer, tijdens de daar onrust in de gemoederen
brengende droogmaking van het Haarlemmermeer; Simons tot het dagelijksch
gedoe in 't stadje op den Zoom en het vlakke land daaromheen, waar het volk zoo'n
gansch ander type heeft dan die noordelijke waterlanders, en waar de nabijheid van
België met elke stap zuidwaarts duidelijker merkbaar wordt.
In de rij van Eigenhuis' boeken komt mij De Waterwolf niet voor het belangrijkste
te zijn. Ik wil hiermee niets zeggen bepaald ten nadeele van het verhaal als zoodanig,
maar aanduiden dat het ons den auteur niet van een nieuwen kant doet kennen,
dat we er den Eigenhuis in terugvinden, die goed ziet en goed hoort en een wel
leuk-humoristische manier heeft om te vertellen van dat geziene en gehoorde. Hij
heeft blijkbaar willen geven een brok volksleven, waaruit dan eenige typen als Kees
Voet de visscher op het Meer, die niet aan de droogmaking kan gelooven, zijn zoon
Hein, zijn vrouw Marij, grootvader Jaap Schouten, die op zijn krassen ouden dag
nog wakker beentje over slaat achter de ijsslee, de schoolmeester enz. als
aanhechtsels voor onze opmerkzaamheid moeten dienen. Verder is 't verhaal vol
van volksgeloof en -bijgeloof, gebruiken en gewoonten, geeft een treffend helderen
kijk in een soort van samenleving, die we allengs als een curiosum gaan
beschouwen.
De schrijver die dit onderwerp moet gedocumenteerd hebben, wiens persoonlijke
ervaring niet zoover in 't verleden strekken kan, heeft die zestig jaren tusschen ‘toen’
en ‘nu’ met talent weggemoffeld en door levendigheid van voorstelling het
gebeurende als actueel weten te maken.
Maar - en hier komt mijn hoofdbedenking tegen het boek - juist het eigenaardige
van zijn talent, dat hem het beste doet zijn als genre-kunstenaar, deed hem tekort
schieten in de epische uitwerking. Hier word meer breedte geëischt, een grootscher
om-
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vademing van de stof. Een oogenblik denken we dat het daarheen zal gaan. Dat is
op blz. 5 en 6.
Daar zit Kees Voet, de stoere visscher, soezend te mokken over de
droogmaking-plannen, waar z'n vrouw over gepraat heeft.
‘Kees mopperde over de dwaasheid en de inbeelding der menschen. Droogmaken!
Of zoo'n zee er niet door God gesteld was....
Toen schoof hij dichter bij den vlammenden haard en luisterde naar het kermende
zuchten van de windvlagen door den schoorsteen en naar het bulderklagen van 't
Meer. En hij grommelde in zich zelf, wie wel de eerste maloor geweest zou zijn, die
het in zijn hoofd had gehaald om die groote zee zoo te bespotten!
“Droogmake, moeder?” zei hij eindelijk goedig meelijdend, “ga is kijken achter de
kerk. As de waterhooze je omver smijte, dan kè-je er om lache!”’
Hier waande ik het gegeven aangeduid, de eerste aanwijzing voor het epos dat
volgen zou: de worsteling van den eene tegen de overmacht van het onontkombare.
Iets ervan heeft den schrijver voor den geest gezweefd, blijkens het telkens weer
even te voorschijn roepen van Kees, in zijn onwil, zijn haat tegen de poldergasten
die de ringvaart komen graven en den dijk aanleggen; het verloren gaan van zijn
schuit bij een doorbraak en het eindelijk versmoren van den visscher zelven in de
drooggelegde moer. Maar dit blijven epizodes, gelijk alles in dit boek, dat een
aaneenrijging is van gebeurtenissen, waarin ik zoo heel graag het zwakke draadje
gemist had van de oud-romantisch bloedarme liefde van Hein Voet voor Batje.
Hoe Eigenhuis daartoe gekomen mag zijn!.... En die verliefdheid, door misverstand
gedwarsboomd, op allerlei andere ouwerwetsche manieren, door verdachtmaking,
laster enz. in 't nauw gedreven, moet ten slotte zelfs nog door het
waarheidopenbarende geijl van een zieke glorie-rijk zegevieren. En daarvoor missen
we het epos der droogmaking!....
Wat had dat mooi kunnen zijn: die visscher die allengs zijn geloof moet verliezen
in de onverwinbaarheid van zijn Zee, die haar meer en meer ziet krimpen voor den
overwinnaar, die haar imponeerend gebulder met elken nieuwen storm hoort
verzwakken tot onmachtig geklaag, die met haar zijn bedrijf, zijn gansche bestaan
verliezen gaat. Het had de indrukwekkende schildering kunnen worden van een
groot brok leven, het had kunnen bezield
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zijn door aangrijpende tragiek - Eigenhuis heeft ons een reeks kleine stukjes
voorgezet met wat humoristisch geziene vreugdetjes en verdrietjes.
Ben ik onbillijk? Mogelijk wel. Er is onbillijkheid in het meer eischen dan de auteur
geven wilde, - geven kòn...? Juist dat laatste.... Had ik niet Aardbeikoopers gelezen,
dan zou ik mogelijk niet zooveel eischend zijn. Maar daarin heeft hij getoond zoo
sterk gevoel te hebben voor de tragiek van het alledaagsch gebeurende, dat hier
waar het buitengewone hem in dit gegeven als van zelf hem te hulp kwam, hem de
gelegenheid o p d r o n g , hij zich niet op deze wijze er van af had mogen maken.
Dat er in de details ook nu - als vind ik er over 't geheel niet zooveel atmosfeer
in als in vroeger werk - soms veel geslaagds is, veel waarin men Eigenhuis als
zelfstandig werker herkent, ik zou tal van bladzijden kunnen citeeren ten bewijze.
Laat ik alleen een paar brokjes lichten uit hoofdstuk XII: de otterjacht.
‘'t Lichte schietbootje schorde door de ondiepe sloot. Bruine modderwolken
troebelden door de uitdeinende golven. Maar Kees, hoog met zijn knoestig vlashoofd
en de schonkschouders boven zijn roeibankje, woelde de lichte riemen snel door
de kroostressen, die als siepelende baarden aan zijn spanen bleven tissen. Hij zat
stil rechtop en bewoog nauwelijks 't bovenlijf, terwijl de armspieren krachtig
opkrompen bij elken roeischok.
Hein op 't achterbankje, zijn plankerige hand spelend door de vlossige draden,
zat met zijn lange gestalte in elkaar gehurkt, 't donsharige jongensgezicht leunend
in zijn andere hand, die op zijn hoog opgetrokken knie met de elleboog leunde....
De sloot werd nauwer en ondieper, en de riemen kwamen soms met klonten darie
(veen) boven.
“Nou ik 'ris”, schoot Hein uit zijn ineengedoken houding.
De kleine schietboot wiegelde onder zijn opstaan heen en weer, dat het water
troebelig tegen de kanten flapte. Toen Kees naar achteren scharrelde, zachtjes de
groote laarzen verschuifelend, dobberde 't kiellooze ding tot over het boord heen
en weer, links en rechts, kroosdraden en watergulpen binnenscheppend. Zoo kwam
Hein aan de riemen te zitten. 't Deed hem goed, de platte boot met nijdige rukken
over den drogen bodem der sloot en door het dichte kroos heen te zeulen. Zijn
tobberigheid koelde hij met
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achterover schokken van 't lange lijf en het omknijpen van de spanen, tot blaren
zwollen in de handpalmen....
“Niet zoo dol,” bromt Kees, “we benne der zoo!”
Hij stompt de lading in den roestigen loop nog wat aan, neemt 't zware geweer
onder den arm en peutert een dopje op de slagspits.
“Niet zoo dol! Wat dònderdag,” voetert de vader nog eris.
Hein laat de riemen glissen, en zacht knarsend om de roeipennen klemmen ze
de boot aan 't lijf als ingeplooide vinnen. Speurend en met een enkel roeitipje de
boot door de sloot sturend, begint de jachtdrift in hem op te leven, stil aan, eerst uit
overleg om vader te plezieren en in zijn werk te helpen; maar gauw uit eigen lust,
de oogen loerend door de rietruigte, bij elke beweging van de halmen een otter
vermoedend.
De zon is al weggezakt achter den hoogen Meerdijk, die als een dorre hooge
schans over het rietland heen te zien is, en doet een rooden avondgloed opgaan,
welke hoogerop uitvloeit in paars en goud.
Herfstachtig waart een dichte mist in de verte op, het rietland bedekkend met een
voortwolkende rook, die de verste struiken en rietpluimen wegwaast in één grauwe
zee.
Hein loert langs de wasemende sloot strak naar links en naar rechts in de zwarte
holen van de afgebrokkelde kanten der zudden en onder de struikkoppen. Het hoofd
steekt hij met een schok vooruit, als er iets stil plonst in het water of een wortelstronk
wat op een otterkop lijkt.
“Hier,” wijst zijn vader met voorzichtig krom opstaan, dat 't deinen van het water
de stilte niet te veel breekt. Het vaartuigje vlijt zich naast de zudde, waar door de
dulen en rietruigte een platgetreden pad naar de berken en elzenboschjes voert.
Kees stapt met het eene been er zacht uit, de schuit met het andere in rust brengend
om er dat dan ook uit te heffen. Zijn laarzen zoppen in den sponsbodem van mos
en rietvezels, en de zudde zakt wat dieper neer in het modderwater.
“Zóó òm! Bij Jaap Hanse's sloot plempe en schreeuwe!” fluistert de jager en zacht
glist hij door 't hooge riet, het smalle otterspoor op den voet. Hein ziet de zudde
deinen onder den voorzichtigen stap, op en neer, of 't water af en toe aan de
rietstoppels likt. Stil schiet zijn bootje voort, de riemen scheren over 't water, en
woelen er zonder geluid doorheen....
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De struiken van berken en waterwilgen plekten dichter in het pluimige riet en gaven
in de schemering grillige dierengestalten aan. Dan boog Hein zich snel krom boven
zijn roeibank om toch goed te onderscheiden. Daar was hij in Jaap Hanse's sloot,
de uitgestrekte gemeentezuddes omgevaren. Wild rukte hij ineens aan de riemen,
met gesuis rolde het water voor den breeden neus van het vaartuig uit. Hij plempte
de riemen kles-kles in 't water, schreeuwde woest, draaide en tolde met zijn boot,
plonsterde langs de kanten. Maar geen ritselen in het riet of proestend ademhalen
wees hem een opgejaagden otter aan....
Hein stapt op de zudde, zoekend en scharrelend op 't soppende wortel- en
mosweefsel. Daar vond hij een platgetrapt spoor....
Rits! Daar glist vlak voor 'm een lage, zwartig glinsterende gestalte uit een
morsigen kuil, blazend en het riet op zij uit slierend. Hein schrok, dat het was of zijn
hart even stil stond, waarop een hevig bonzen volgde. Maar hij ging, nu het beest
zelf angstig bleek, er moedig schreeuwerig achteraan, schepte zijn eenen klomp
over terwijl hij in een gat van de zudde zakte, struikelde voorover op het soppige
mos en stond met rietschrammen op handen en gezicht weer op. Juist dreunde
pangend een schot dicht bij, en begreep Hein hoe dwaas hij geweest was en hoeveel
gevaar hij geloopen had, eerder geraakt te worden dan het dier. Maar hij sprong
blij vooruit en kwam gelijk met zijn vader bij den nog even stuiptrekkenden otter. Hij
vond 't nu toch gril, dat mooie, glanzige beest krampig de achterpooten nog
bewegend, een rauw gat in den ronden kattekop....’
Dit spreekt voor zich zelf. Ik zou de bewerkers van het Woordenboek wel eens
op dezen auteur willen wijzen. Hij heeft een grooten rijkdom van woorden tot zijn
beschikking en al mag er gewestelijk materiaal onder schuilen, stellig is er ook veel
zuiver, zij 't soms schaars gebruikt Hollandsch bij.
G. Simons heeft na zich door novellen als voorstudies geoefend te hebben, den
lust in zich voelen groeien om een werk van grootere afmetingen te scheppen. In
een milieu, waarin hij zich even goed thuis voelt als Eigenhuis in den Hollandschen
polder, gemakkelijk zich bewegend, vanzelf tot voor de kleinste details
gedocumenteerd, heeft hij het hartstochtelijk driftig-onverstandig streven willen doen
zien van een energieken jongen man, die ein-
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delijk door samenloop van voor een groot deel door hem zelf in 't leven geroepen
tegenspoeden, genoodzaakt is zich gewonnen te geven. Hij legt het jammerlijk af.
We zien Toon Ghijven eerst nog bij zijn moeder thuis. Moeder is weduwe, in veel
zorgen achtergebleven met haar zoons, over wie zij zich minder en minder in staat
voelt de beschermende hand uit te strekken. De jongens ontgroeien haar, worden
haar de baas, en vooral de oudste heeft geen overleg en practisch inzicht genoeg
om zich te vrijwaren voor domme dingen en de schadelijke gevolgen daarvan.
Hij is al van huis geweest, heeft gediend onder een vreemden baas, maar de
zucht om zelfstandig te werken wordt hem te machtig. Hij wil van zijn familie, met
name van zijn Oom Koos, geld hebben om een zaak te beginnen, een slagerij. Oom
Koos is wijzer, Toon moet eerst nog leeren. Een tijdlang gebeurt dit. Dan begint
Toon opnieuw, en eindelijk wordt hij aan de noodige contanten geholpen.
Oom Koos heeft goed gezien, toen hij Toon niet den jongen vond om in een
slagerij te staan of langs de deur bestellinkjes op te halen. Na de eerste
ijver-opvlamming verflauwt de ambitie snel. Het eentonige slagersbestaantje is voor
zijn naar sterke prikkels hunkerende ziel niet genoeg. En Toon krijgt het onzalige
idee te willen boeren. Daar is geld mee te verdienen!
Met dollen kop pacht hij een paar perceelen bouwland.
't Gaat hem niet naar den vleesche. De akkers liggen hoog, en 't wordt een droge
zomer. Alles verdort, verschroeit, verascht. Wanhopige pogingen doet hij om de
woestenij tot vruchtbaarheid te dwingen - vergeefs. Hij ziet dat het scheef zal loopen
en heeft zijn moeder nogal als borg opgegeven, zoodat die ook groote schade zal
lijden door zijn ongeluk. Dat besef doet hem voor 't ergste niet terugschrikken en
hij pleegt grof bedrog bij 't afleveren van zijn suikerbieten aan de fabriek. 't Wordt
niet ontdekt.
't Eenige middel om 't hoofd boven water te houden, nu de slagerij ook verloopt
door de eenzijdige zorg voor 't land, is.... een huwelijk. Hij moet een vrouw zoeken
met geld. Vindt hij die, dan ìs hij er - kan hij vee gaan koopen - handel drijven - zich
bewegen naar begeerte.
Hij trekt erop uit den ganschen omtrek door. En de boeredochters toonen zich
lang niet afkeerig van den wat steedschen
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knappen jongen, die zich in de beste sjees van moeder een air van welgesteldheid
weet te geven. Op een naburige kermis zal hij, na de voorloopige kennismakingen,
zijn slag wel slaan!
Maar - hij heeft daarbij gerekend buiten.... Toon.
Op Wilddorp, waar het kermis is en de diverse boersche schoonen danslustig
komen opdagen, heeft Toon ‘kennis’ aan de dochter van den herbergier Peer de
Welder, de knappe, warmbloedige Celestien. Hij is voornemens die relatie af te
breken, maar de hofmakerij van een Belgischen douaan wekt zijn jaloezie dermate,
dat hij al zijn practische berekeningen vergeet, dan fel ouden hartstocht voelt
opvlammen, met Celestien, die hem dra weer in genade aanneemt en na een
vechtpartij waarbij Toon grooten moed doet blijken nog meer verzot op hem wordt,
dans op dans doet, en zich dien kermisnacht zóó vergeet, dat hij een schobberd
zou worden met nog over een ander huwelijk te denken dan met háár!....
De psychologische ontwikkeling is in dit alles zeer zuiver. We voelen dat iemand
met het temperament van Toon telkens opnieuw een maatschappelijke domheid
mòet doen. Zijn de omstandigheden dan bovendien nog tegenvallers, dan mist hij
het kalm overleg en practisch inzicht, dat met het hem eigen taaie
weerstandsvermogen hem er weer boven op had kunnen helpen. Zijn hartstochtelijke
natuur is de blinddoek die hem den blik op het leven ontneemt in de oogenblikken,
dat hij dien juist het meest onbevangen noodig zou gehad hebben.
Het onberaden huwelijk brengt geen geluk. Celestien is een kind van de grenzen,
veel minder ordelijk en huishoudelijk dan de echte Noordbrabantsche huisvrouwen,
zoodat tot ergernis en verdriet van Toon en niet minder van zijn moeder in de slagerij
en het interieur alras reinheid en orde gemist worden, wat op de zaak als zoodanig
alweer nadeeligen invloed heeft. Bij het rondzwalken om vee te koopen - niet eens
meer voor zichzelven! - doet Toon een hevige rhumatische ziekte op, die hem weken
aan weken met razende pijnen in bed dwingt. Als een verouderd halfversleten man
loopt hij voor 't eerst weer door 't stadje.
Toch is zijn energie, zijn waagzieke ondernemingslust niet uitgedoofd.
Lang al zint hij op een uiterste middel om er toch nog bovenop te komen. Zijn
land heeft hem al armer en armer gemaakt, het
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opnieuw in perceeltjes verhuren aan kleine boertjes blijkt een groote fout - de slagerij
is zoo goed als verloopen - wat nu te beginnen?....
En dan rijst die ééne, allengs in hem gegroeide gedachte: veesmokkelen!
Hij heeft er zooveel van gehoord. Er wordt grof geld mee verdiend. De verhalen
van zijn schoonvader, den ouden Peer de Welder, dien elk als aarts-smokkelaar
kent, hebben zijn lust nog aangewakkerd. Tegen den raad, de smeekingen van
Celestien in, besluit hij er toe, verbindt zich met nog eenige anderen - de nachtelijke
tocht met een vrij groote kudde wordt beraamd en volvoerd.
Met welken treurigen uitslag herinneren zich de lezers van onzen vorigen jaargang.
Verslagen keert hij met zijn knecht in den winternacht naar het stadje terug,
radeloos van verdriet en ziet al in een vizioen den publieken verkoop van zijn inboedel
dreigen.
‘Hij vóórhoorde het weegeschrei van moeder, het jammergeklag van Celestien
en zag de norsche oogen der broers, de bedrukte gezichten der familie - verloren
- verloren - nu was het uit, onherroepelijk afgeloopen, geen worsteling was meer
mogelijk, de rag-fijne draden trokken saâm, het werd zwart en vaal voor zijn
uit-gestaarde verdriet-oogen. Het werd hem zoo duldeloos wee dat de snikken
losscheurden tusschen de saâmgebeten kaken.
En huilend gierde de storm langs de dood-verlaten velden, fluitend striemden de
takken, toomeloos vaarden de wolken-kudden langs het zilverwitte licht. Voort
stapten de twee, moeizaam dringend tegen den snerpend killen wind, zwaar in hun
sneeuwbekorste schoenen, de schachten pijnlijk klemmend om de beenen. Stap
voor stap nader, dáárheen waar het voort-bestaan onmogelijk werd.’
Finis tragoediae!
Dit relaas zal den lezer hebben doen gevoelen dat in Tot het Uiterste te vinden is
wat aan De Waterwolf ontbreekt, een hoofdmotief van psychologische ontwikkeling,
waaromheen zich de handeling van begin tot eind blijft bewegen. Ja vaak wordt ze
geheel daartoe geconcentreerd. De worsteling van Toon Ghijven tegen de gevolgen
van eigen onberadenheden in een milieu van
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door den schrijver goed geziene menschen en dingen met veel plaatselijke kleur ziedaar den inhoud der twee fraai uitgegeven deelen.
We proeven van bladzij tot bladzij het reëel-echte van dit gebeurende, de
handelingen der personen zijn als authentiek. Zóó gaat het in een slagerij, op den
akker, in den veehandel. Zoo wordt er gedanst en gezwierd in een herberg daar
aan de Belgische grens. En de smokkelpartij is meegeleefd, evenals de bruiloft.
Toch is dit alles niet in staat om het boek een geheel gaven indruk te doen maken.
De schrijver heeft deze verwantschap met zijn held, Toon Ghijven, dat hij mist
beheersching. Ten eerste ontbreekt hem vooralsnog voldoende macht over de taal,
en ten tweede voldoende macht over zich zelven.
In beide opzichten staat hij dan ook bij Eigenhuis achter, wiens proza als zoodanig
werkelijk met heel veel taalgevoel en vooral ook taalk e n n i s bearbeid is, die de
techniek volkomen beheerscht. We zijn gelukkig wat over de aanbidding van het
zoogenaamd spontane heen geraakt en vinden techniek voor den artiest een lang
niet te verwerpen, integendeel een hoog noodige zaak. De een zal ze zich sneller
eigen maken dan de andere, ontberen kan niemand ze. In zijn derden bundel Ideën,
over kunst sprekende, geeft Multatuli de staag terugkeerende vermaning: ‘er moet
gewerkt worden, mijne heeren!’ een vermaning, bij dezen kwazi bandeloozen en
stellig genialen schrijver van beteekenis. 'k Heb er in de vorige aflevering op
gewezen, hoeveel kwaad een technisch niet voldoend onderlegd zijn doet aan het
1)
werk van een overigens zoo serieus en gevoelig schrijver als Van Hulzen .
We voelen in het proza van Simons nog vaak de worsteling van den kunstenaar
met zijn mater aal. Hij heeft het nog niet geheel ‘in de vingers’. Zijn zinnen zijn nog
al te vaak pógingen tot belichamen van gedachte of gevoel. Soms ontstaat daardoor
een zekere bekoring, het overtuigende van iemand voor ons te hebben die zèlf iets
te zeggen heeft en dat nu doet op een nog wat onbeholpen, maar door innige
oprechtheid overtuigende wijze. Maar te vaak hindert de onmacht, te duidelijker
voor den dag

1)

De heer Van Hulzen heeft mij meegedeeld dat het woord z e r p als adjectief bij ‘rotsen’
beteekent l o o d r e c h t . Gaarne maak ik hier melding van, met de bijvoeging evenwel het
in géén der door mij geraadpleegde woordenboeken in die beteekenis voorkomt.
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komend nu en dan door een pathetische opgeschroefdheid. Dat brengt me tot het
tweede bezwaar: gebrek aan zelfbeheersching.
Een groot gevaar is voor Simons de neiging tot het lyrische in overigens objectief
werk. Want die neiging is niet zijn kracht, maar zijn zwakheid. Daar moet hij tegen
vechten. Die voert hem nogal eens buiten zijn eigenlijk onderwerp en doet hem
ziele-schommelen op deining van woorden - woorden, die rytmische klankharmonieën
willen vormen maar 't niet verder brengen dan wat vleugellam beweging maken. In
een volgend boek moet dat element of veel krachtiger zich openbaren, òf - er uit.
Op het goede heb ik al gewezen. Laat ik er nu vooral bijvoegen de zich zoo
gelukkige openbaring van Simons' liefde voor kleur. Hij is een colorist. Telkens en
telkens weer blijft hij met genot k i j k e n naar licht en kleur-effecten. Ik wijs op de
schildering van de slachtplaats en op zoovele andere nog!
Simons mist de meer objectieve, breed-epische ziening van zijn te vroeg gestorven
vriend Van der Vijgh, om wiens schilderingen van klein leven we staag de voeling
met het groote Leven hielden. Hij is bewogener, onrustiger, subjectiever. Maar ik
vraag me af wat we van dezen auteur nog verwachten mogen, als hij eens met zijn
macht tot psychologie en zijn talent voor het epische tot de rustige bezonkenheid
geraakt van den kunstenaar die zichzelf en zijn materiaal volkomen beheerscht.
W.G.v.N.
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Jeanne Reyneke van Stuwe, Ik. Amsterdam, L.J. Veen.
Dit is het vervolg van Ina's dagboek: Ina, die we hebben leeren kennen als een
onbewust egoïstje in Zestien en Zeventien, te Breda haar jong leventje leidend, dat
al niet veel meer inhoud had dan wat warm gevoel voor haar moeder en zuster
Meta, en heel wat flirt-gevoelentjes voor hofmakende jongelui. Eindelijk is ze in
veilige haven aangeland bij Fred, den ouderen man, die te 's Gravenhage zich als
advocaat gevestigd heeft, waar Ina liever op een bóvenhuis woonde dan te Breda
in een héél.... Want - Fred doet alles voor Ina, en Ina vindt dat heel natuurlijk.
Alleen heeft het deze schaduwzij dat hij veel meer werk heeft en dat Ina daardoor
veel alleen is. Wat tengevolge heeft.... verveling, en verveling is heel moeilijk te
dragen door persoontjes als zij, die altijd ‘Ik’ vooropstellen.
Haar leventje is dan ook meer en meer een pogen om dat leege bestaan te vullen,
en die pogingen zijn niet alle gelukkig te noemen.
Eigenlijk heeft Ina een flinke les noodig om in te zien dat het opwekken van
verliefdheidjes, alleen uit ijdelheid - zij dènkt er niet aan Fred ontrouw te worden! nu juist geen beuzelachtige bezigheid is, dat het een heel gevaarlijk spelletje kan
worden. Zij krijgt die les. En al blijkt ten slotte dat haar aandeel in den zelfmoord
van een aanbidder niet zóó groot is als zij eerst dacht, den schrik heeft zij beet en
die werkt zoo heilzaam, dat we aan 't eind van 't boek de toekomst van Fred heel
wat beter inzien dan aan het begin.
Op blz. 165 houdt Ina een bespiegeling over Dickens met veel critiek. Doch zij
eindigt die aldus: ‘Dickens is niet volmaakt, maar hij heeft ten minste de verdienste
nooit vervelend te zijn. En dat is misschien wel de grootste kunst van de kunst.’
Dezen negatieven eisch zal niemand hoóg vinden en we hebben reden te
betwijfelen of de auteur hem voor haar rekening neemt. Maar.... dat zij zelve de
kunst verstaat om drie deelen lang ons met het dagboek van een niet heel interessant
wezentje bezig te houden, zonder te vervelen - dat is zeker. De karakteristiek van
Ina is van begin tot eind overtuigend.

Felix Ortt, Heidekind. Een levensfragment. Amersfoort, Drukkerij ‘Vrede’.
Dit is een boek van een heel ernstig man. Een man die blijkbaar veel heeft nagedacht
over het leven en het lijden der menschen, en de verschillende pogingen om gelukkig
te worden. Die voor zichzelven tot een concluzie gekomen is en die concluzie in
een verhaal van wel
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heel bitter leed als groote vertroosting ons wil meedeelen. Ons - want het lijden
treedt over àlle drempels.
De schrijver vertelt van een heidekind, d.w.z. van een dokters dochter die na
haars vaders dood met haar haast blinde moeder samen blijft wonen, en graag de
door vaders lessen verworven kunde aanwendt ten bate van haar dorpsche
omgeving. Tot ze een ernstigen patient krijgt in het eigen huis, een jong ingenieur
met verstuikten enkel. Zij hebben weldra elkaar lief. Maar die liefde wordt leed. Want
hij is, op stellig wel exceptioneel ongelukkige wijze, in een toestand geraakt die een
huwlijk vrijwel tot een misdaad zou maken. Na veel strijd scheiden zij. En na veel
strijd vindt zij kracht tot berusting.
Het literaire wordt zeker eerst in de tweede plaats beoogd door den auteur. Toch
zijn er in dit boek van stemmingen sommige heel goede bladzijden, waarin vooral
natuurgevoel, het zien van de heide in haar wisselende aspecten, tot uiting komt.
Nu en dan wordt de conventioneele beeldspraak wat al te vaardig over hem, als op
blz. 54-55, waar die ver van nieuwe vergelijking van den hemel en de hei met een
bruigom en bruid, te breed uitgesponnen, in smakeloosheid belandt. Een bruid die
‘haar vernederd aangezicht opricht en dankbaar haar heerlijkste geuren omhoog
zendt...’
't Boekje is met heideteekeningen geïllustreerd, waarvan enkele gelukkig geslaagd
zijn, bijv. die tegenover blz. 39. Zien we op een ander niet het Nunspeetsch
kerktorentje boven de korenvelden?

Dr. C.J. Wynaendts Francken, Drie aesthetische Studiën. 's-Gravenhage,
Martinus Nijhoff.
Deze drie studiën handelen over De beteekenis der Kunst, Kunstschepping en
Kunstgenieting, Het Lachen en het Komische. Dr. Wynaendts Francken heeft de
gaaf van op een duidelijke, eenvoudige, klaar-logische wijze te schrijven over
abstracte onderwerpen. Hij lijkt mij als filozoof niet te zijn de kamer-geleerde, wiens
hoogste streven is aan de vele diepzinnige lijvige boeken over wijsbegeerte er nog
een zoo diepzinnig en lijvig mogelijk toe te voegen, neen, hij lijkt mij de man, die,
na eigen ploeteren in de geleerde geschriften van filozofen, als hij zich zelf eerst
een helder oordeel gevormd heeft over de quintessens van hun arbeid, denkt: wat
is het toch jammer dat dat niet meer algemeen bekend is, en dan - den afkeer
kennend voor inspannende lectuur - zich neerzet om de door hem vergaarde wijsheid
te popularizeeren.
En dat is bij hem in goede handen. Ga maar rustig zitten en luister naar hem. Hij
vermoeit u niet met allerlei geleerden omhaal, bluft niet met zijne enorme belezenheid
door citatengeschitter, hij vertelt u met de overtuigende duidelijkheid van iemand
die zich een bezonken oordeel verwierf, zijn inzichten, en mocht ge het niet met
hem eens kunnen worden, allicht heeft hij toch uw kennis verrijkt en veelzijdiger
gemaakt.
Als een goed docent munt hij uit door het formuleeren van onderscheidingen.
Niet als een fel debater tracht hij te overtuigen door geestige wendingen en
paradoxen, hij demonstreert kalmweg. En dat is waarschijnlijk de deugdelijkste
manier om ons publiek eindelijk te overtuigen dat bv. kunst, ze moge ethischen en
religieuzen invloed hebben, even min aan den godsdienst als aan de moraal
dienstbaar gemaakt mag worden. Hij eischt voor de kunst volkomen vrijheid en zegt
u overtuigend waarom hij dien eisch stelt.
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Maar in plaats van hier te citeeren is het doeltreffender naar het bundeltje te
verwijzen, dat in zijn drie artikelen, naast zooveel ter behartiging, ook zooveel
interessants geeft.
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Bram van Dam, Mooie Vrouwen. Amsterdam, D. Buys.
Bram van Dam is geen nieuweling. Hij behoort nog tot de ‘realisten’ van den eersten
Nieuwe Gids-tijd. Niet dat hij als medewerker aan dat tijdschrift zich deed kennen,
maar waarschijnlijk werd hij om zijn realisme dat toen wat méér durfde zeggen dan
men gewend was, speciaal als onconventioneel gewaardeerd. Dat die ‘durf’ op zich
zelf niet voldoende is, 't werk van Van Dam heeft het bewezen. En wie nu een boek
als Mooie Vrouwen ter hand neemt, moet er zich werkelijk over verbazen dat in
dezen auteur ooit een vernieuwer gezien werd.
Wat lijkt dat nu alles echt antiek romantisch!
Een dokter, zich in Den Haag vestigend, en weldra van terzijde betrokken in 'n
met moord eindigend drama, waarin een slechte slangachtig-mooie vrouw, een
advocaat, een deugdzaam kameniertje, een Indisch kraamvrouwtje met haar man
en een Javaansche jongen de rollen vervullen!
Dan bij den auteur nog steeds de zucht naar het erotisch pikante, die hem ons
de beide ‘mooie vrouwen’ in dit boek - des dokters eigen fatsoenlijke vrouw is ook
‘mooi’ - met voorliefde suggestief gecostumeerd of geheel ongecostumeerd doet
vertoonen, een neiging welke ook aan zijn vroegere romans een verdachte zwoelheid
gaf.

M. Maeterlinck, Twee Spelen. Vertaling van Jan Eelen. Rotterdam,
Meindert Boogaerdt Jr.
Naar ik meen zijn deze twee spelen onmiddellijk voorafgegaan aan Monna Vanna
dat Maeterlinck voor het eerst aan het gróóte publiek zou doen kennen als
tooneelschrijver. Immers voorstellingen als van L'Intruse, Pélléas et Mélisande
werden alleen door een kringetje van vereerders gewaardeerd als pogingen om ook
dit werk in de sfeer van het tooneelleven over te brengen, pogingen die ook bij Soeur
Beatrice en Ariane et Barbe-bleue maar ten deele zouden geslaagd zijn. Want deze
dramatische arbeid is grootendeels lectuur en de ervaring, met later werk opgedaan,
heeft Maeterlinck's eigen inzichten in de tooneel-eischen dermate gewijzigd, dat in
Le double jardin als een volledige herroeping te vinden is van zijn vroeger, in Le
trésor des humbles verkondigde theorie.
Soeur Béatrice is een niet bizonder gelukkige omwerking van de Beatryslegende.
De praal der romantiek heeft de bekoring van 't middeleeuwschnaleve verjaagd.
Gelukkiger is in Ariane de oude natuur-mythe van Blauwbaard in nieuwe vormen
omgezet.
Voor een Zuidnederlandschen vertaler zal overzetten uit het Fransch steeds een
gevaarlijk werk zijn. Omdat hij te veel vertrouwd is met de Fransche zinwending,
het Fransche woordgebruik in den dagelijkschen omgang. Voor een Hollander is 't
al niet gemakkelijk gallicismen te weren, hoeveel moeilijker nog voor den Vlaming.
Als ik lees van een ‘tooneel, dat z i c h o p k l a r e n z a l ’, van iets ‘dat z i c h
h i e r v e r b e r g t ’, dan voel ik ‘s'eclairera’ en ‘se cache’. Fransch van constructie
is een zin als: ‘Wie is zij die vluchten wil?’ en als er in 't oorspronkelijke staat
‘comment a-t-il pu vous punir comme n o u s ?’ Dan klinkt ons vreemd de vertaling:
‘hoe heeft hij u kunnen straffen als wij?’
Maar al struikelt men nogal eens over iets dergelijks, en is in taal en toon toch
heel veel dat het suggestieve van Maeterlinck' dialoog benadert.
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Carl Ewald, In het drukke bosch. Naar het Deensch door D. Logeman-van
der Willigen. Utrecht, H. Honig.
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Carl Ewald behoort tot wat men kan noemen: de ‘sympathieke’ auteurs. We weten
dat door het velen bekorende boek ‘Mijn kleine jongen’. Hij is een schrijver die vooral
kleine, fijne trekjes noteert, die werkt met een fijnzinnigen humor en grove effectvolle
uiterlijkheden zorgvuldig vermijdt.
Door de combinatie: humor en scherpzinnig observeeren heeft hij dus wel de
gave voor het sprookje of de fabel. In het drukke bosch is 'n verzameling van
fantazierijke verhalen, waarin dieren de hoofdpersonen zijn. De typeeringen zijn
werkelijk heel aardig, treffen door juistheid en de soms vermakelijke leukheid der
dialogen maakt dezen bundel tot onderhoudende lectuur. Men doet echter goed het
boek nu dan eens neer te leggen. Het genre krijgt gauw iets eentonigs.
Beter dan het eerste verhaal Tweebeen voldoen de volgende, vooral Witje met
typeeringen van een muizen-familie, benevens een spreeuw, uil, ooievaar, vos en
stekelvarken.
Mevr. Logeman lijkt met de vertaling van dit boek - grootendeels dialogen - goed
geslaagd te zijn.
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Het leven van Rozeke van Dalen
Door Cyriel Buysse.
III.
Het nieuwe en frissche van een heerlijken October-ochtend hing in een waas van
vrede en kalmte over 't land, toen Rozeke dien morgen opstond en de wit-en-groene
luikjes van het eenzaam huisje openduwde.
Alfons was reeds van vóór zes uur vertrokken, naar zijn gewone dagwerk op boer
Kneuvels' hoeve en zijn oude, ziekelijke moeder lag nog in haar bed, wachtend om
op te staan, tot Rozeke met de koffie klaar was.
Diep ademde Rozeke de zuivere, verkwikkende ochtendlucht in. Gras en
rapenvelden lagen zacht bepareldauwd, als nog in slaap gedompeld, met stille
flonkeringen hier en daar, waarin de opkomende roode zon herlevende bezieling
tintelde. De kleine hagestruikjes om het erfje waren als van biggelend en druipend
zilver, en uit de hooge, gele kruinen der nog vaag omnevelde populieren, ritselden
met zacht geruisch de droge bladeren neer, als zooveel groote, trage, stille, gouden
weemoeds-tranen op den weeken grond. Alles voorspelde een glanzend-mooien,
zachten herfstdag.
Rozeke's oogen blonken en haar wangen bloosden. Zij had nog niets van haar
frissche jonge-meisjes-bekoorlijkheid verloren. Zij was gelukkig. - De eerste dagen
had haar alles wel vreemd en ongewoon toegeschenen, en zij had heimwee gevoeld,
heimwee naar 't ouderlijk huis, naar vader en moeder, naar broeders en zuster, naar
de bekende buren en de welbekende omgeving van
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haar dagelijksch leven. Zij woonde er slechts een half uurtje loopens vandaan,
dezelfde boomen en gewassen groeiden op dezelfde akkers, en 't zelfde soort van
menschen sprak er juist dezelfde taal en had net eendere gebruiken; en toch was
er voor haar een groot verschil, iets ongewoon vreemds in al dat uiterlijk precies
gelijke.
Maar 't had slechts korten tijd geduurd. Het ‘moeder’ zeggen tegen Alfons' oude
moeder - wat haar in de eerste dagen haast onmogelijk was en haar pijnde als een
verraad en een verloochening van haar eigen moeder - deed ze nu met liefde en
zonder eenige gedwongenheid; en aan de stilte van hun leventje met drieën, dat
haar eerst zoo doodsch leek na de opgewekte drukte van haar eigen thuis, was ze
ook reeds gansch gewend geraakt. Zij was gelukkig door en met Alfons, en dat
maakte alles goed. Zij dacht en wist ook wel, dat haar tegenwoordig leven slechts
tijdelijk zoo was ingericht en dat er, met den dag, groote veranderingen in konden
voorkomen. Alles om haar heen zou zich van zelf ontwikkelen en vervormen: het
oude was bestemd om te verdwijnen en het nieuwe zou geboren worden. O, verre
van haar de gedachte naar den dood van het goedig, soms wat zeurigklagend oudje
te verlangen! Maar het lag in den aard der dingen dat het toch gauw gebeuren kon
en die gebeurtenis zag ze met peinzenden ernst, als een bedroevend, doch
onvermijdelijk verschijnsel in de stage voortzetting van haar en Alfons' eigen leven
te gemoet, evenals een andere gebeurtenis: de hoopvolle verwachting van het
eerste kind, de dichtst in het verschiet liggende gelukzijde in de ontwikkeling van
haar komend leven was.
De wit-en-groene luikjes waren open, de vroege zon scheen in de kleine ruitjes
en zij kwam weer in huis, om voor de oude moeder en haarzelf het ontbijt klaar te
maken. Voor Alfons hoefde zij 's ochtends niet te zorgen; die kreeg zijn ontbijt op
de hoeve. Het vuur in de kachel was aan, en zij ging reeds koffie aan 't malen, toen
zij eensklaps weer opvloog en naar buiten liep. Zij had alweer de broeihen en de
konijntjes vergeten. Hoe gek was dat toch! Haast iederen ochtend vergat ze 't! Thuis
gaf moeder altijd de konijntjes en kippen hun voeder. Zij drong in 't stalletje, lichtte
de planken op, gooide volle grepen ‘verslokkerde’ koolbladen en gras in de hokken.
Dadelijk kwamen de konijntjes
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om het hoopje groen gehuppeld en zij zag de witte en grijze kopjes gezellig tegen
elkaar aanschuiven, met eigenaardig snoetgefrons en in den hals gestreken oortjes,
aan dezelfde steeltjes knagend. Toen ging ze naar den versten hoek van 't stalletje
en nam een plank weg, die er schuins tegen den muur stond. Daar zat de klokhen
in 't halfduister, een dikke, geel-en-bruingespikkelde, plat neergevlokt op een nest
van stroo. De oogen keken star en boos, en kop noch lijf verroerde. Alleen de kleine
veertjes van den hals krulden zich nijdig overeind en de gesloten snavel grauwde
kort en schor, toen Rozeke een greepje gele maïskorrels vóór het beest neerstrooide.
‘Toe, klokke, eet watte,’ zei Rozeke op aanmoedigenden toon. Maar star en boos
bleven de oogen, en nijdig-overeind de kleine veertjes, en strak en roerloos kop en
lichaam. - ‘O gie dulle klokke!’ bromde Rozeke. Zij schoof de plank weer voor, ging
met het maïs-bakje buiten op den drempel van het woonhuis staan, en riep met
schril-hooge stem haar overige, zeker ergens reeds in 't veld verspreide kippen bij
elkaar:
‘Ti ti ti ti tiii!’
Plotseling dacht ze dat het nog zoo vroeg was en dat zij 't oudje met haar
schreeuwen niet mocht wakker maken. En zij riep zachter, in gedempten toon:
‘Tu tu tu tu tuuu!’
Maar de kippen hadden reeds het welbekende ti ti ti tiii gehoord en wild kwamen
zij om den hoek van 't huisje aangekakeld en gevlogen, en wierpen zich met gulzige
gretigheid op de gele korrels, welke Rozeke met vollen greep, in een gekletter als
van hagel, over hun bont-wemelende, harde ruggen strooide. Even ontstond een
kort gekibbel. Twee hennen vlogen klauwend, met overeind gerezen veeren op
elkander af, maar de haan kwam statig-gezagvoerend tusschen beide, klakvleerde
links, klakvleerde rechts, en herstelde weer den vrede. Alfons' enkele duiven kwamen
insgelijks bijgevlogen en gapten ook hun deel, met vlugge pikjes en sierlijke wipjes
tusschen de pooten van de kippen door, of waar zij 't vinden konden. Rozeke,
glimlachend op den drempel, met het leeg bakje op den arm, zag alleen nog 't vlug
gepik der korte snavels, waaronder het dun laagje maïs als sneeuw onder de zon
verdween.
Maar nu zou zij haast de koffie vergeten en haastig kwam ze weer
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in huis, ging nog even op haar stoel zitten en maalde door; en goot dan op. Geurig
verspreidde zich de lucht der versch gezette koffie in het kleine keukentje. Zij haalde
uit de eetkast twee groote, witte koppen en een bord; en nadat zij met de punt van
't mes op 't brood een kruis geschetst had, sneed zij de tarwe-boterhammen voor.
Toen duwde zij het binnendeurtje naar de kamer open, stak haar hoofd half binnen
en riep:
‘Moeder!’....
Geen antwoord kwam, maar dat gebeurde meer; en Rozeke, niet twijfelend dat
't oudje haar gehoord had, keerde terug in 't keukentje, nam een langen borstel en
veegde met langzaam gebaar, zonder stof op te jagen, den rooden tegelvloer schoon.
Uit het achterhuisje haalde zij een emmer met zand, strooide 't in greepjes over den
net-geveegden vloer, breidde 't weer met den borstel op en en teekende sierlijke
breede krullen en festoenen om de zwarte kachel en het groene tafeltje. Thuis deed
ze dat ook elken morgen en had er nu nog telkens een soort kinderlijk genoegen
in. Haar hoofdje golfde en zwenkte zacht met de trage zwenkingen en golvingen
van den borstel mee en met een kinderlijken glimlach van genot keek zij naar de
keurige kronkels van haar netjes uitgevoerd werk. Toen het eindelijk klaar was zette
zij den borstel achter 't houten schut naast het kleingeruit venster, en even
verwonderd dat zij 't oudje nog niet hoorde opstaan stak zij weer het binnendeurtje
open en riep opnieuw:
‘Moeder?.... Zij-je wakker? De kaffee es geried!’
Nogmaals geen antwoord. Verwonderd trad Rozeke 't kamertje binnen.
‘Moeder?.... sloapt-e nog dan? vroeg zij. En 't kwam haar voor of haar stem, die
weer geen antwoord kreeg, in de halfduistere stilte van het slaapvertrekje galmde
met een vreemden, hollen klank.
Moeder!.... wa....’ Eensklaps, door iets als een angstig voorgevoel aangegrepen,
liep zij naar het raampje dat zij openrukte en waarvan zij 't luikje wegduwde.
De volle ochtendklaarte stroomde 't kamertje binnen en viel als een vloed van
licht op het gelaat van het oud vrouwtje, wasgeel en onbewegelijk scheefgezakt op
't wit-en-blauw geruite hoofdkussen van 't bed.
‘Moeder! moeder! moeder!’ gilde Rozeke, eensklaps in doods-
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angst, zoo luid zij kon, als om met haar gillen die akelig-roerlooze gestalte wakker
te schudden.
Maar nog steeds gaf het oudje geen antwoord noch verroerde zij zich.
‘Moeder! moeder! moeder!’ gilde Rozeke nog schriller. En plotseling, als een
gekke, vluchtte zij weg, uit het kamertje, uit het huisje, om hulp bij de buren.
Oud-moedertje was dood!....
De vrouw uit de buurt, die enkele minuten later met Rozeke in 't huisje aankwam,
ging recht op 't oudje af, keek het strakgele gezicht van dichtbij aan, opende de
oogleden, die langzaam over de glasachtig-stijve oogballen weer neerzakten, hief
den arm op, die als lood weer neerviel.... En, zich omkeerend tot Rozeke, die stokstijf,
met lijkbleek gelaat en van schrik uitgezette oogen op den drempel stond zonder
te durven binnenkomen:
‘Z' es deud! z' es al stijf en kaud!’ zeide zij, meer verwonderd dan verschrikt.
‘Deud!’ gilde Rozeke, met wilde oogen en de beide vuisten vóór haar mond.
‘Deud, jong; zeu deud of ne stien in de muur,’ antwoordde de vrouw.
‘O! o! wa zal Alfons schrikken!’ kreet Rozeke.
‘Goa zeg het hem al geiwe; 'k zal hier wachten tot da ge weere komt,’ zei de
vrouw.
‘Joa.... goed.... goed....’ hikte Rozeke. ‘'K goa.... 'k leupe noar boer Kneuvels.’
Zij holde 't huis uit, maar keerde dadelijk terug.
‘Bezinne,.... riep zij tot de buurvrouw; 'k ha zjuust kàffee opgeschonken. Wilt 'n
potse kàffee drijnken en nen boterham eten binst da ge wacht?’
‘Joa ik, jong, goa moar, 'k zal mijn eigen wel bedienen’, antwoordde de buurvrouw.
Rozeke sloeg een wollen halsdoek om haar schouders en rende 't huis uit.
De buurvrouw sloot de deur van 't slaapvertrekje, kwam in het keukentje, schonk
zich een groote kop met koffie in, ging bij de tafel zitten en nam een boterham, dien
zij met traag gebaar in tweeën brak.
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Door de opengebleven voordeur kwam een kip naar binnen. Wijd-schrijdend,
stil-kakelend, met om de beurt lang-uitgerekten en kort-ingetrokken hals, den kop
op zij, nu links, dan rechts, om telkens met haar rond, fel oog de buurvrouw aan te
kijken, naderde zij tot het tafeltje en pikte vlug, onder de pooten, de gevallen
brood-kruimeltjes van den vloer.
De lieve, zachte najaarszon blonk helder-rustig door de kleine, groenachtige, in
lood-gevatte ruitjes. Het gansche nette keukentje, met glinsterend tin-en-koperwerk
tegen de wit-gekalkte wanden, tintelde van goede, gezellige zonnewarmte.
Buiten, op het pleintje vóór de deur, klaroende schel de mooie,
geel-en-rood-geveerde haan.
Kalmpjes bij een hoek van 't groene tafeltje, zat de buurvrouw wachtend te eten
en te slurpen....

IV.
‘'t Es om nichte Begijntje te spreken.’
Alfons, in 't zwart gekleed, 't gelaat bleek en getrokken, de oogen week en
rood-omrand door 't schreien, stond in den killen, naakten gang van het Couvent
ter Bloemen vóór het jong begijntje dat zijn oude nicht verpleegde en met stil gebaar
de deur voor hem geopend had.
‘Woarom es 't?’ vroeg zij gedempt, haast fluisterend, als in een huis waar een
zwaar-zieke ligt.
1)
‘Moeder es gisteren nacht sebiet gestorven; 'k kome nicht Begijntje neun veur
de begroavijnge,’ zei Alfons met doffe stem.
‘Och Hiere God!’ verschrikte 't jong begijntje, de handen in elkaar geslagen. Maar
dadelijk voegde zij er bij:
‘'t En zal nie meugelijk zijn; mesoeur van de Weghe es zelve heul ziek en ze zoe
euk wel keune stirven.’
Op zijn beurt keek Alfons haar met angstige verbazing aan.
‘'T en es gie woar toch zeker!’ riep hij. ‘Wa hé ze dan?’
‘'t Woater,’ fluisterde 't Begijntje. ‘Wilt er gij ne kier bij komen; moar 'k en peize
niet da z'ou nog zal irkennen?’
Zij ging hem voor door 't kille gangetje, de rand van haar zwart kleed zacht
schuivend over de roode tegeltjes, haar frisch

1)

Uitnoodigen.
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gelaat in het doorschijnend-hagelblanke van 't kornet gedoken. Zwijgend opende
zij een deur en wenkte hem dat hij zou binnenkomen.
Schoorvoetend trad hij op den drempel en bleef er even roerloos-aarzelend staan.
‘Kom binnen, kom binnen,’ fluisterde zij.
Zacht schreed hij binnen en zij sloot de deur.
Vlak vóór hem in het lichte kamertje, met witte muren en witte gordijntjes aan de
kleingeruite raampjes, zat het oud begijntje naast het witte bed op een leunstoel in
elkaar gezakt. Het diep over de borst gezonken, geel gelaat was haast onzichtbaar
onder 't blanke van de groote vleugelkap, en van tusschen haar gerimpeld-bruine,
roerloos-saamgevouwen handen, kronkelden de donkerbruine kralen van den
rozenkrans met koperen kruis gelijk een dubbel snoer van groote, stille rouwtranen
over de strakke plooien van haar lang wit nachtkleed. Als een tragische heilige zat
ze daar, als een afgeleefde bruid des Heeren in bewusteloosheid wachtend op de
levenslang verbeide komst van haar verlosser.
‘Nichte Begijntje,’ begon heel zacht Alfons, met een stem die beefde van
ontroering:.... doch zij merkte niets van zijn aanwezigheid, noch hoorde zelfs den
klank van zijne woorden. Haar wit-gedoekte hoofd bleef onbewegelijk op de witte
borst gezonken, en slechts een vaag gehijg van ademhaling getuigde nog van eenig
leven in die blanke, menschelijke ruïne.
Het jong begijntje schudde stil het hoofd naar hem, als om hem te beduiden dat
alle verdere poging overbodig was.
Alfons begreep het en bleef stom en roerloos staren, met opwellende tranen in
zijn oogen. Eerst zoo plotseling zijn moeder en nu ook nicht Begijntje.... o, wat
volgden ze elkaar spoedig op, de twee goedige oudjes!
‘Z' hè van den uchtijnk d' Heilig Olie g' had,’ fluisterde het jong begijntje.
‘Zoe ze mij nie zien? Zoe ze mij nie heuren?’ vroeg hij, diep ontroerd.
‘'K en peist niet,’ antwoordde zij. Zij hurkte even voor het oud begijntje neer, kwam
met haar lieve, frissche wang tot dichtbij 't geel gerimpeld en verschrompeld
aangezicht onder de witte kap en vroeg, met duidelijke, luide stem:
‘Mesoeur.... mesoeur van de Weghe.... heurt-e mij niet?’
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Doch neen,.... ook háár met wie ze jaren lang samen gewoond had, hoorde nicht
Begijntje niet meer. Geen trek verroerde zich op haar getaand gelaat, geen ander
leven was aan haar nog te bespeuren dan het kort-hijgend ademhalen van haar
mond met slap-hangende lippen.
‘Hoe es 't gekomen?’ fluisterde Alfons.
‘Al mee ne kier, in drei, vier doagen tijd,’ antwoordde zij op denzelfden toon.
Fluks helderde een gedachte in hem op. Zou zij een testament gemaakt hebben?
Hij was op 't punt van het te vragen, doch hield zich in, uit een gevoel van schaamte.
Hoe of 't ook was, nu kon er niets meer aan veranderd worden.
Langzaam en triestig schudde hij 't hoofd en week terug naar de deur.
‘D'r 'n es nie mier aan te doen; 't es euk al uit mee heur,’ murmelde hij moedeloos.
‘All' uren uit,’ antwoordde stil het jong begijntje.
Zacht opende zij weer de deur voor hem en na een laatsten, weemoedigen blik
op de in elkaar gezonken, witte gedaante, verliet hij het couvent, tot aan het poortje
door het jong begijntje uitgeleid.
Ook nicht Begijntje zou hij nooit in leven meer terugzien.
Acht dagen later, juist op een ochtend dat Alfons klaar stond om nog eens naar
nicht Begijntje toe te gaan, kwam het doodsbericht. Zij was 's avonds te voren zacht
ontslapen. Meteen was er een brief van den notaris, waarbij Alfons, in vervanging
van zijn overleden moeder, als erfgenaam opgeroepen werd.

V.
Zacht-troostend in veel droefheid is de verrassing voor hem die een toekomst van
geldelijke zorgen te gemoet ziet, eensklaps van arm bijna rijk te worden.
Dit wel eenigszins verwacht, maar toch onzeker geluk viel Alfons te beurt toen
hij, na nicht Begijntje's begrafenis, door den notaris haar testament hoorde voorlezen.
Wel had hij gehoopt dat aan zijn moeder, en na zijn moeder aan hem, als eenig
familielid, iets van nicht Begijntje's fortuin na haar overlijden zou toekomen; maar
vooreerst vermoedde hij bijlange niet dat ze zóó rijk was
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en verder verwachtte hij wel dat verre het grootste deel van haar vermogen aan het
Begijnhof of aan godvruchtige werken besteed zou worden.
Dit was ook wel gedeeltelijk het geval. De notaris las een vrij lange opsomming
voor: zooveel aan 't Begijnhof, zooveel aan 't begijntje die haar jarenlang verpleegd
had, zooveel aan meneer de pastoor van het Begijnhof, zooveel aan de kerk van
het Begijnhof; en verder aan de Voortplanting van het Geloof, aan het werk tot
bekeering der jonge Chineezen, aan de congregatie van de Onbevlekte Ontvangenis;
en dan nog zooveel voor haar lijkdienst en gezongen en gelezen missen tot lafenis
harer ziel; maar met dat alles, en erfenis-onkosten en notaris-honorarium er af
gerekend, bleef voor Alfons nog een goede vijftienduizend frank - een schat voor
hem - over.
Het duizelde in zijn hoofd toen hij die ontzettende som hoorde noemen, en hij
werd bleek van emotie toen de notaris een lijvig pak papieren uit zijn dikke portefeuille
haalde en die voor hem op tafel openlegde.
De notaris begon op te tellen:
‘Vijf acties Westvloamsche speurwigmoatschappije duuzen frank ieder, intrest
viere per cent, vijf duuzen frank.’
Hij vouwde een der stukken open, wees op het couponsblad en zei:
‘De loaste coupon es vervallen, van van doag af meugt 'em knippen.’
‘Wa.... wa b' lieft er ou, menier de notoarus?’ vroeg Alfons, die nog nooit een
effect gezien had en met verbouwereerdheid staarde op het half afgeknipt
couponblad.’
‘Dat de loaste coupon vervallen es, zeg ik, en da g' hem dus van nou af aan meug
knippen as ge wilt; verstoa-je 't?’
‘Ah joa joa, c'est ca,’ antwoordde Alfons, doende alsof hij verstond, maar eigenlijk
niets ervan begrijpend.
De notaris ging verder door:
‘Vier acties caisse de Dépôts et Reports, duuzen frank ieder, intrest drei em half
per cent: vier duuzen frank.’
Evenals van de andere stukken vouwde hij 't couponblad open en zei:
‘De vervallen coupon es geknipt; de volgende vervalt 1 April.’
Alfons, de wangen hooggekleurd, staarde met toenemende verbazing op de
groote vreemde stukken vol dikke letters en lange
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risten cijfers. Zijn handen waren klam van transpiratie, zijn wenkbrauwen stonden
van inspanning samengefronst.
De notaris legde de vier effecten boven op de vijf eerste, ontvouwde er twee
andere en ging voort:
‘Twie acties Geconsolideerde Schuld, ingeschreven op de greutboek van de
Stoat....’
‘Menier de notoarus as 't ou belieft?’ viel Alfons hem plotseling met ontroerde
stem in de rede.
Verwonderd keek de ambtenaar boven zijn brilglazen op.
‘Menier de notoarus, ge 'n meug het mij nie kwoalijk nemen, moar k'n verstoa 't
niet, k'n kenne die dijngen niet. Es da geld weird, die pampieren?’
‘Of 't geld weird es!’ riep verbaasd de notaris. ‘'t Ês geld!’
‘Ha moar da ziet er zeu oardig uit, menier de notoarus! Dat 'n zijn gien
bankbriefkes!’
De notaris barstte in een korten proestlach uit, welke Alfons beschaamd en
ongelukkig als een schuldige deed den blik ten gronde slaan.
‘G'n verstoa 't niet, e-woar, mijne vriend?’ vroeg eensklaps goedig de notaris.
‘Nien ik, menier de notoarus, 'k 'n verstoa d'r niets van,’ bekende Alfons, wanhopig
de schouders ophalend.
De notaris zat een oogenblik in perplex nadenken, de oogen op den jongen boer
gevestigd.
‘Zoe-je liever geld hên, mijne vriend?’ vroeg hij plotseling.
‘Rechtaf gesproken, joa ik, menier de notoarus. 'K zoe veel liever geld hên!’
‘Moar wa goa-je mee da geld doen? 'T 'n goa mij wel nie aan en g' hét gij 't recht
van d'r mee te doen wat da ge wilt, moar 't zoe mij toch spijten da ge 't moest
verliezen of gestole worden.’
Alfons bedacht zich even, de wangen vurig rood, de oogen strak op 't tafelkleed
gevestigd. Toen antwoordde hij met een soort weerzin, als ontsluierde hij ten ontijde
een groot geheim dat nog maar liefst moest ongerept blijven:
‘'K hé lijk halvelijngen 'n gedacht van d'r mee op 'n hofsteê te goan, menier de
notoarus.’
‘Hoho! dà es 'n ander kwestie!’ sprak de ambtenaar ernstig. ‘Hét g' al iets in 't
zicht?’
‘Nog niet, menier de notoarus; moar 'k goa zoeken.’
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Weer bleef de notaris een poosje peinzend en stilzwijgend, zijn kin tusschen
wijsvinger en duim.
‘Luister,’ zei hij eindelijk. ‘As ge wilt 'k zal ik ouw geld bewoaren zeu lank of da
ge 't nie neudig 'n hét en d'r ou den intrest van betoalen. 'K zal ou 'n
schuldbekentenesse tiekenen van de somme die 'k ontvange, en effen aan da ge
wa neudig hét meugt ge 'r bij mij omme komen. Ge 'n moet mij veur mijn
verantwoordelijkheid en moeite niets betoalen; 'k zal da gratis veur ou doen. - Es 't
azeu goed?’
‘Joa 't, heul goed, as 't ou b'lieft menier de notoarus, ge zij wel bedankt,’ zei Alfons
met een zucht van verlichting, als van een zwaar pak op het hart verlost.
In enkele oogenblikken was alles klaar. De notaris teekende hem een
schuldbekentenis van vijftienduizend frank en stelde hem het overige van zijn erfenis:
vierhonderd twee en twintig frank en zeventig centimen, in speciën ter hand.
Alfons was gelukkig. Met geld en schuldbekentenis zorgvuldig in een binnenzak
vastgespeld, keerde hij haastig weer naar huis.

VI.
Zooals van zelf spreekt, had hij bij boer Kneuvels zijn dienst opgezegd. Hij was nu
rijk genoeg om als eigen baas te werken; en bijna dadelijk deed zich een uitmuntende
gelegenheid voor. Een boerderijtje met één paard, behoorende aan den baron,
mejonkvrouw Anna's vader, kwam tegen Kerstdag te huur. Het was er lief gelegen
op de grens der vruchtbare bouwianderijen en der malsche weiden, met een lange,
mooie olmendreef naar den hoogen zandweg op de golvende vlakte en een
beukenboschje achter schuur en stallen. Deze waren nog met stroo gedekt en
eigenaardig overdakt als in den ouden tijd; de uitgestrekte boomgaard stond vol
oude, knoestige fruitboomen, sommige zoo grillig krom-gegroeid dat de ruige
stammen als kronkelende grauwe slangen over 't gras schenen te kruipen; en 't
woonhuis was geheel geschilderd in de teerste rozekleur, met een zwarte plint langs
onder aan den muur en eigenaardige wit-en-roode vensterluikjes, de kleuren van 't
kasteel. Midden op het dak prijkte een klein, grijs, houten torentje met een klokje.
‘Hoast ou, toe, goa d'r mee mejonkvreiw Anna over spreken
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ier dat er nog ander liefhebbers komen,’ had Alfons tot Rozeke gezegd, zoodra hij
hoorde dat het boerderijtje zou beschikbaar komen. En op een ochtend, op haar
uiterst best gekleed, trok Rozeke naar het kasteel en vroeg er om een onderhoud
met jonkvrouw Anna.
De knecht die haar ontving zette een bezorgd gezicht.
‘'K 'n wete niet of da mejonkvreiw op 't kastiel es en of g' heur wel zilt keune zien,’
zei hij.
Hij bracht haar door de ruime, wit-marmeren vestibule, die vol prachtige bloemen
en sierplanten stond, en waar een groote, glinsterende kachel brandde, in een
kabinetje met oude kasten en blauw porselein aan de donkere wanden en verzocht
haar eventjes te wachten.
Rozeke, sterk door de prachtige omgeving geïmponeerd, nam plaats bij 't eenig
venster en keek tusschen de zware, bruine gordijnen naar buiten. Zij zag het glooiend
grasveld met den grooten vijver, waarop stille zwanen dreven, een hoekje van 't
bordes, met den steenen leeuw in wakende rust op den breedarduinen
balustrade-pijler; en verder, onder de reeds ontbladerde, hooge boomen, de lief-roode
gebouwtjes van tuinmanshuis, remise en stallen. Vlak vóór haar lag de statige
beukendreef waardoor zij was gekomen en gansch in het verschiet, over de groene
en bruine golving der najaarsvelden onder effengrijzen hemel, ontwaardde zij de
dichte, donkere kruinen van een andere dreef: deze welke tot het van daar uit
onzichtbaar, lieve boerderijtje leidde, naar hetwelk zij vragen kwam. - Stil,
benauwend-doodstil leek het groot, plechtig kasteel van binnen. 't Was of geen
mensch erin bewoog of leefde en een bijna angstige beklemdheid maakte zich
langzaam van Rozeke meester. Is dát het vroolijk leven van de rijke menschen
welke op kasteelen wonen? dacht zij; en zij vond dat die zware stilte, die benauwende
plechtigheid die zij overal om zich heen voelde, niets paste bij mejonkvrouw Anna's
lief en vriendelijk en opgewekt karakter.
Zacht ging de deur open en mejonkvrouw Anna, geheel in 't zwart gekleed, kwam
te voorschijn.
‘Dag mejonkvreiwe,’ sprak Rozeke, met haar vriendelijksten glimlach en van
emotie hoogkleurende wangen opstaande. Maar die ontroerde glimlach veranderde
in een uitdrukking van onthutste verwondering, voor het zoo onverwacht bedroefd
en bleek
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gelaat met hetwelk haar voorname vriendin op haar toetrad.
‘Mejonkvreiw Anna!.... wa scheelt er? Zij-je ziek dan?’ vroeg Rozeke verschrikt.
‘'n Beetje, Rozeke, ik ben niet heel wel geweest,’ antwoordde neerslachtig de
jonkvrouw.
Zij ging zitten, wees Rozeke op haar stoel terug en vroeg haar wat zij verlangde.
Rozeke vertelde 't haar.
‘Ik zal er aanstonds met papa over spreken; dàt zal hij mij waarschijnlijk niet
weigeren,’ zei ze bijna bitter.
Rozeke dankte, maar wist nu ook verder geen woord meer te zeggen. Die droeve,
strakke houding, die donkere kleeren, die wanhopig-weemoedige oogen van haar
mooie, eertijds zoo opgewekte en levenslustige bescherm-vriendin verlamden haar
de woorden in den mond en ontroerden haar inwendig tot een medelijden, dat haar
bijna tranen in de oogen bracht. Van de reden haars bezoeks durfde zij heelemaal
niet meer spreken, wel voelend dat der jonkvrouw gedachten met heel andere dingen
bezig waren; en eensklaps kon ze zich niet langer bedwingen: echte droef
heidstranen kwamen in haar oogen en zij vroeg met bibberende lippen, in gehorte
woorden:
‘Mejonkvreiw Anna.... 'k zie da ge triestig zijt.... kan ik niets veur ou doen?.... kan
ik ou nie helpen?’
Een schielijke, teer-roode kleur bloosde even vluchtig over der jonkvrouw bleeke
wangen en haar fijne witte tanden begonnen plotseling zenuwachtig op haar onderlip
te trillen, terwijl zij blijkbaar alle moeite deed om haar eigen, aanstekelijk-opwellende
tranen te weerhouden. Twee drie korte, vlugge zuchten golfden onstuimig uit haar
keel en eindelijk haalde zij haastig haar zakdoek uit en drukte hem op haar oogen,
hoofdschuddend dof-snikkend:
‘Nee nee nee, Rozeke, gij kunt niets voor mij doen.’
En Rozeke zat daar en staarde, roerloos, als verslagen. Zij durfde niets meer
vragen, maar zij voelde, zij raadde instinctmatig, dat het liefdesmart was, waaronder
de jonkvrouw leed. Zij had ook in den laatsten tijd wel vagelijk iets gehoord: dat er
eerst plan was voor een huwelijk tusschen jonkvrouw Anna en haar neef, maar dat
haar ouders - om welke reden wist men niet - er zich op 't laatste oogenblik, toen
het engagement al haast publiek was, tegen verzet hadden. Zooveel was zeker,
dat de
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jonge neef op een ochtend plotseling het kasteel verlaten had en er sinds niet meer
was teruggezien.
‘Och Hiere, mejonkvreiwe, da pakt mij toch aan 't herte da 'k ou azeu zie schriemen
en da 'k niets veur ou 'n kan doen,’ klaagde Rozeke, met innig medelijden het
diep-bedroefd kasteelmeisje aanschouwend.
De jonkvrouw schreide en snikte stilletjes, haar mooie, slanke, witte handen
bevend op den fijnen zakdoek vóór haar oogen, haar vermagerde, bijna puntige
schouders zenuwachtig op en neer schokkend; en Rozeke hoorde, door haar snikken
heen, het rammelen van haar holle maag, als van een ongelukkige, arme vrouw,
die niet genoeg te eten heeft.
‘O mejonkvreiwe ge 'n meugt ou toch nie loate veroarmôen; ge moet koeroaze
hên en ou beter voên,’ streelde Rozeke, zelve van ontroering weer schreiend. ‘O,
da 'k toch moar iets veur ou 'n kon doen, mejonkvreiwe, gij die zelve altijd zeu goed
en zeu broave veur mij geweest hét!’
‘Merci, Rozeke, 'k weet het, ge zijt goed,’ zuchtte de jonkvrouw.
‘Belooft-e mij da ge 't mij vragen zilt às ik oeit iets veur ou kan doen?’ drong
Rozeke aan.
‘Ja, Rozeke, ja, ik beloof het u.’
De jonkvrouw stond op, kropte met inspanning haar tranen terug, streek met haar
bevende hand over 't voorhoofd.
‘Ga nu, Rozeke,’ zei ze met zwakke stem. ‘Ik heb zoo'n hoofdpijn. Ik zal er papa
over spreken en mijn best doen dat ge 't boerderijtje krijgt.’
‘O merci, merci, mejonkvreiwe,’ dankte Rozeke. ‘'K zal veur ou bidden,
mejonkvreiwe, omda ge weere zoekt gelukkig worden.’
Zij greep plotseling 's meisjes hand, drukte er een vromen, vurigen kus van
onderdanige liefde op, en verliet schreiend het somber kamertje.

VII.
Zij hàdden 't mooie boerderijtje!....
De dorpsnotaris liet hun op een ochtend de gelukkige tijding aanzeggen, en 's
avonds vóór Kerstdag werd de huur-acte op het kasteel geteekend.

Groot Nederland. Jaargang 3

139
Rozeke, die Alfons vergezeld had, ontmoette er nog even vluchtig jonkvrouw Anna.
Zij zag er niet minder bezorgd en bedroefd uit dan op den dag toen Rozeke haar
was komen opzoeken. Zij vertelde aan 't jong boerenvrouwtje dat zij dien winter niet
als gewoonlijk naar de stad gingen, maar op reis, naar 't Zuiden, voor verscheiden
maanden.
‘Moar te noaste zomer komt-e toch weer op 't kastiel, mejonkvreiwe?’ vroeg
Rozeke bijna angstig.
‘Ja, Rozeke, ik denk het toch wel, als 't God belieft,’ antwoordde zij neerslachtig.
Ook de baron, haar vader, zag er bekommerd, somber, triestig uit. Hij ontving
hen in het zelfde kamertje met bruine kasten en blauw porselein waar de jonkvrouw
Rozeke ontvangen had, legde Alfons met gefronste wenkbrauwen de te
onderteekenen actes voor, gaf hem het eene stuk en hield het duplicaat; en zonder
verder gepraat, met een eenvoudig ‘ik hoop dat gij op uw boerderij zult welvaren’
stond hij op, ten teeken dat hij de zaak als afgehandeld beschouwde. Voor alle
verdere schikkingen hadden zij zich te wenden tot den dorpsnotaris.
‘D'er es verdriet op 't kastiel,’ merkte Alfons fluisterend op, terwijl zij door het statig
ingangshek in de groote beukenlaan terugkwamen.
Rozeke schudde weemoedig het hoofd.
‘Alles hên wat de weireld geven kan en tòch nie gelukkig zijn,’ zuchtte zij.
Zij, ten minste, waren nu toch wèl gelukkig!
Na de vele, vermoeiende en vervelende, maar gelukkig niet langdurige
beslommeringen van overname en inrichting, betrokken zij eindelijk in het begin van
Januari hun dierbaar hoevetje; en dadelijk daarna, op Driekoningen-avond, had de
‘overhaal-feeste’ plaats.
Alfons en Rozeke hadden de gelukkige kans getroffen bijna alles van boer Dons,
den vorigen pachter, te kunnen overnemen. Deze had zich in de goede jaren
‘rijkgeboerd’ en wilde nu rustig in het dorp, als rentenier, zijn verdere dagen slijten.
De koeien, de varkens, het paard; het hooi, het stroo en het verdere voeder; de
oogst in de schuur, het vlas op den zolder en de vruchten te velde; karren, wagens,
ploegen, eggen en ander
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landbouwgereedschap; tot zelfs een groot gedeelte van het huisgerief en van de
meubels: alles was mogen blijven waar het lag of stond; en als bij tooverslag waren
zij aan 't hoofd van een mooi-ingerichte, degelijk-ouderwetsche hoeve, met zware
oude kasten in de kamers, met veel koper-tin-en-gekleurd-aardewerk boven op den
zwartgerookten schoorsteenmantel van den haard en overal rondom tegen de
bruingerookte wanden van de ruime keuken, net als een bejaard gezin van deftige,
welgestelde boeren, die er hun leven lang zouden gewoond hebben. Zij hadden
alleen te verhuizen gehad hun eigen klein inboeltje van moeders huis, hun enkele
meubeltjes en kleeren, hun beetje aardappels en veldvruchten, hun kippen en
konijnen. Toch had dat kleinood nog twee groote wagens gevuld, die volgens
traditioneel gebruik van goede buurschap, kosteloos door den naastbijwonenden
boer - in dit geval boer Kneuvels - naar Alfons' nieuwe woning waren overgebracht.
Daartegenover bestond voor Alfons de verplichting boer Kneuvels met zijn vrouw
en ook den knecht die 't inboeltje vervoerd had, op de ‘overhaal-feeste’ uit te
noodigen. Wel had het hem even onaangenaam aangedaan dat juist boer Kneuvels
en dus ook zijn paardenknecht Smul, de daartoe aangewezen personen waren;
doch aan een ander vragen wat Kneuvels om zoo te zeggen van rechtswege
toekwam, ware zijn vroeger meester vijandig behandelen en nutteloos beleedigen,
en dit had Alfons niet willen noch durven doen. Trouwens, Smul zelf was immers
verzoenend naar hem toe gekomen, 's avonds van hun bruiloftfeest: waarom zouden
zij langer haatdragend blijven dan hun vroegere vijand? - Zij wachtten dus, als een
vervelende, niet te ontwijken noodzakelijkheid, ook de komst van Smul op dit intiem
familie-en-vriendenfeestje.
Het was drie uur. Moeder van Dalen en La waren reeds den vorigen avond gekomen
en weldra verschenen ook vader en Rozeke's twee broeders. Het had den ganschen
dag en ook den nacht te voren aanhoudend gesneeuwd, de wegen lagen bijna
onbruikbaar en daarom waren zij maar liefst heel vroeg gekomen, om ook niet te
laat in den avond weer huiswaarts te keeren.
Nauwelijks waren zij binnen of een gestamp van sneeuw-afkloppende voeten
klonk aan de voordeur en met het geijkte ‘gien
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belet?’ verschenen de insgelijks genoodigde, vroegere bewoners van het hoevetje:
boer en boerin Dons.
De boer was een lange, magere, kaarsrechte man van bij de zeventig, met
zilvergrijze, dunne haren en een éénkleurig-vuurrood gezicht, waarin twee heel
kleine, bijna dichtgeknepen oogjes als 't ware in voortdurende pret schenen te
lachen. Zijn vrouw, wel een twintig jaar jonger, was nog gitzwart van haar, met dikke,
zwarte wenkbrauwen en donkere oogen zonder glans, en in haar getaand, bijna
wasgeel gelaat lagen sterke rimpels als grauwgrijze lijnen en streepen gegroefd.
Glimlachend kwamen zij binnen, de oude boer luidruchtig, de boerin stil, en dadelijk
zetten zij, als in hun eigen huis nog, hun parapluies achter het houten schut naast
de deur en kwamen handenwrijvend bij het helder-vlammend haardvuur, de boerin
huiverend, de boer met schel-galmende stem vertellend over de onbegaanbare
wegen en over de vele sneeuw die zonder twijfel nog met hoopen uit de dikke, grijze
lucht zou vallen. Rozeke nam de boerin haar zwarten kapmantel af, terwijl moeder
van Dalen naar den kelder liep en dadelijk weer, hijgend, met twee flesschen boven
kwam: jenever voor de mannen; roode kriek voor de vrouwen. Met algemeene
belangstelling werd gevraagd of de oude boer en zijn vrouw zich reeds gewend
hadden aan hun heerlijk, zorgeloos renteniersleven in 't dorp; en nauwelijks waren
zij goed gezeten en aan 't praten, of daar kwam in snellen draf boer Kneuvels' sjees
den boomgaard opgereden.
‘Zou Smul er werkelijk bij zijn?’ dacht Rozeke met een korten angstgreep aan het
hart. - Jawel; zij zag hem vlug uit 't rijtuig wippen en het paard bij den breidel houden,
terwijl boer Kneuvels en zijn vrouw op hun beurt uitstapten. Alfons haastte zich naar
buiten, zijn vroegere baas en bazin te gemoet.
Zij kwamen binnen, terwijl Smul het paard bij den stal ging uitspannen: de mooie,
jonge boerin op haar zondagsbest gekleed, met haar lange gouden oorbellen en
gouden kettingkruis; de boer als een suffige lomperd, den hals omwonden door een
dikke, groen-en-zwart-gestreepte bouffante en den rooden, opgeblazen kop onder
een zware bonte muts, waarvan hij voor de kou de oorlappen had neergetrokken.
Hij hakkelde zijn goeden dag, de rechterhand in zenuw-trekkende bewegingen als
't ware met geweld de woorden van tusschen zijn paars-trillende lippen halend; en
dadelijk na het vlug naar binnen slaan van een paar borrels wilde hij de
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‘doening’ bezichtigen: de stallen, de beesten, den boomgaard, alles wat er op de
boerderij te zien was.
't Was ook maar goed dat ze dat eerst en vooraf waarnamen, want het zou al
spoedig donker worden met die zware, grijze sneeuwlucht; en allen, behalve moeder,
Rozeke en La, die het nog druk hadden om alles voor den maaltijd in orde te brengen,
gingen weer naar buiten en stapten dwars over den dik-besneeuwden boomgaard
naar de schuur-en-stal-gebouwen.
Alfons ging als de baas voorop, naast Kneuvels die druk stotter-praatte tegen
Dons en de van Dalens. De twee boerinnen volgden, voorzichtig-schrijdend in het
soppend-zuigen van haar voeten over 't weeke mestbed vóór de stallen, haar rokken
met de beide handen opgehouden om zich niet te bespatten.
Zij bekeken de melkkoeien en de kalveren, de zeug en haar biggen; zij roemden
de stevigheid en goede indeeling der gebouwen, 't geriefelijke van de ruime
bergplaats in de schuur en in het wagenhuis; en vóór de bruine merrie bleven zij in
lang gesprek en lange contemplatie. Het was alsnog niet duidelijk uitgemaakt of het
beest al of niet veulen in had. Dons beweerde ten stelligste van ja; Alfons twijfelde.
Kneuvels ging bij 't paard, bevoelde 't, twijfelde insgelijks. Vader van Dalen en zijn
zonen zeiden ja noch neen; zij hadden er geen verstand van. Een discussie ontstond,
de boeren werden het niet eens, en de boerinnen, op een afstand, luisterden en
keken met belangstelling. Smul, die in de stal daarnaast boer Kneuvels paard aan
het verzorgen was, werd er eindelijk bij geraadpleegd om ook zijn advies te geven.
‘Of da ze veulen in hêt!’ riep hij op zijn gewone ruwe manier, onbeschroomd, met
een bruusken ruk in de krib der merrie binnendringend; ‘'k zal ulder da sebiet goan
zeggen zie!’
Hij legde zijn rechterhand op den rug van het beest, dat dadelijk, als van angst,
onder zijn strakke aanvoeling huiverde, en bevoelde haar nauwkeurig van onder,
met zijn onomzichtige, grove vingers.
Het paard keek schichtig naar hem om, snuivend, met wreedglinsterend wit van
oogen.
‘Hè! stille!’ riep hij barsch, en voelde door. De boeren zagen roerloos toe, in een
soort eerbied voor zijn durf en kunde.
Het beest trappelde, drong even, rilde en schudde over gansch zijn huid. Het
keerde even vlug zijn hoofd om en plukte flappend met de lippen aan Smuls vest.
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‘Stille dan, nondedzju!’ bromde hij, de merrie met een woesten stoot op zij duwend.
Zij hinnikte even, als uitte zij een klacht, maar stond meteen onbewegelijk. De
boeren glimlachten, stil bewonderend. Ook de boerinnen zagen met zwijgende
bewondering toe. Geen een die durfde om te gaan met paarden als die Smul; geen
een die er verstand van had als hij.
Smul liet zijn hand los en richtte zich op.
‘Da peird hé zeuveel veulen in as ikke!’ orakelde hij ruw, met een rechten blik op
Dons uit de krib komend.
Noch boeren, noch boerinnen moesten om zijn uitval lachen. 't Was ernst, geen
grapje.
‘En en en z'es twie kiers van den hijngst gediend!.... en en en den derde kier sloeg
ze'r noar!’ brabbelde Dons, door Smuls onverwachte, ruwe bevestiging van zijn stuk
gebracht.
‘Al ha z'er honder kiers bij geweest en duuzen kiers noar geslegen, 'k zegge da
ze nondedzju gien veulen in 'n hét!’ herhaalde Smul met toenemenden nadruk.
‘Ha da zal nondedzju uitkomen! Ha da zal nondedzju uitkomen of da ze gien
veulen in 'n hêt!’ bromde de oude boer, die begon boos te worden.
Alfons stond te twijfelen. De merrie was hem door Dons verkocht met de waarborg
van het veulen. Daarom ook had hij er honderd frank meer voor betaald. Als dat nu
niet uitkwam, dan had hij ook wel recht op zijn honderd frank terug. En hij wou er
juist iets van reppen, toen de oude boer in zijn kwaadaardige opwinding hem de
woorden uit den mond nam.
‘As ze gien veulen in 'n het 'n geef ik ou nie allienlijk d' honder fran weere, moar
bovendien nog twintig fran op de keup toe!’ riep hij, bijna uitdagend.
‘Ha moar boer toch!’ zei zijn vrouw ontsteld.
‘O da mannevolk, mee ulder peirden!’ lachte bazin Kneuvels.
‘Gezeid es gezeid! Hè ze gien veulen in, hij krijgt honderd twintig fran!’ herhaalde
Dons met nadruk.
‘Gewed!’ trad Smul met brutaal-uitgestrekte hand naar hem toe.
‘Tut tut tut! wedders zijn kijvers!’ kwam bazin Dons misnoegd in 't midden.
Kneuvels was driftig iets aan 't hakkelen dat geen van allen begreep. Vader van
Dalen en zijn beide zonen stonden belangstellend te glimlachen.
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Maar Dons, in zijn rijken-boerentrots gekrenkt, duwde zijn vrouw op zij en stak op
zijn beurt de uitgestrekte hand naar Smul toe.
‘Veur zeuveel of da ge wilt!’ riep hij.
‘Euk veur 'n stik van twintig fran!’ gilde Smul.
‘Gezeid!’ riep Dons; ‘ge zij amoal getuigen.’ En met geweld sloeg hij zijn ruwe
hand in die van Smul, die dadelijk met flinken zwaai den klap teruggaf.
‘Ala toe toe, ala toe toe, 't es zottigheid!’ riep de boerin boos. Maar al de anderen
babbelden en lachten opgewonden en Dons en Smul waren beiden even verrukt
dat zij zoo flink op hun stuk hadden gestaan, terwijl ook geen van beiden twijfelde
of hij had het stuk van twintig frank gewonnen.
Toen zij weer in huis kwamen stelde moeder van Dalen voor dat ze wat met de kaart
zouden spelen, terwijl het nog licht was en zij met Rozeke en La het eten verder
klaar maakte. Dat vonden zij allen een uitstekend plan. Moeder van Dalen had de
voorzorg genomen een paar kaartspellen van huis mee te nemen en dadelijk zaten
zij om twee tafeltjes bij ieder der twee kleingeruite raampjes, boer Dons met bazin
Kneuvels, Smul en vader van Dalen aan het eene, bazin Dons met boer Kneuvels
en de beide zonen van van Dalen aan het andere. Alfons speelde liever niet mee;
hij zou rechts en links wat toekijken en ook de vrouwen helpen om de tafel te
schikken.
Genoeglijk en gezellig speelden zij het boeren-jasspel. De grauwbeduimelde
kaarten werden langzaam, met telkens weer nat-gelikte vingers, uit elkaar geschoven
en rondgedeeld, en toen zaten zij even heel ernstig hun spel te bestudeeren,
wantrouwend van terzijde naar elkander kijkend en zorgvuldig hun eigen kaarten
tegen loerende en spiedende blikken vrijwarende, totdat er eindelijk een ‘uitging’
en de anderen dan om de beurt ‘oplegden.’ De mannen rookten pijpen, de vrouwen
kregen een frisch-levendige kleur onder de warmte van het houtvuur, dat gezellig
in den breeden haard opflakkerde; en vlak naast hen, op tafeltjes en vensterriggels,
stonden de jenever-en-krieksap-flesschen en de kleine glaasjes. Buiten viel langzaam
de vroege, grauwe schemering in. De muren en daken van stallen en schuur smolten
weg in grijze doezeling en de naakte boomen rezen als zwarte, dor-takkige
geraamten uit het dik-besneeuwde gras. Weldra begon het weer te sneeuwen:
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eerst als een heel fijn, kleurloos stuifmeel, nauw zichtbaar in de grijze lucht; toen
ietwat grootere, wittere vlokjes die vlug en druk door elkander warrelden als stoeiende
vlindertjes; en eindelijk groote, witte, trage brokken, loom dalend in zware verdooving
van alle geluiden uit een lagen, loodkleurigen hemel, die er gansch van trilde en
wemelde, als werd een onuitputtelijke voorraad witte watten met reusachtige grepen
op de gesmoorde aarde neergestrooid. De laatste op het erf verspreide kippen
vluchtten ijlings naar hun roestplaats, de grauwe, ruigharige waakhond kroop met
hangenden staart en knippende oogen in zijn hok.
‘Oo!.... es dá snieuwen! es dá snieuwen!’ riepen zij om de beurt, naar buiten
starend. Maar binnen werd het des te gezelliger en zij vulden nog eens goed de
glaasjes en staken versche pijpen aan terwijl de pret van lieverlede hooger opklonk,
met luid-geestdriftige uitroepingen en gebons van vuisten op de tafeltjes, telkens
als er een opwekkende slag gespeeld werd.
Rood en zweetend, den mond hijgend open en 't dikke buikje als een tonnetje
onder haar schort, kwam moeder van Dalen met opgestroopte mouwen uit het
achterhuis te voorschijn.
‘Zeg ne kier, meinschen,’ riep zij van op den drempel, ‘'k há iest gepeisd van de
toafel in de beste koamer te dekken, moar zoe 't nie achenoamer zijn hier in de
keuken, bij 't vier?’
‘Joa 't jong, veele, veele!’ riepen zij allen.
‘Zij-je wel, houdt ou wel!’ gilde de oude Dons.
‘Al gezeid!’ besloot moeder van Dalen. Zij riep om La en Rozeke en met behulp
van Alfons plaatsten zij twee tafels naast elkaar vlak langs den haard en begonnen
er de wit-en-rood geruite kleedjes over uit te spreiden. Door de opengebleven deur
van 't achterhuis, waar gekookt werd, drong de fijne geur van 't sissend-bradend
varkensvleesch naar binnen en de verlekkerde spelers staken den neus in de lucht
en snoven die wellustig op, terwijl hun 't water van verlangen in den mond kwam.
Maar het werd heelemaal donker, zij zagen haast de kleuren en figuren van hun
kaarten niet meer en Alfons stelde voor de blinden nu maar te sluiten en het licht
aan te steken. Zoo werd gedaan. De winter-triestigheid van buiten werd door het
helder licht van een groote petroleumlamp verbannen en met vernieuwde pret
speelden zij verder door en vulden nog eens weer de glaasjes en staken versche
pijpen aan.
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Maar uit het achterhuis galmde weldra de hooge stem van moeder: ‘Ala jongens,
schiedt er nou moar uit, 't es geried!’ en meteen kwam zij binnen, 't gezicht verborgen
achter de dampnevelen van een reusachtige schotel, die zij op haar beide
uitgestrekte handen droeg, terwijl Rozeke en La ook alle twee met heet-dampende
schotels volgden.
Een luid gejuich steeg op en al de spelers stonden overeind. Maar Dons, die zijn
partijtje niet had uitgespeeld, gilde driftig dat de kaarten moesten blijven liggen tot
na 't eten om dan voort te spelen; en eerst nadat de anderen daarin hadden
toegestemd kalmeerde hij en kwam glimlachend met zijn kleine flikker-oogjes naar
de tafel toe.
‘Haha! da zal smoaken! da zal smoaken!’ lekkerbekte hij. - ‘Mag 'k doen lijk thuis?’
vroeg hij; en zonder op 't antwoord te wachten trok hij zijn ouderwetsche,
bruin-lakensche jas uit, hing hem aan een deurknop en nam plaats in zijn
hemdsmouwen, midden aan de tafel, met den rug naar het warm en rood
opflakkerend haardvuur.
‘Den buik noar de toafel en de rugge noar 't vier! da es de gezondheid van den
ouwe Pier!’ schetterde hij tot proestens lachend over zijn eigen grapje.
Zij zaten allen, elk naar eigen zin zich schikkend en plotseling hield het schertsen
en het praten op, terwijl een groote, ernstige stilte even om de tafel heerschte.
De oude Dons nam zijn zware pet af, maakte een kruis, vouwde zijn eeltige handen
in elkaar en murmelde met neergeslagen oogen een gebed. Heel zijn gezicht was
éénkleurig rood als een gekookte kreeft en de dunne sluike haren stonden er spierwit
als sneeuw omheen. Allen volgden hem na. Vader van Dalens kale schedel blonk
in 't helder lamplicht, Smuls rossig haar stak borstelig en verward achter zijn ooren
uit, Alfons' gelaat leek fijn en bleek onder zijn donkere lokken en zijn dun zwart
snorretje. Rozeke, een frissche kleur van warmte over haar zachte wangen, hield
liefelijk haar hoofdje scheef-geheld, als een bijna nog kinderlijk jong meisje; bazin
Kneuvels' gouden kruis vonkenschitterde onbewegelijk op haar zwarte borst. En
bazin Dons had nu een trek van vermoeienis en ouderdom op haar getaand gezicht
waarin men niet meer zag het donkere der neergeslagen oogen; en moeder van
Dalen, de gevouwen handen op haar rythmisch op en neer golvend buikje,
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zat nog stil van inspanning te hijgen, met twee langzaam neerzijgende zweetdroppels,
rechts en links over haar bolle, heete wangen. Boer Kneuvels en Rozeke's broeders
staarden strak naar de dampende schotels. De ronde, blonde, blozende La prevelde
haar gebed met vlug-bewegende lippen.
‘In den naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes, amen,’ zei
eindelijk hardop boer Dons, terwijl hij weer een kruis sloeg en zijn dikke pet opzette.
Alle handen ontvouwden zich, maakten het kruisteeken, en weer gingen alle
petten op de hoofden, terwijl de ernstige gezichten, opgelicht, tot vroolijkheid
herleefden.
‘Allo jongens, valt er moar aan!’ riep moeder van Dalen.
1)
Zij hadden eerst booli met aardappels en worteltjes, en Dons vroeg of hij maar
wilde voorsnijden om het niet koud te laten worden.
Dat was uitstekend. Niemand anders had daar veel verstand van, want enkel op
kermissen, begrafenis-maaltijden en overhaal-feesten aten zij rundvleesch. In dikke
hompen sneed de oude boer de stukken van elkaar. Zichzelf bediende hij het eerst,
aangezien het toch vlak voor hem stond, riep hij, en gaf toen de schotel verder door.
Zij aten!.... De mannen slokten de groote brokken vettig vleesch, de heele
aardappels, de opgehoopte vorken worteltjes naar binnen. De vrouwen aten trager,
met kleinere beetjes, niet zoo schrokkig. Alleen met korte, vlugge woorden ging 't
gesprek nog even door. Zij hadden geen tijd om te praten. Wanneer zij niet slurpten
en kauwden dronken zij van hun bier, met lange, gulzige, zuigende, in de keel
klokkende teugen.
‘Haa!.... 't es goed, zille! 't doet deugd!’ schreeuwde Dons met blinkende oogen.
‘'K ie.... ie.... ieste kla.... asse! 'K moa.... oak ou mijn compliment, be.... e.... zinne
van Doale!’ brabbelde Kneuvels tusschen twee slokken. Smul slikte en schrokte
zonder opkijken en ook vader van Dalen had heelemaal geen tijd tot praten. Hij at
zooals hij wrocht: zwoegend, de schouders scheef van inspanning. Hij kreeg het al
spoedig benauwd en legde vork en mes even neer om als boer Dons zijn vest uit
te trekken en ook zijn broekband los te knoopen.

1)

Gekookt rundvleesch.
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‘Goe gedacht!’ riep Dons, en knoopte insgelijks los. ‘Moet-e gulder gien ploatse
moaken?’ schertste hij tot de vrouwen.
Zij moesten even schateren.
‘Hoe zoên we da moeten doen, boer! We'n droage wulder gien broek!’ lachte de
mooie bazin Kneuvels.
‘Zeu!’ riep Dons verwonderd. ‘'K miende dat da tegenwoordig mode was!’
Zij gingen daar even op door en dadelijk werden de toespelingen heel gewaagd.
Bazin Kneuvels deed of ze zich vreeselijk schaamde maar haar oogen flikkerden
van pret; en moeder van Dalen kon zich eensklaps niet meer inhouden: zij riep den
ouden boer een erge schouwiteit toe, en schaterde met open, tandeloozen mond,
de handen op haar schokkend buikje, terwijl de lachtranen over haar wangen rolden.
‘Ha moar moeder, zij-je toch nie beschoamd!’ riep Rozeke half boos wordend.
‘Tut tut tut, w'amezeeren ons onder mallekaar en doar 'n zijn hier toch gien
1)
‘hemelgieten’ lachtte moeder.
Na den ‘booli’ kwam er nog een gewichtige schotel ‘saucietjes en carbonaden’
met spruitjes en ten slotte rijstpap met bruine suiker. Zij konden niet meer; zij blaakten
en hij gden. Het purperrood gezicht van den ouden, mageren Dons was glimmend
als met olie overstreken en zijn kleine varkensoogjes waren zóó dicht toegeknepen
dat men ze nog slechts als twee donkere flikkerstreepjes onder de rood-gezwollen
oogleden zag. Boer Kneuvels, die nog meer nat dan droog gebruikt had, begon
vreemd met zijn dikke tong te brabbelen; en vader van Dalen, anders praatziek
genoeg en luidruchtig, zat nu stom en roerloos in elkaar gezakt, de koonen
rood-gevlamd, zijn levend één-oog rondverwilderd en strak vóór zich uit starend,
alsof hij zich onwel begon te voelen. Smul bleef schijnbaar kalm en als 't ware
overschillig, met de gewone uitdrukking van stugge barschheid in zijn harde, blauwe
oogen. Soms viel zijn blik, heel even slechts, op Rozeke; maar dadelijk, terwijl zij
zelve haar oogen instinctmatig neersloeg, wendde hij hem af en sprak geen enkel
woord tot haar. Zij was zoo bang niet meer voor hem als in 't begin, maar zijn
aanwezigheid maakte

1)

Hemelgeiten: kwezels.
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haar stil, doodstil, als voelde zij om zich heen een vaag en steeds dreigend gevaar.
Allen trouwens, werden van lieverlede stiller en spraken weldra over ernstige
zaken. De van pret haast toegeknepen oogjes van den ouden boer ontpopten zich
weer tot gewone kleine menschenoogen, en hij sprak heel verstandig, zonder
schreeuwen, met Alfons, als een vader tot zijn zoon, over de voor-en-nadeelen die
verbonden waren aan het boerderijtje, dat hij van hem had overgenomen. Mooi en
buitengewoon geschikt was het gelegen: alles om het pachthof heen en eerste
klasse grond. Van op zijn boomgaard kon hij zijn werkvolk gade slaan tot op de
verst-afgelegen partij. Droge jaren waren de gunstigste; een drietal bunders lagen
wat te laag en bleven bij natte seizoenen te vochtig. De boomgaard was een van
de rijkste in den omtrek. Meer dan eens had hij Dons de drie-vierden van zijn
1)
ganschen huurprijs opgeleverd. De kateilen waren ruim en stevig gebouwd; de
pachtsom was niet overdreven. Kortom, zonder onvoorzienen tegenspoed zou
Alfons er goed aan zijn brood komen en zelfs een aardig stuivertje op zij leggen.
De anderen luisterden, stilzwijgend, vol eerbied voor den ouden boer die op zijn
hoeve rijk geworden was. Hoogst zeldzaam waren ze die dat nog konden zeggen,
want de tijden waren slecht, de pachten duur, de uitgaven en lasten ieder jaar
grooter. Verre de meeste boeren gingen tegenwoordig achteruit in plaats van rijk
te worden. Hoeveel waren er niet, die na een gansche leven van werken en zorgen
en zwoegen, op hun ouden dag in het Armenhuis eindigden?
‘Kjoa.... joa.... kg.... hêt gij wel scheune te spreken, boe oer Dons,’ hakkelde
Kneuvels, met ingespannen handenwringen de weerspannige woorden uit zijn mond
halend, ‘kg.... hêt gij de goên tijd ggghad.... moar kkk da ge nou nog moest be....
be.... beginnen kt 'n zoe zoe euk kk azeu nie mier zijn!’
‘De goên tijd, zegt-e gij,’ antwoordde Dons ernstig, met oogen van verbazing. ‘De
goên tijd! - 'T 'n was giene goên tijd in de joaren 47 en 48 as de meinschen van den
honger op stroate lagen te stirven!’ En hij vertelde van die nare tijden, waarvan zij
allen slechts vaag gehoord hadden, maar die hij, zooveel ouder, in al hun akeligheid
had meegemaakt. Twee opeenvolgende jaren,
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Stallen en schuren.
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eerst door zware regens, dan door maandenlange droogte, waren de oogsten mislukt
en er was geen eten meer voor menschen noch voor beesten. Geen graantje meer
in de schuren, geen aardappel meer op 't veld; alleen nog maar wat half vervroren,
half verrotte raapknollen en bieten, die de hongerige menschen 's nachts op de
akkers kwamen ontgraven. Boeren en gendarmen hielden onophoudelijk de wacht;
arme stumperds werden doodgeschoten; anderen vond men op de velden 's ochtends
dood liggen, versteven van de kou, omgekomen van gebrek.
‘Doar zie, achter ulder schure,’ sprak plechtig de oude boer, naar de donkere,
toegeblinde ramen wijzend, ‘hé 'k er op nen uchtijnk twieë gevonden in de snieuwe,
'n mannemeinsch en 'n vreiwemeinsch, uit 'n vrend dorp, de man deud, de vreiwe
nog 'n zierke levend, alle twieë zeu moager en uitgeleefd da ze de knecht onder
zijn oarms opgepakt hét en in de schure op 't streu gedregen.’
Een plotselinge stilte heerschte om de tafel. Allen staarden met bijna angstigen
ernst naar het vuurrood, gerimpeld gelaat van den ouden boer.
‘Es 't vreiwemeinsch nog blijve leven?’ viel hem eindelijk Rozeke, trillend van
emotie, in de rede.
‘Nien z', ze was al te verre gezet,’ antwoordde hij. - ‘Mijn moeder zoaliger hè z'
hier in huis doen brijngen, hier, veur den heird, bij 't vier, op de zelve ploatse woar
da 'k nou zitte, en w' hén heur woarme melk en brandewijn ingegoten; moar 't was
al te loate, 't 'n hé nie mier g'holpen. Veur den noene was z'euk al deud. - Joa joa
de goên tijd! spreek mij van de goên tijd! Nòù es 't de goên tijd, woar da alles van
't vrende kan komen as 't in 't land zelve nie'n groeit.’
Weer spraken zij allen ondereen nu, van den goeden en den slechten tijd, van
de menschen van vijftig jaar geleden, die met weinig tevreden waren en hun geld
opspaarden; en van de menschen van den tegenwoordigen tijd, die veel te veel
verteerden en voor hun ouden dag niets overhielden.
Zij waren allen klaar met eten en slurpten nu koffie, uit groote, witte koppen, de
mannen rookend, de vrouwen af en toe een snuifje nemend, allen in gemakkelijke
houding om de tafel geschaard, de aangezichten rood-begloeid door 't haardvuur,
waarop Alfons weer versche blokken had geworpen. Nu en dan stond er een op en
ging even naar buiten en kwam toen na een poos rillend weer
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binnen, zeggend dat het buiten niet meer sneeuwde, maar dat de lucht zoo grauw
en nog zoo vol zat, met loom-schuivende, zware wolken vóór de volle maan. En
weer maakten ze 't zich gezellig om het warme vuur en luisterden naar de
vertellingen, blazend en slurpend uit hun koppen in den blauwen damp der pijpen.
Toen hoorden zij plotseling een dof gestommel aan de voordeur en allen keken
met verwondering, de vrouwen bijna angstig, om.
‘Och Hiere, wa és dat doar!’ riep Rozeke, gejaagd opstaande, bang geworden
door de akelige verhalen.
Maar er werd zacht gekucht daar buiten; en eensklaps hieven zoete
kinderstemmetjes het welbekend Driekoningenavond-liedje aan:
‘Wel sterre, wel sterre, gij moet er zoo stille niet staan
Gij moet er met ons mee naar Bethlehem gaan.
Naar Bethléhem, naar die schoone stad
Waar Maria met haar klein kindeke zat.’

‘Och Hiere! de kinders die hier Dertien-oavond kome zijngen! O, da es toch scheune!’
glimlachte Rozeke met tranen van ontroering in haar oogen.
Ook al de anderen luisterden, plotseling weer roerloos en zwijgend, in onbewuste
emotie, de stil-glimlachende gezichten naar de voordeur omgewend.
En zacht zongen de kinderstemmen verder:
‘Hoe kleiner het kind, hoe grooter de eer
Dat is er een teeken van God den Heer!’

Zij zwegen even, stommelden en kuchten; en in de groote, luisterende stilte klonk
het tweede Driekoningenavond-liedje:
‘Het is vanavond Driekoningen-avond
En 't is morgen Driekoningen-dag,
Toen Maria al met Magdalena
Al op het Heilige graveke zat’

Rozeke stond op:
‘Toe, moeder, geef mij wat veur die kinders: 'n beetse rijspap en wa cenzen.’
‘Cenzen!.... 'k 'n hé ik hier gien cenzen!’ riep moeder verwonderd. ‘En rijstpap!
woarom moên ze zulder rijspap hên?’
‘Neem, doar zijn vijf cens,’ zei boer Dons in zijn vestzak tastend.
‘Och toe, moeder, en 'n beetse rijspap?’ smeekte Rozeke.
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Pruttelend ging moeder in het achterhuis en kwam met een roodsteenen schoteltje
vol pap terug.
‘Doet er 'n beetse meelsuiker op, moeder?’ fleemde Rozeke.
‘Ha ge zij gij zot, geleuf ik!’ riep de oude verontwaardigd.
Maar zij deed het toch, en Rozeke haastte zich naar de deur, waar de kinderen,
hun liedje uitgezongen, nu zachtjes aanklopten.
‘Jao moar ze moên de schotel weere brijngen, zille,’ vermaande moeder.
Rozeke opende de deur en op de vaag-bemaneglansde sneeuw zag zij het troepje
vóór den drempel staan: drie meisjes en twee knaapjes, waaronder een heel kleintje,
dat de groote, gekleurde, papieren ster droeg. Hij deed ze met een touwtje
ronddraaien zoodra hij Rozeke zag, en weer zongen de andere, met hun fijne, teere
stemmetjes:
‘Wel sterre, wel sterre, gij moet er zoo stille niet staan,
Gij moet er met ons mee naar Bethlehem gaan.’

‘Neem,’ zei Rozeke ontroerd, hun de centen en het schoteltje aanreikend, ‘moar 't
schotelke moet-e morgen weere brijngen, zille.’
‘Joa w' bezinne, merci bezinne,’ dankten zij. En in een druk, dicht, donker troepje
liepen zij haastig en verheugd weer naar het hek.
‘Bezinne,’ dacht Rozeke glimlachend; ‘'t es woar, 'k ben nou bezinne.’ Zij staarde
even naar het wit, besneeuwde hof met de zwarte boom-geraamten en naar de
hooge maan gehuld in dikke, grauwe wolken boven 't dak der schuur. - Daar achter,
op een wintersneeuwnacht zooals deze, had de arme vrouw gelegen waarvan Dons
vertelde. Zij huiverde. O, die nare verhalen, wat had het haar aan 't hart gegrepen!
Wat was er strijd, armoede en lijden op de wereld! Wat was háár lot gelukkig
vergeleken bij dat van zooveel anderen! Plotseling dacht zij aan mejonkvrouw Anna.
Ook die was niet gelukkig. Waar zou ze zijn op 't oogenblik? En wat was toch de
oorzaak harer droefheid? Zij stond daar even over te peinzen, vaag luisterend naar
't verwijderd, fijn gezang der kinderen, die nu reeds op een andere hoeve waren.
Maar de feestvierders daarbinnen klaagden luid dat ze 't koud en ongezellig maakte
en dat ze weer moest binnen komen.
Haastig sloot zij de deur en kwam rillend terug bij den haard.
Nog een poosje bleven zij er doorpraten, gezellig rookend om
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den haard, onder het drinken van steeds meer koppen slappe koffie en ook glaasjes
brandewijn; en weer werd hun gesprek nu los en licht en vroolijk, met ieder oogenblik
uitbarstend schertsgelach om ondeugend-schuine grapjes; maar toen boer Dons,
zeer opgewonden, voorstelde het onderbroken kaartspel voort te zetten, bleek het
reeds te laat geworden en spraken de vrouwen van nu maar liever weer naar huis
te gaan. De mooie bazin Kneuvels, die tijdelijk zonder dienstmeid was, moest zelve
nog alles tegen den volgenden dag beredderen, beweerde zij; en ook bazin Dons
wilde liefst vertrekken vóór het laat in den avond werd en zij wellicht spoken op hun
weg ontmoetten.
‘Speuken! zij-je toch wie wijs! Doar 'n bestoan ommers gien speuken mier,’ lachte
vader Van Dalen.
Maar bazin Dons en ook meestal de anderen bleven zeer ernstig.
‘D'r zijn zeker nog speuken!’ bevestigde boer Dons, die reeds was opgestaan en
zijn jas had aangetrokken, maar even weer ging zitten. En hij vertelde een vreemde
geschiedenis van zijn ouden paardenknecht, van 't spook en den kasteelhond.
Iederen avond, - dat was nu zeker wel ruim veertig jaar geleden - dwaalde daar
in de buurt een kasteelhond.
‘Wa ès da ne kastielhond?’ viel Rozeke hem met groote oogen van belangstelling
in de rede.
De oude boer haalde zijn schouders op.
‘Da es nou gelijk,’ sprak hij, bijna korzel, ‘nen hond, ne kastielhond, niemand 'n
weet precies wa dat dat es. Moar loat mij ne kier veurt vertellen.’
‘Iederen oavond dus, - 't was in de winter, omtrent dezen tijd - liep er hier rond 't
hof ne kastielhond. Koarel-Sies, mijnen ouë peirdeknecht, ha hem al heul dikkels
gezien, en telkens zat er hij achter mee zijn vurke, moar natuurlijk zonder hem oeit
te keune krijgen. - Koarel-Sies, jongen, zei ik azeu, ge moet oppassen of ge goat
doar leulijke dijngen mee ondervinden. - Zoe 'k wel, boas, zeit hij; da 'k hem moar
e-kier 'n kon krijgen, 't zoe hier al gauwe gedoan zijn mee al dat geleup. - 'K zegge:
kijk, ge moe 't weten, Koarel-Sies, zeg ik azeu, moar geleuf mij, jongen, ge goat er
vuil mee vangen, zeg ik azeu. - Goed. - Op nen oavend, nen dag of dreië achter da
'k hem da gezeid ha, komt Koarel-Sies al mee ne kier noar mij geleupen: “Boas! hij
es doar weere zille en deze kier moe 'k hem hên!” Ik ha
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hem al ne heulen tijd gezien, moet-e weten: en, peis ik in mijn eigen....’
‘Watte! de kastielhond! Het-e gij hem euk gezien, boas Dons?’ viel Rozeke den
ouden boer opnieuw met trillende emotie in de rede.
‘Zeu goed of da 'k òù zie,’ verzekerde kalm boer Dons. Bazin Dons, die ook
aandachtvol luisterde, knikte sprakeloos met het hoofd, om te getuigen dat het waar
was. Al de anderen, om den ouden boer geschaard, vingen, in roerloos-stille graagte,
de woorden van zijn lippen op.
‘En wat deed hij? Hoe liep hij? Hoe zag hij d'r uit?’ vorschte Rozeke ademloos.
‘Da es nou gelijk!’ antwoordde Dons weer ongeduldig wordend. ‘Ne kastielhond,
zeg ik ou! Niemand 'n weet datte; niemand 'n hét da van dichte bij gezien. Loat mij
ne kier veurt vertellen....’
‘Goed. - Peis ik in mijn eigen: Koarel-Sies, jongen, doe gij ou gedacht; leupt er
gij achter, aangezien da ge toch nie mier verstand 'n hêt; ik 'n trekke mij den boel
nie aan. Goed. - De kastielhond droait hem ne kier of zeven rondom 't hof, en
Koarel-Sies doar achter, mee zijn vurke veuruit, vliegen lijk de wind. 'K wilde da ge
1)
2)
da gezien hadt! Ge kond' hem heure lessemen toe op de keiter . Wel verdeeke!....
peis ik in mijn eigen, 'k geleuve woarachtig dat hij hem van deze kier goa krijgen,
want 't 'n school gien hoar mier of hij zat er boven op;.... moar al mee ne kier, percies
op de moment da Koarel-Sies de kastielhond zijn vurke deur 't lijf goa steken,
verandert de kastielhond in 'n speuk, da rechte lijk ne pijl uit nen bogen noar den
bosch toe leupt!
“'n Speuk! 'n woarachtig speuk! En hé-je 't gezien, boas Dons?” riep Rozeke.
“Lijk of ik òù zie!.... moar loat mij ne kier veurt vertellen.” - Goed, 't speuk den
bosch in en Koarel-Sies mee zijn vurke doar achter. - Ik vliege zeu zier of da 'k kan
toe an 't hofgat en 'k roep uit al mijn macht: “Koarel-Sies! Koarel-Sies! gie dwoaze
loeder, kom toch weere!” Moar 't spel was al verbrod en 't was te loate. 'K zag hem
nog percies mee ne lei al de kant

1)
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Hijgen.
Kouter; vlakte.
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van den bosch leupen en over de gracht sprijngen; en wig was hij, nie mier t' heuren
of te ziene!’
‘En?’ vroeg Rozeke, de woorden uit zijn mond kijkend.
‘Hewèl.... hij hét hij heul den nacht rondgedwoald, zonder nog zijne wig te keune
vinden. 't Speuk ha hem verlied. Tegen den uchtijnk es hij weere thuis gekomen,
slijknat, deudmoe, al schriemende lijk 'n klein kind. Heul de godsche nacht had hij
achter 't speuk geleupen, op alle soort van vrende prochies, deur bosschen woar
dat hij nog noeit van zijn leven geweest 'n ha; en as hij thuis kwam had hij, in ploatse
van zijn vurke, nen bessemstok in zijn peuten. - Hij hé hem ontklied en viertien
doagen van altroassie in zijn bedde gelegen!’
‘En 't speuk? de kastielhond?’ vroeg Rozeke.
‘De kastielhond! 'n moand lank hé 'k hem hier hoast iederen oavend rondom 't
hof zien leupen. Hij kwam natuurlijk kijken of da Koarel-Sies nog goest ha om d'er
mee zijn vurk achter te zitten; moar Koarel-Sies had er genoeg van, zille. Ge 'n
zoedt hem 't 's oavens mee gien stokken mier van 't hof gekregen hén.’
Er was opnieuw een korte stilte. Allen staarden weer met ernstige gezichten naar
den ouden boer, die zooveel wonderbaars had bijgewoond en Rozeke durfde geen
woord meer vragen. - Maar plotseling ging een onverwachte stem op òm den hoek
der tafel, de ruwe, schorre stem van Smul, die nu in kort-gehorte woorden ook een
wonderheid vertelde.
Dat was een jaar of twaalf geleden; hij woonde toen, als pasbeginnende
paardeknecht, op een groote boerderij, den kant uit van 't Westvlaamsche. - Eens,
op een ochtend, dat hij een verafgelegen partij land aan het beploegen was, zag
hij, in een struik van den elzekant die den akker omsingelde, een vreemd klein
dingetje hangen, - een soort bruin-houten pop of beeldje, leek het hem - half
verborgen in 't gebladerte. Hij liet zijn ploeg met paarden even staan en ging, dwars
over 't akkerland, op 't vreemd verschijnsel af. Het was een klein, bruin-houten
Lieve-Vrouwbeeldje, met een dof-gouden stralenkransje om het hoofd. Wie mag
dat daar wel gehangen hebben? dacht hij. Het had geen waarde, hij liet het hangen
en zette zijn arbeid voort, maar nam het 's middags mede naar de boerderij.
Ook daar begreep geen mensch wat het wel beteekenen mocht. Maar, aangezien
het toch een heilig beeldje was, zou de boer het
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maar houden, en het werd boven op de schoorsteenlijst geplaatst.
's Anderendaags morgens, toen de boerin beneden kwam en even naar den
schoorsteenriggel opkeek, was het beeldje verdwenen. Dat werd hoe langer hoe
vreemder; zij ondervroeg al de huisgenooten en de knechts en meiden van de groote
boerderij, en allen gaven de stellige verzekering dat zij geen hand naar 't beeldje
hadden uitgestoken. Bij gebrek aan verdere bewijzen moest de boerin hen wel
gelooven, en ieder ging weer naar zijn werk zonder nog veel aan het beeldje te
denken.
Maar nu werd het bepaald een wonder, een mirakel. Het eerste wat Smul zag,
toen hij met ploeg en paarden op den akker kwam, was 't bruine Lieve-Vrouw-beeldje,
hangend precies op de zelfde plaats, aan 't zelfde takje waar hij het 's ochtends te
voren ontdekt had. - Dat heeft mij iemand voor de grap geleverd, dacht Smul, en 's
avonds nam hij weer het beeldje naar de hoeve mee. Maar hij vertelde 't aan
niemand, hij verborg het in een baalzak en stopte 't zoo weg onder zijn bed, op den
zolder waar hij sliep, boven de paardestallen.
Toen hij den volgenden ochtend ontwaakte, was zijn eerste zorg haastig den
baalzak te openen. Het Lieve-Vrouwtje was weg! Hij liep naar 't verre akkerland.
Het beeldje hing er weer op de zelfde plaats, aan 't zelfde takje van het zelfde
elzestruikje. - Smul liet het hangen. Het hing er heel den dag en 's avonds nam hij
het ook naar de boerderij niet mede - - - - - - Dien nacht gebeurde iets vreeselijks. Een jong boerenmeisje, dat tamelijk laat in
den avond alleen huiswaarts keerde, werd langs den eenzamen weg door een
landlooper aangerand. Zij vluchtte weg, kwam juist terecht op dat stuk akkerland,
bij de plaats waar 't Lieve-Vrouw-beeldje in het elzestruikje hing. Daar werd ze
verkracht en vermoord!....’
‘Och Hiere!’ slaakten al de vrouwen. Rozeke zag bleek van schrik en beefde, haar
angstige oogen op den paardeknecht gevestigd. Had hij zelf niet geprobeerd haar
met geweld te nemen, in het koren!....
Maar moeder Van Dalen was verontwaardigd en riep:
‘Da was 'n heule slechte Lieve-Vreiwe!’
‘'T 'n doet, integendeel,’ beweerde Smul. ‘Da was 'n woarschuwijnge van onz'
Lieve-Vreiwe dat er op die ploatse moest gewoakt worden!’ En hij vertelde verder:
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‘Den boer hèt er 'n kapelleke doen bouwen en 't Lieve-Vreiwke doar in gezet. Moar
alle nachten speukt het er in 't ronde en 't zal d'r blijve speuken zeu lank of dat de
meurdenoare nie gevonden 'n es.’
‘Hên z' hem dan nie gevonden?’ riep Rozeke.
‘Nien z'!’ zei Smul kortaf, haar voor het eerst dien avond recht in het gezicht
aankijkend.
Zij sloeg den blik ten gronde en sidderde, als voelde zij een dreiging in zijn blik.
Allen waren langzaam opgestaan en namen afscheid. Ach, men moest maar niet
te veel aan al die vreeselijke dingen denken, meende de oude boer, terwijl hij zijn
dikken, bruinen kraag opzette en zijn pet over de ooren trok: men moest trachten
met iedereen goed te staan en ieder geven wat hem eerlijk toekwam. Dan lieten
spoken, kasteelhonden en verschijningen je wel met rust. Allen waren 't daar ernstig
over eens, en dat gesprek bracht hen eindelijk nog even weer op de kwestie van
de weddenschap die tusschen Dons en Smul was aangegaan.
De oude boer, buiten op den drempel, gilde Smul, die naar de stallen ging om in
te spannen, na:
‘Veur twintig fran, hè? Nie vergeten, zille!’
‘Ge meug gerust zijn, 'k zal d'er zelf omme komen!’ klonk van verre Smuls ruwe,
schertsende stem.
De witte nacht was gansch helder geworden, glans-helder van vol manelicht over
de blanke, donzig-dikke sneeuw; en hun lange, zwarte schaduwen rekten zich
gedrochtelijk vóór hen uit, tusschen het vreemd-gewirwar van 't weerkaatste, naakte
boomen-netwerk op den onbetreden witten grond. Het vroor en al de sterren tintelden
in 's hemels donkerblauw; maar laag aan den gezichtseinder rezen weer donkere
balken, zwaar-dik van nog dreigende sneeuw.
‘Ala, de goê nacht en 'n dreumt er nie van!’ riep de oude boer, terwijl hij met zijn
vrouw, met vader en de broeders Van Dalen het hoevetje verliet. Luid pratend onder
elkaar verdwenen zij in den helderen, sonoren maan-en-vriesnacht. Het oogenblik
daarna was ook de sjees van Kneuvels klaar en Alfons en Rozeke, die hen tot aan
den weg een uitgeleide deden, kwamen rillend van de kou terug bij La en moeder,
om het langzaam uitdoovend haardvuur.
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Dien nacht had Rozeke vreemde, benauwende droomen. Alles wat ze 's avonds
gehoord had woelde verward door haar geest en zij kreeg akelige vizioenen van
kasteelhonden en spoken, van zieltogende menschen in de sneeuw en van
vluchtende vrouwen die door landloopers overweldigd en vermoord werden.
Mejonkvrouw Anna, van 't kasteel, werd wreed door een van die honden verscheurd;
en zij zelve, eenzaam en verlaten, verre van Alfons en verre van haar ouders en
haar broeders, vluchtte voor een schurk die haar razend achtervolgde en haar
eindelijk vastgreep en omverwierp op den harden grond onder een elzestruik.
Met een gil van angst schrikte zij plotseling wakker, vloog overeind, sloeg
verwilderd hare armen uit.
‘Wa het-e-gij? Wat doe-je gij?’ riep Alfons, ook eensklaps uit zijn slaap
wakkergeschrikt.
‘Niets! 'k 'n weet niet! 'k miende da 'k iets zag! da 'k iets heurde!’ hijgde zij angstig.
‘Kom kom, g' hét gedreumd, legt ou neere, loat ons sloapen,’ zuchtte hij.
Zij zag de hooge maan in bleeken hemel door het bovenste gedeelte van het
kleingeruite raampje, en dat aanschouwen van de kalme, koude, heldere
werkelijkheid, verjoeg haar ingebeelden droomangst. Ja ja, zij had gedroomd....
Zacht strekte ze zich weer uit en legde haar armen om zijn hals.
‘'K zie ou zeu geirne, Fons; ge'n meug mij noeit verloaten, ge moet altijd.... altijd
bij mij blijven,’ nokte zij teer-ontroerd.
Zijn handen drukten haar werktuigelijk tegen zich aan, maar hij gaf geen antwoord
meer. Hij was reeds weer in slaap.
Toen zuchtte zij heel diep en sliep ook kalm weer in.

VIII.
Het was dat jaar een lange, ruwe winter. Weken en weken na elkaar bleef het
doodsche veld onder de dikke sneeuw begraven; en daarop vroor het, hard als rots.
De menschen liepen met opgetrokken schouders, tot over hun ooren in wollen
halsdoeken gewikkeld, als zwarte, sukkelige stumperds over al die harde, strakke
blankheid; en de kinderen die van de dorpsschool kwamen leken van verre op
misvormde kaboutertjes: de oorlappen der petten neergetrokken, de
blauw-verkleumde handjes in de grijze
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wollen wanten, de neusjes purperrood en de waterige oogjes schreiend van de
scherpe kou. Enkelen liepen soms met ijssleetjes onder den arm, om ergens op
een gedrenkt stuk weiland te gaan ‘ijsstoelen’; anderen gingen ‘baantje slieren’ op
de smalle slootjes, in benden van tien en vijftien glijdend en buitelend in uitgelaten
pret onder elkaar. Heel enkelen hadden schaatsen, en die waren zeer trotsch en
reden met aanstellerige minachting, in groot gezwaai van armen en geschrijd van
beenen, de tragere ijsstoelers en baantjesslierders voorbij. Hun drukke pret bracht
telkens als een korte herleving over het verlaten veld, dat dadelijk na hun lawaaiigen
voorbijtocht weer in zijn doodschen winterslaap verzonk.
Vreemd zag het heele land er uit: alles verkleind en als 't ware ineengekrompen.
De mooie fruitboomen der boerderijen leken nu niet grooter dan ontbladerde heesters
op de smal en klein schijnende erven; en zelfs de woonhuizen, de stallen en de
schuren schenen tot de helft geslonken en als 't ware in den grond gedrukt, onder
de dikke, gewafelde sneeuwlaag die log de dakpannen bedekte. Het dorpje, in de
verte, over de wijdte van het blanke, vlakke veld, was niets meer dan een hoopje
lage, nauwelijks zichtbare gebouwen onder een trosje zwarte boomkruinen; en de
grijze torennaald der kerk, die anders zoo fier en zoo slank uit het frissche
zomergroen opschitterde, leek nu wel een brooze, schrale ijskegel, die elk oogenblik
om zou kunnen vallen. En ook het statig kasteel in rood steen met al zijn gesloten
bruine vensterluiken, maakte thans geen grooteren indruk dan een gewoon
buitenhuis; en 't prachtig park, 's zomers zoo ondoordringbaar zwaar en donker,
was nu vol gapende holten en gaten, waar men dwars door de verre landerijen en
de boerenhuizen zag, als hadden schendende handen er in groot getal de mooiste
boomen weggekapt.
Die winter-kleinheid en bekrompenheid van alles verbaasde en beangstigde bijna
Alfons en Rozeke.
‘Ha moar, dat 'n es hier zeu greut niet as dat Dons gezeid hèt! Da es amoal veel
kleinder!’ riepen zij soms met onthutste verwondering uit, toen zij wel eens, in één
enkelen oogopslag, geheel hun erfje met gebouwen en omliggende landerijen
opnamen. En Alfons moest dan eerst de afstanden stappen, de boomen van den
boomgaard tellen, de hoogte der gebouwen en de uitgestrektheid
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van de akkers meten, vóór zij gelooven konden dat zij niet bedrogen waren.
Doch er waren ook soms heerlijke verrassingen.
Op een ochtend, toen Rozeke in de vroegte buitenkwam, scheen het haar toe of
ze zich plotseling op een heel andere doening, in een soort van wonder-of-tooverland
bevond. Wat was dat! al die boomen eensklaps zoo groot en overladen met het
weelderigste bloeisel! En dat ruischend zilverkleed in plaats van grasveld! En die
heg om het erf als een blauw-wazig verre muur van doorschijnendkristal! En al dat
bouwland er omheen, glinsterend, fonkelend, flonkerend in de zon, als een eindeloos
veld van de fijnst-getinte lichtroze en lichtblauwe, levende en trillende bloemen?
Dat was de winterrijp over de naakte boomen en gewassen, de blanke rijp
doorschijnend tintelend met allerteerste kleurschakeering in de gouden zonnestralen!
Het leefde en beefde, de overladen twijgjes van de naakte kruinen fluisterden en
schitterden in stil geritsel als waren zij gansch vol van onbekende, wemelende
vogels en kapellen. Zij schitterden en wemelden in zacht-suizend gefladder en
gekweel, maar 't was slechts een illuzie: zij vielen ritselend in risten op het
wit-glanzende grasveld neer en smolten er weg als in groote, stille droefheidstranen;
en weer stonden de boomen weldra zwart en naakt als dorre heesters, en weer
omheinde de schrale heg met haar doorzichtbaar doorngeraamte 't kleine erfje, en
weer lagen de akkers kleintjes afgemeten er omheen, in de langzaam uitdoovende
schitterpracht van al dat vreemd en broos fantastisch leven, dat er eindelijk nat en
triestig, onder een aanhoudend dof geruisch als van stille zuchtjes en snikjes, te
smelten en te sterven lag.
Zij leefden er in afwachting van wat langzaam aan komen en worden zou: de lente;
en met de lente: den arbeid op het land. Alfons had tegen Maart een knecht gehuurd:
Vaprijsken, die boer Kneuvels' boerderij verlaten had en gelukkig was, bij een
vroegeren werkkameraad en vriend, een goeden meester en een vaste betrekking
te zullen vinden; en Rozeke, die in haar zwangerschap het zware werk van
koeienmelken en beestenvoeder-koken niet goed meer verrichten kon, had reeds
een dienstmeisje, ook een vroegere kennis en een flinke werkster: het Geluw
Meuleken. Met die twee konden zij 't vooreerst wel stellen. Een paardeknecht hadden
zij niet noodig: dat baantje zou Alfons zelf waarnemen.
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Stil en gelukkig leefden zij, met hun hoop en hun gedachten in de toekomst. Slechts
bij zeldzame uitzondering ging Rozeke nog een enkelen keer naar het ouderlijk
huis, dat nu wel wat ver afgelegen was, maar bijna elken zondag kreeg zij bezoek
van de haren. Meestal kwamen moeder en La na de vesper aanhijgen, telkens
klagend dat het niet te doen was door de sneeuw; en als ook vader en de broeders
kwamen spraken zij uren lang over vee en landerijen, en eindigden doorgaans met
een partijtje kaart te spelen, de mannen rookend bij het haardvuur, met koppen
koffie en borrel-glaasjes op de tafel om zich heen. Dat mooie boerderijtje was de
trots en als 't ware de rijkdom van hen allen. Zij waren er allen in een hoogeren
stand en voornamer aanzien door gekomen; zij waren boeren, echte boeren
geworden; en iederen zondag bij het huiswaarts keeren voelde vader de behoefte
nog enkele herbergen in het dorp te bezoeken, waar hij dan, dikwijls tot ergernis en
spotlust der aanwezigen, zonder eind op het rijk huwelijk en op die schoone rijke
‘doening’ van zijn oudste dochter zat te snoeven en te pochen.

IX.
Nog nooit was de lente zoo levendig en zoo frisch uit den winterslaap geboren.
In de eerste dagen van April scheurde de alom uitgespreide sneeuwmantel
eindelijk aan flarden; en 't leven der ontwakende natuur bruiste onstuimig door de
scheuren en de gaten op, groen als van een nooit-geziene jonge, malsche groenheid,
met triomfante kracht en graagte. De blonde vlietjes huppelden als dol tusschen de
steile, wit-en-geel-bebloeide oevertjes, de wilgentwijgjes trilden als duizenden slanke
vleugeltjes, wild van jeugdig, opstormend levenssap. In enkele dagen tijds stonden
de populierenkruinen alom als dichte, groengrijze pruiken van ontluikende en
krullende knopjes, en 't een na 't ander kwamen leutig zingend al de lentevogeltjes,
terwijl gele, bruine en witte vlinders, waggelend als van luchtdronkene bedwelming,
door de lauw-wazige zon-atmosfeer der vrije, frisch-geurende ruimte fladderden.
En ook het boerderijtje herleefde uit zijn stillen winterslaap!.... De mooie boomgaard
stond niet stekelig-witbebaard meer met schijn-bloeisel van fantastische rijp, maar
bloeide en geurde wer-
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kelijk nu van zacht-en-frisch-levende lentebloeisels. Het waren als donzige wolken
van wit en van roze om het roze huisje en de roze stallen, als reusachtige,
heerlijk-frisch ruikende tuilen van herboren jeugd op oud-verweerde dingen; en de
blaadjes die zachtritselend in zonneglinstering ten gronde vielen, smolten niet meer
weg als stil gedrop van tranen, maar bleven liggen als een licht en donzig kleed van
weelde, om de ruige stammen in het groene, groene bloeiend gras gespreid. De
beesten waren buiten in de wei, de staldeuren stonden den ganschen dag wijd open,
rechthoekigzwart als donkere gaten, waar mensch noch dier geen lust meer had
zich in te wagen. Het gele haar van 't Geluw Meuleken blonk als een glinsterende
goudvacht op haar hoofd, waar zij buiten op het erf haar rinkelende en schitterende
koperen emmers schuurde; en op de landerijen was Alfons den ganschen dag aan
't ploegen, aan 't zaaien of aan 't eggen, zijn donkere silhouet achter het zware paard
scherp afgeteekend in een paarlemoeren atmosfeer, terwijl Vaprijsken, over de vore
gebukt, met vluggen duw zijn spade in de aarde drukte en telkens met een breeden
zwaai van vette glinstering een grooten kluit van zware blonde klei omkeerde.
Rozeke, in huis, of vóór het zonnig geveltje, zat stil-gelukkig bij een hoop
verstelwerk of werkte aan de luiermand van het verwachte kleintje....
Eens, op een namiddag, tegen avond, terwijl ze daar in de gouden schemering zat,
mazend aan kousen, naast het Geluw Meuleken, die de karn aan 't schoonmaken
was, hoorde zij een vluggen stap in een geruisch van rokken achter zich naderen;
en, toen ze 't hoofd omwendde, stond plotseling mejonkvrouw Anna vóór haar.
‘Och Hier, och God, mejonkvreiwe!’ kreet Rozeke, verkleurend van verrassing en
emotie.
‘Dag Rozeke, hoe gaat 't met u?’ glimlachte zwakjes jonkvrouw Anna.
Zij zag er bleek en slecht uit, slechter nog dan op dien wintermiddag, toen Rozeke
haar voor 't laatst op het kasteel gezien had. Zij was geheel in 't zwart gekleed, als
droeg zij rouwkleeren, en haar vermagerd gezicht stond pijnlijk getrokken, met
ingevallen wangen en donkere oogen van lijden en angst.
Ontroerd was Rozeke opgestaan.
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‘Kom binnen, mejonkvreiwe; zet ou 'n beetsen,’ verzocht zij het kasteelmeisje. En
met aarzelende stem durfde zij te nauwernood vragen:
‘Hoe goat 't mee òù? Hèt ou goed geamezeerd op reize?’
‘Rozeke,’ sprak de jonkvrouw, angstig-gejaagd om zich heen starend, zoodra zij
binnen waren, ‘Rozeke, g' hebt mij beloofd dat g' ook eens iets voor mij zoudt doen
als het u mogelijk was, en nu kom ik het u vragen.’
‘Zeker, mejonkvreiwe, mee plezier, 'k ben ten ouën dienste, al wat da 'k kan zal
ik veur ou doen,’ beloofde Rozeke.
‘Is er hier iemand! Kan ons niemand hooren?’ vroeg de jonkvrouw, wantrouwig
rechts en links omkijkend.
‘Niemand, mejonkvreiwe, ge meug gerust zijn. Alfons en de knecht zijn op 't land
en 't meissen stoat doarbuiten de kirn te kuischen. Moar zet ou, zet ou toch,
mejonkvreiwe,’ drong Rozeke aan.
Jonkvrouw Anna zakte neer op een stoel en meteen barstte zij plotseling, als
gebroken, in heete tranen uit, de beide handen vóór haar oogen.
‘Ach Hiere toch, mejonkvreiw Anna! Ach Hiere toch! ach Hiere toch!’ weeklaagde
Rozeke, zelve tot de tranen ontroerd en niet wetend hoe hare vriendin te troosten.
‘Ge moet mij helpen, ge moet mij helpen, ik kàn zoo niet meer blijven leven, ik
zal sterven van verdriet,’ snikte de jonkvrouw.
‘Ach Hiere wa moe 'k veur ou doen, mejonkvreiwe? Zeg mij toch wat da 'k veur
ou moet doen?’ zuchtte Rozeke ook schreiend.
Jonkvrouw Anna kwam een weinig tot bedaren. Zij droogde hare tranen af, en
met een tragisch-smeekende uitdrukking in haar zwakke oogen, vertelde zij, in doffe,
nog door droge snikken onderbroken woorden:
‘Gij weet wel. Rozeken, die lange blonde heer, dien gij met mij gezien hebt op de
slijting, en later, 's avonds van uw trouwfeest, in de automobiel, dat is mijnheer
Armand d'Hautmont, mijn neef, en wij zien malkander gaarne, en wilden met
malkander trouwen. Papa en mama waren er eerst wel wat tegen, omdat wij neef
en nicht zijn, maar eindelijk hadden zij toch toegestemd, en de dag van ons huwelijk
was reeds vastgesteld, toen papa al opeens heel leelijke dingen over Armand heeft
hooren vertellen.
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Verbeeld u toch, Rozeke, er werd verteld dat hij zoo schrikkelijk veel geld verteerde
met andere vrouwen! maar het zijn leugens, leugens! Ik geloof er niets van, ik weet
zeker dat het niet waar is, hij ziet mij veel te geerne. Ik heb het hem gevraagd en
hij heeft op zijn eed gezworen dat het laster is; maar papa gelooft het niet en hij
heeft hem verzocht het kasteel te verlaten en zijn toestemming tot ons huwelijk
geweigerd. Dat was precies gebeurd eenige dagen vóór dat gij op 't kasteel gekomen
zijt om dit boerderijtje te huren en gij hebt dan wel gezien dat ik veel verdriet had.
Kort daarna zijn wij op reis gegaan. Papa en mama dachten dat ik hem op reis wel
zou vergeten. Maar het heeft hoegenaamd niets geholpen; wel integendeel. Wij zijn
met elkaar in correspondentie gebleven, wij zien elkaar hoe langer hoe liever, en
nu is het zooverre gekomen dat wij niet langer kunnen leven zonder elkander nu
en dan eens te ontmoeten. Welnu, Rozeke, gij moet mij daarin helpen!....’
‘Ik! mejonkvreiwe!’ riep Rozeke verschrikt.
‘Ach ja, als 't u belieft, Rozeke, zeg toch niet neen!’ smeekte de jonkvrouw,
wanhopig handenwringend.
‘Ha moar och Hiere, mejonkvreiwe, 'k en kàn ik ou nie helpen!’ zuchtte Rozeke
bedroefd.
‘Ge doet, ge doet, ge kunt heel wel. Ge moet mij hier met hem te zamen laten
komen.’
‘Hier op ons hof! och Hiere, mejonkvreiwe!’ schrikte Rozeke.
‘Ach, doe het toch, Rozeke, als 't u belieft doe het toch, voor mij,’ smeekte zij,
met weer-opwellende tranen hartstochtelijk Rozeke's hand vattend.
‘Moar 't zal uitkomen, mejonkvreiwe! De menschen zillen ulder hier zien komen!
Ouë papa zal 't heuren en hij zal ons doen verhuizen en we zillen gereineweerd
zijn!’ riep Rozeke, hoe langer hoe dieper door het voorstel afgeschrikt.
‘Nee nee,.... nee nee, dat zal niet waar zijn, dat zal niet gebeuren,’ verzekerde
dejonkvrouw. ‘En moest het gebeuren, wel, dan zal ik Armand doen beloven, ja, op
zijn woord van eer doen beloven, dat hij u terstond op een van zijn hofstees zal
laten komen, en veel goedkooper en veel schooner dan gij hier woont. Ach toe,
Rozeke,’ smeekte en snikte zij weer, ‘ik ben zoo diep en diep ongelukkig en ik heb
u toch ook geholpen. Ik zal mij van 't leven berooven als ge mij niet helpt.’
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Rozeke schreide. Haar gansche hart schreide van meelijdende droefheid; maar zij
schrikte en ijsde van 't idee, zij zag erin de ondergang en de vernieling van al haar
jeugdig, frisch geluk. Zij staarde met angstige, betraande oogen naar het ongelukkig
meisje en vroeg zich in wanhopige spanning af, hoe zij haar helpen zou, zonder
zichzelf, en haar man, en haar gansche gezin ten onder te brengen.
‘Ach, laat ons toch komen, één enkele keer, voor één enkel uurtje, iedere week?’
drong de bedroefde jonkvrouw aan. ‘Gij hebt hier toch wel een kamer, niet waar,
waar we één enkel uurtje kunnen samen zijn?’
‘O moar mejonkvreiwe! En 't meissen! En de knecht! En Alfons! En de geburen
die ulder zoên zien komen!’ angstigde Rozeke.
‘Het meisje en de knecht zal Armand voor veel geld tot zwijgen uitkoopen,’
weerlegde de jonkvrouw.
‘Joa moar de geburen! de geburen!’
‘Die zullen het niet merken, die wonen hier niet zoo dicht bij. Ik kom door het veld
gewandeld met mijn hond, zooals ik dikwijls doe, en hij komt langs den anderen
kant, over den landweg.’
‘Joa moar, wannier, mejonkvreiwe, wannier? Toch nie alle twieë te gelijk!’ aarzelde
Rozeke, reeds in haar tegenstand verzwakkend.
‘Neen, natuurlijk niet. Hij komt dan iets vroeger en ik wat later. Gij laat hem binnen
in de kamer en daar wacht hij op mij.’
Een ander schrikbeeld, angstwekkender nog dan al het overige, schoot plotseling
door Rozeke's brein. Zij kreeg er een kleur van over haar wangen, maar zei het
toch, onbewust-beleedigend in de ontzetting van haar schrik:
‘O moar, mejonkvreiwe, dat er e-kier iest moest van komen?’
‘Hoe?.... wat zou er van komen?’ vroeg jonkvrouw Anna, niet begrijpend.
‘O, mejonkvreiwe.... zeu lank alliene, mee hem, in de koamer....’
Het meisje kreeg een kleur als vuur, en keek even instinctief naar Rozeke's zwaar
figuur, eensklaps begrijpend. Doch zij nam het niet kwaad op en werd niet boos.
‘Nee, daar moet ge niet voor vreezen,’ zei ze koel, ietwat uit de hoogte, de lippen
nauwelijks bewegend, de wenkbrauwen gefronst, de oogen strak ten gronde.
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Rozeke voelde plotseling den afstand tusschen haar en haar bescherm-vriendin
die zij gekrenkt had en schudde droevig en beschaamd het hoofd.
‘Hij 'n mag toch mee zijnen odemebiel nie komen,’ zuchtte zij nog, om iets te
zeggen, maar reeds overwonnen. ‘Heul de gebuurte zoe aan 't hekken kome kijken.’
Jonkvrouw Anna stond op. Zij vatte Rozeke's beide handen in de hare en drukte
en knelde die met hartstochtelijke dankbaarheid.
‘Hij zal natuurlijk met zijn automobiel niet komen,’ glimlachte zij voor Rozeke's
naïeve vrees. ‘Hij zal voor 't eerst komen, aanstaande woensdag, te voet, en heel
gewoon gekleed, zoodat hij niet opvalt, tegen drie uur. Om kwart over drie of half
vier zal ik komen.’
‘Och Hiere, volop in de kloaren dag!’ riep Rozeke.
‘Anders kan ik niet. Vóór donker moet ik natuurlijk weer op het kasteel zijn! - Waar
is die kamer?’
‘Doar, mejonkvreiwe,’ zei Rozeke schor, naar een zijdeur wijzend.
‘Mag ik ne keer zien?’
Rozeke duwde de deur open en beiden traden binnen.
De kamer was ruim, ietwat kil, rood-getegelvloerd met een ronde biezen mat
onder de ronde bruine tafel. Enkele stoelen en een groote bruine kast stonden langs
de witgekalkte muren, waaraan schel-gekleurde chromo-platen hingen, onder glas,
in vergulde, smalle lijsten. Een ivooren Christusbeeld prijkte op den schoorsteen,
tusschen de twee vazen die Rozeke op haar huwelijksdag van de jonkvrouw
cadeau-gekregen had. Witte gordijntjes hingen over de twee kleingeruite raampjes
en in een hoek stond het bed, half zichtbaar onder de plooien van het wit gordijn.
Alles zag er frisch en zindelijk uit.
‘'t Is goed, zoo is 't heel goed,’ zei stil de jonkvrouw, met iets
maagdelijk-schroomvalligs in haar houding aarzelend om verder in de kamer door
te dringen.
‘D'r zijn euk storsen aan de veisters die ge keunt loate zijnken,’ zei Rozeke. En
zij liet een der grijze rolgordijnen neer. Toen ging ze naar het bed en trok 't omhangsel
heelemaal dicht, als iets dat zij afsloot.
Jonkvrouw Anna was reeds in de woonkamer terug....
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X.
Groot was Rozeke's kwelling al die dagen en vooral 's woensdags steeg haar angst
ten top. Zij had er niets van aan Alfons durven vertellen; zij vreesde zijn gramschap
en verwijten. Zij hoopte maar dat hij er, voor dien eersten keer ten minste, niets van
merken zou.
‘Als 't maar niet regent!’ hoopte zij: want dan kon Alfons wellicht met paard en
ploeg op den akker niet werken; en hij zou thuis zitten, en natuurlijk alles zien. Maar
van een anderen kant hoopte zij haast dat het wèl mocht regenen, omdat er dan
minder kans was dat iemand uit de buurt hen zou zien komen. Zij leefde in
folterenden tweestrijd en voelde zich ziek van emotie.
De dag was mooi en helder. Geen kwestie van regen. Dadelijk na het middageten
vertrokken Alfons en Vaprijsken weer naar den akker en zij bleef alleen met 't
Geluw-Meuleken, die de vaten omwaschte. Zij dacht er even aan het meisje met
een boodschap weg te sturen, ergens verre, naar moeder of in 't dorp, zoodat zij
vrij lang weg kon blijven; maar zij bedacht zich dat het weinig baten zou: in het
vervolg moest 't Geluw Meuleken het toch ontdekken. Beter dan maar dadelijk haar
op de hoogte te brengen, haar het stilzwijgen op te leggen en ze tot een soort van
medeplichtige te maken.
Even vóór drie uur ging Rozeke buiten met haar naaiwerk vóór de deur zitten. Zij
wilde zijn komst bespieden, zien of iemand uit de buurt er iets van merkte. Vol angst
en wantrouwen keek zij naar de twee naaste woningen: vlak over hun boomgaard,
op een paar honderd meters afstand, half verborgen achter struikgewas, den
achtergevel van boer Lauwe's hoeve; en even verder, aan den overkant van den
landweg, een werkmanshuisje met een deurtje en twee kleingeruite vensterraampjes.
Boer Lauwe's hofstede vertoonde niets dan een langen, lagen roodsteenen muur
mel één enkel, heel klein, haast onmerkbaar kijkgat in het achterhuis en van dien
kant voelde Rozeke zich vrijwel gerustgesteld; maar 't werkmanshuisje vlak daarover
zag er zoo akelig brutaalvrijpostig en nieuwsgierig uit, in heel licht hemelsblauw
gekleurd met wit-en-groene luikjes; en kijkend als met ontelbare, onbeschaamd
vorschende en spiedende oogen, door al de kleine, zonne-
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tintelende ruitjes van zijn beide raampjes. Rozeke voelde 't als 't ware op haar loeren
en haar angst werd ontzettend toen zij daar plotseling een vrouw zag buiten komen,
die bij de houten pomp vóór 't geveltje ging staan en zich daar even bezighield.
‘O! de dieë zal hem zien! 't Es of z'er espress veuren kwam!’ schrikte Rozeke. Zij
kende die vrouw: een allervervelendste babbelkous!
Doch zij verademde. De vrouw had niet eens opgekeken. Zij had een emmer aan
de pomp gevuld en was al weer binnen in 't huisje. 't Was 't huisje zelf dat er zoo
angstwekkend spiedend en nieuwsgierig uitzag.
En plotseling zag zij hem komen, jonkvrouw Anna's beminde, heel gewoon als
een gewone wandelaar of zakenman, vlak langs de heg voorbij het huisje, in
donkergrijzen overjas met rond zwart hoedje, een wandelstok in de hand.
Vlug stond zij op en ging naar binnen. Haar hart bonsde van ontroering. Zij loerde
door het raam of niemand hem zag. Neen, niemand, gelukkig! Met kalmen tred
kwam hij den boomgaard opgestapt en talmde even aan de open deur.
‘Keen belet?’ hoorde ze zijn stem.
‘Kom binnen, meniere, hoast ou!’ antwoordde zij met hikkendafgebroken woorden.
Hij trad binnen. Hij leek haar nu veel grooter dan de eerste maal toen zij hem zag,
zóó groot, dat de lage, zwartgerookte balkenzoldering der keuken hem op hoofd en
schouders scheen te drukken.
‘Koeden dag. 't Is hier da 'k moet zijn, niewaar?’ vroeg hij beleefd, in moeielijk,
gebroken Vlaamsch.
‘Joa 't meniere, hier, hier in de koamer,’ hijgde zij, hem naar de binnendeur
voorloodsend.
Het Geluw Meuleken kwam juist uit 't achterhuis. Hij aarzelde even, keek
wantrouwend op.
‘'T 'n es niets, meniere, 't es 't meisken,’ zei Rozeke geruststellend.
‘Ah oui,’ deed hij. En dadelijk ging hij in zijn zak en gaf het Geluw Meuleken een
twintigfrankstuk.
‘Siedaar voor u,’ zei hij.
Het Geluw Meuleken, die hem wel dadelijk herkend had, schrikte haast van de
onverwachte, milde gift. Zij werd rood tot in haar gele haren en de gele sproetjes
van haar wangen smolten weg onder dien vurigen gloed.
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‘O moar meniere toch!’ stotterde zij, het blinkend goudstuk in haar hand.
‘Ja ja, 't is koed, 't is koed; de vrouw zal u wel zeg,’ glimlachte hij. En hij verdween
met Rozeke in de binnenkamer, op den drempel machinaal zijn hoed afnemend.
Toen Rozeke na een oogenblik in de keuken terugkwam, maakte zij 't Geluw
Meuleken met den toestand bekend en lei haar streng 't stilzwijgen op. Het Geluw
Meuleken knikte gewichtig-toestemmend, met groote ronde oogen van verbazing.
Zwijgen zou ze, zwijgen als een graf. Geen gevaar dat ze zulke milde weldoeners
verklikte!
Rozeke, nu zij een medeplichtige had die haar desnoods helpen zou, voelde haar
angst iets minder worden. Zij ging weer buiten vóór de deur zitten om nu ook
jonkvrouw Anna af te wachten. Alles ging eigenlijk veel eenvoudiger en gemakkelijker
dan zij verwacht en gevreesd had. Boer Lauwe's hoeve en 't onrustwekkend
werkmanshuisje stonden net zoo kalm en zoo gewoon als altijd; niemand had iets
gemerkt; en even om den boomgaard loopend, zag zij ook in de verte Alfons kalm
aan 't ploegen en naast hem de gebukte silhouet van Vaprijsken, die, langzaam
schrijdend, bieten plantte.
En eindelijk zag zij ook de jonkvrouw komen, heel héél ver in 't land, tusschen de
olmendreef die van 't kasteel kwam, met een donkeren hond die aan haar zijde liep.
‘O, wat haast ze zich! wat verlangt ze om bij hem te zijn!’ dacht Rozeke. En een
innig medelijden greep haar aan voor die twee verliefde, rijke, jonge menschen, die
alles op de wereld konden hebben, en die niets hadden dan droefheid, omdat hun
liefde werd gedwarsboomd. Zij voelde zichzelve eensklaps veel rijker en gelukkiger
in haar kalm, werkzaam en nederig leven met Alfons dan haar voorname vriendin
in al haar weelde, en 't speet haar haast niet meer dat zij hen heimelijk, tegen den
wil van den baron en van de barones, in hun ongelukkige liefde helpen zou.
De jonkvrouw kwam door het klein achterhekje, ook heel eenvoudig en geenszins
opvallend in het donkergrijs gekleed met een zwart stroohoedje, den boomgaard
opgetreden. Haastig, met groote, donkere oogen van emotie en een warme kleur
over haar ingevallen wangen, kwam zij, door den bruinen jachthond gevolgd, naar
Rozeke toe.
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‘Is hij daar, Rozeke?’
‘Joa hij, mejonkvreiwe; hoast ou, hij zit op ou te wachten in de koamer.’
Zij holde naar binnen, en toen Rozeke even na haar in de keuken kwam, was zij
reeds met den hond in de kamer verdwenen.
‘Och Hiere, wa zie z'hem toch geiren!’ murmelde Rozeke nog eens meewarig in
zichzelve.
Het Geluw Meuleken kwam met ernstige oogen op den drempel van het achterhuis
staan, zwijgend-vragend of zij Rozeke met iets kon helpen.
‘Goa gij op 't hof, ik zal hier blijven,’ zei Rozeke. ‘Moakt dat er niemand in huis 'n
kan, en da ge Fons of Vaprijsken moest zien komen, ziet da ge 't mij op tijd komt
zeggen!’
‘Ge meug gerust zijn, bezinne,’ antwoordde 't Geluw Meuleken.
Zij trok haar opgestroopte mouwen neer en ging naar buiten.
Rozeke zat nu met haar naaiwerk aan het groene tafeltje naast een der kleingeruite
raampjes....
Zij voelde zich wonder kalm, maar haar oogen loerden onophoudend door de
ruitjes en zij was op haar hoede, klaar om den vijand, wie 't ook zijn mocht, af te
weren. Zij was niet bang meer, de twee verliefden zaten veilig opgeborgen en
niemand zou hen zien noch hooren.
Een stille glimlach speelde om haar half ontsloten lippen; de fijne, bruine krulletjes
om haar voorhoofd en haar slapen hadden korte weerglansjes als van krinkelende
gouddraadjes. En ook haar heldere, blauwe oogen lachten en een kleur van jeugd
en frischheid fleurde op haar wangen. Het huisje ginder met zijn fel-brutaal kijkende
ruitjes-oogen mocht gerust nieuwsgierig op haar loeren: niets zou het zien noch
weten; en ook boer Lauwe's achterraampje zou niets zien noch weten; zij had hen
allen kalmpjes verschalkt, en heel het zonnebadend groene veld lag daar in
heerlijk-rustige onwetendheid van wat hier op het boerderijtje achter die dichtgesloten
binnendeur gebeurde.
Af en toe hield zij even op met naaien en zat een oogenblik doodstil en roerloos,
luisterend, de oogen strak, een glimlach op de lippen. Maar zij hoorde niets
daarbinnen, geen woord, geen zoen. Zou hij haar zelfs niet eens een zoen geven?
Zij dacht daar even over na en glimlachte, en warmer werd de frissche kleur
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over haar zachte wangen, terwijl haar oogen oolijk straalden....
Maar eensklaps, zonder overgang, schrikte zij hevig op. Het Geluw Meuleken
stond daar plotseling vóór het raampje!
‘Es 't er iets?’ kreet zij dof, van angst opspringend.
‘Niets, noch God noch meinsch,’ antwoordde kalm het Geluw Meuleken; en zij
ging langzaam verder.
‘Och Hier och God!’ zuchtte Rozeke, met de hand het bonzen van haar hart
bedwingend. En meteen voelde zij hoe bedriegelijk en oppervlakkig hare schijn-rust
was en hoe 't gevaar aanhoudend en angstwekkend dreigde.
Zij keek op de klok. Vier uur weldra. Nu zouden ze zeker welhaast elkander
verlaten. Weer poogde zij kalm bij het raam te zitten, maar het hart tikte en popelde
van onrust. ‘Het is niet goed voor mijn kind;’ dacht zij; en die gedachte stemde haar
even ernstig en weemoedig. - Ach, als ze nu toch maar spoedig weggingen en ook
nooit meer terugkwamen!
Eindelijk ging de binnendeur zacht-piepend open. Een aarzelende voetstap bleef
stil-schuivend op den drempel staan.
‘Alles goed,’ fluisterde Rozeke opstaande.
De bruine jachthond met zijn lange, hangende ooren en zijn goedige goudgele
oogen kwam het eerst te voorschijn. Schoorvoetend volgde jonkvrouw Anna. Haar
wangen waren hooggekleurd en haar mooie oogen glinsterden, als 't ware vochtig
nog van pas-gestorte tranen.
‘Kan ik weg?’ vroeg ze gejaagd.
‘Wacht, mejonkvrouwe,’ zei Rozeke naar de voordeur loopend.
Zij wenkte 't Geluw Meuleken, vroeg haar in stilte of alles veilig was.
‘Alles es goed!’ knikte fluisterend het meisje.
‘Alles es goed, mejonkvreiwe,’ herhaalde Rozeke.
‘Tot woensdag dan,’ zei de jonkvrouw. ‘Merci, merci,’ herhaalde zij nog, vurig
Rozeke's beide handen drukkend; en haastig was ze weg, door haar bruinen hond
gevolgd.
Rozeke, de handen krampachtig van angst in elkaar gekneld, zag haar over den
boomgaard stappen, het achterhekje openen, onopgemerkt in 't veld verdwijnen.
Zij verademde diep en kwam weer in huis.
Aarzelend ging zij naar de binnendeur en klopte zachtjes aan.
‘Ja,’ klonk stil een stem achter de deur.
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Rozeke trad binnen en zag hem in het midden van de kamer staan, knap en slank,
met lange blonde snor en warme wangen, de overjas open en zijn hoed in de hand.
‘Wilt g'as 't ou b'lieft nog 'n beetse wachten, meniere?’ vroeg zij schuchter.
‘Zeker,.... zeker,’ antwoordde hij; en meteen wenkte hij haar bij zich, de gesloten
rechterhand tot haar uitgestoken.
Zij begreep dat hij ook haar iets geven wilde en trok zich instinctmatig terug,
verlegen fluisterend:
‘Nie nie, meniere, 'k 'n doe ik dat doar niet veuren.’
‘Toetoet, toetoet, kij moet aanvaard,’ drong hij aan; en met geweld bijna stopte
hij haar een bankbiljet van honderd frank in de hand.
‘Ha moar meniere toch!’ kreet zij verschrikt, vuurrood van schaamte, met een
plotseling gevoel van zelfverwijt, alsof zij iets heel leelijks had gedaan.
Hij glimlachte over haar ontzetting, ging in zijn zak en stak opnieuw de hand tot
haar uit. Zij wilde vluchten.
‘Kij heb ook een knecht niewaar?’ vroeg hij kalm.
‘Joa w' meniere, moar 't en es oprecht nie neudig,’ zei ze bevend....
‘Toetoet, toetoet!’ drong hij weer aan; en hij dwong haar ook een twintigfrankstuk
voor Vaprijsken te aanvaarden.
‘O meniere,’ sprak Rozeke eensklaps ernstig en angstig, terwijl zij hem het
goudstukje poogde terug te geven, ‘'t es veel beter da w'hem doarbuiten houên
zeulank of dat er hij niets van 'n mirkt.’
‘Hewèl, 't is goed, geef hem dan de stuk als gij 't moment gekom denkt,’ zei hij.
Zij dankte en haastte zich weg.
Weer liep zij naar den buitendrempel en wenkte naar het Geluw Meuleken, die
nu in de wagenloods verscholen op den uitkijk stond.
‘Nog 'n beetse wachten, bezinne!’ riep 't meisje halfluid. ‘De kinders komen van
de schoole!....’
Daar kwam inderdaad een kleine bende: drie jongens en twee meisjes, spelend
met knikkers, over den landweg. Zij huppelden telkens een eindje vooruit, hurkten
neer, schoten met hun knikkers, huppelden verward pratend en kibbelend weer
verder.
‘Alles goed!’ riep eindelijk het Geluw Meuleken, toen de kinderen in de richting
van boer Lauwe's schuur verdwenen waren.
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Rozeke ging haastig naar binnen en duwde de kamerdeur open.
‘Kan iek gânn?’ vroeg hij.
‘Joa g' meniere, alles es goed!’
‘Merci, madame, en tot woensdag!’ Hij lichte even zijn rond hoedje op en stapte
gewoon weg, zijn stok in de hand, een pijpje in den mond.
‘Madame!’ dacht Rozeke; en zij had moeite om niet te lachen.
Maar gejaagd vloog zij naar 't raampje om hem na te kijken.
Goddank! geen mensch was in de buurt en het nieuwsgierig werkmanshuisje
stond vrijpostig door al zijn kleine ruitjes te kijken, zonder iets te zien. - Maar,.... die
dommerik!.... waarom moest hij nu ook voor 't Geluw Meuleken, daar bij de
wagenschuur, even zijn hoed afnemen? Als iemand dat nu zag, wat zou men wel
gaan denken!
Hij was weg, het hek uit, den landweg op. Rozeke zag 't Geluw Meuleken omzichtig
uit de wagenloods komen, en, achter den gevel half verborgen, hem naloeren. Toen
kwam zij kalm weer in huis.
‘Niemand gezien?’ vroeg angstig Rozeke.
‘Noch God noch meinsch,’ antwoordde 't dienstmeisje.
‘Goddank!’ zuchtte Rozeke.
Zij ging in de kamer. Er hing een ongewone lucht, een lucht van iets dat zeer fijn
rook, gemengd met den lichten damp van 't pijpje, dat hij er, na haar vertrek, had
aangestoken. Zij zette een der ramen open. Alfons mocht dat niet ruiken; hij zou
vragen waar 't vandaan kwam. Toen keek ze rondom in de kamer of er niets
verdachts te bespeuren was. Niets. - Alleen twee naast elkaar geschoven stoelen
bij de ronde tafel. Zij ging ze weer op hun gewone plaats zetten, tegen den muur.
Zij kwam bij 't bed en lichtte even 't wit gordijn op. Zij liet het dadelijk weer dicht
vallen....
Toen kwam ze terug in de keuken en haalde het bankbiljet uit haar zak. Honderd
frank! En dan nog twintig aan het Geluw Meuleken en twintig voor Vaprijsken! Wat
moest die heer toch rijk zijn! Maar 't brandde haar als 't ware in de handen; zij had
het bijna liever niet gekregen. Zij zou aan jonkvrouw Anna zeggen dat hij 't niet meer
doen mocht. Het maakte haar klein, en laag, en schuldig! Het was geen
vriendschapsdienst meer; het was de betaalde gunst van een koppelaarster. Wat
zou ze wel zeggen als
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het eenmaal uitlekte? Hoe zou ze zich schamen en vernederd voelen tegenover
haar ouders en haar man.
Alfons! dat was de eerste maal dat zij iets voor hem verborgen hield. En waarom?
Vroeg of laat zou hij het toch ontdekken en dan zou hij 't haar zoo kwalijk nemen!
Die gedachte kwelde haar, liet haar, den ganschen verderen middag, geen rust
meer. 't Gevoel van zelfverwijt werd zóó sterk dat zij eindelijk besloot hem nog
dienzelfden avond alles te bekennen.
Even vóór zonsondergang keerde hij met Vaprijsken van den akker terug,
doodmoe, maar gelukkig na 't volbrachte dagwerk, hoopvol pratend over het
voorspoedig weer en den rijken oogst der toekomst, die hem voor al zijn moeite zou
vergoeden. Zij zaten met hun vieren, meesters en bedienden om de
gemeenschappelijke avondtafel, twee die het groot geheim kenden en het diep en
stil in hun binnenste verborgen hielden; twee die er niets van wisten noch
vermoedden en aan heel andere dingen dachten. En Rozeke vond het nu weer hard
en wreed hem in zijn welverdiende en zoo noodige rust te willen storen met iets dat
hem zooveel zorg en leed kon baren. Neen; neen. Zij zou het hem toch maar liever
niet zeggen; en àls het eindelijk zooverre kwam dat hij 't zelf ontdekte of er van
hoorde,.... dan maar gedwee zijn gramschap en verwijten dragen.
De lippen dicht op haar geheim gesloten, maar in de diepte van haar hart gedrukt
en wroegend, sliep zij met dit vast voornemen in.

XI.
Zij kwamen terug, vast iederen woensdag, van drie tot vier. En hoe dat telkens zoo
goed trof dat juist nooit iemand hinderlijk in huis of in de buurt was, Rozeke begreep
het zelve niet. 't Was of 't zoo wezen moest; of een beschermengel over hen waakte.
Reeds vier keer waren zij er bij elkaar gekomen en zij zaten er dien middag voor
de vijfde maal, toen het Geluw Meuleken, die als naar gewoonte buiten op den uitkijk
stond, eensklaps haastig kwam in huis geloopen en bleek van ontsteltenis uitriep
‘Och Hiere, bezinne, bezinne, Fons komt doar op 't hof mee Smul en mee boer
Dons!’
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‘Watte! watte!’ schrikte Rozeke geweldig op.
‘Fons, bezinne! Fons, mee Smul en mee boer Dons. Kijk! kijk! ze zijn doar!’
‘Och Hiere! och Hiere!’ kreet Rozeke, lijkbleek en bevend door het raampje kijkend.
En zij zag werkelijk het drietal komen, langzaam onder levendig gepraat den
boomgaard opstappend: de oude, magere boer vuurrood onder zijn zwarte pet
waaruit de witte haren staken, Smul barsch en stug uitziend als altijd, en Alfons
bleek en tenger naast die beiden, stil-glimlachend luisterend naar hun blijkbaar voor
hem zeer interessant gesprek. Een klein, wit-en-zwart-gevlekt hondje liep snuffelend
met hen mee.
‘Woarom 'n hé-je mij da toch nie ier gezeid?’ verweet Rozeke het Geluw Meuleken
met doffe stem. Maar zonder op 't antwoord te wachten liep zij gejaagd naar de
binnendeur en klopte zenuwachtig aan.
‘Is er iets?’ hoorde zij de fluisterstem van jonkvrouw Anna achter de gesloten
deur.
‘Nie buiten komen, mejonkvreiwe; nie buiten komen ier da 'k ulder roepe! Mijne
man es doar mee nog twie andere!’ hijgde Rozeke.
‘Goed, we zullen wachten,’ antwoordde stil de jonkvrouw.
‘En ulder stil houên, ewoar? Da z'ulder nie 'n heuren?’
‘Ge moogt gerust zijn, Rozeke.’
‘Ze goan noar de peirdstal, bezinne!’ berichtte 't Geluw Meuleken.
‘O, gelukkig!’ riep Rozeke. ‘Moar ze zillen toch wel in huis komen euk!’ voegde
zij er angstig bij.
‘'t Es zeker te wille van de merrie,’ meende 't Geluw Meuleken.
‘'K peist 't euk,’ zei Rozeke. En zij herinnerde zich inderdaad dat er de laatste
dagen weer kwestie was geweest van die weddenschap tusschen Smul en Dons
aangaande 't veulen van de merrie. Volgens Alfons en Vaprijsken was het al lang
uitgemaakt dat Smul gelijk had en er geen sprake was van veulen; en nu kwamen
ze zeker met elkaar de zaak beslechten.
Maar dat het juist nu moest gebeuren!....
‘Ha 'k da nou toch vijf menuten ier geweten, hij kon ten minste wig zijn! Woarom
'n zij-je mij dat toch nie bij tijds kome zeggen?’ klaagde Rozeke.
‘Moar 'k 'n hè z' ik nie zien komen, bezinne! Ze zijn al mee
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ne kier dwirs deur 't land van achter de schure gekomen,’ verontschuldigde zich het
Geluw Meuleken.
‘Zwijg! ze zijn doar weere!’ riep Rozeke angstig naar buiten starend.
Zij kwamen uit den paardenstal en stapten dwars over den boomgaard naar het
woonhuis toe, nu insgelijks door Vaprijsken vergezeld. Het wit-en-zwart-gevlekte
hondje liep hen kwispelstaartend voor.
‘'T en es het doar nie aan te doene; betoalen! betoalen!’ hoorde Rozeken den
ouden, opgewonden boer met luid-galmende stem roepen. En 't oogenblik daarna
klonken zijn stampende voeten op het plankier vóór den drempel van het huis, terwijl
Alfons hem vleiend aanmoedigde:
‘Goa binnen, boer Dons, goa binnen; mee betoalen 'n es er gien hoaste; we zillen
d'r iest op ons gemak eentsjen op pakken.’
‘Es er gien belet?’ riep luid boer Dons. En meteen stond hij binnen,
achterover-kaarsrecht en vuurrood, lachend met zijn bijna toegeknepen oogjes,
schreeuw-roepend tot Rozeke:
‘'K ben verloren, vreiwken! De merrie 'n hè gien veulen in! Ierlijk es ierlijk; 'k brijng
ulder d'honder fran weere en de twintig van de weddijnge d'r bij.’
Hij keek haar even met verbazing aan, zooals ze daar met angstigen blik en zwaar
figuur van naderende moederschap vóór hem stond en zijn kleine oogjes flikkerden
van leuke pret, terwijl hij proestlachend het grapje waagde:
‘Hahaha!.... 't spijt mij da 'k nie liever op ou gewed 'n hè! 'K en zoe mijn honder
fran nie kwijt zijn!’
‘Ha moar zij-je tòch nie beschoamd, boas Dons!’ riep Rozeke eenklaps purperrood
en bijna boos wordend. Maar 't bulderend gelach van al de anderen moedigde den
ouden boer in zijn ondeugendheid nog aan; en prat op zijn succes schaterde hij,
spottend met zijn eigen kinderloosheid:
‘Woarom 'n hè mijn wijf mij euk noeit g'holpen! Ha ze 't mij in den tijd beter gelierd
'k zoe d'er nou euk mier verstand van hèn!’
Zij lachten en zij schaterden weer allen om de dolle grap, vullend met hun grof
gedruisch de heele boerenkeuken; en zooals ze daar weldra zaten, rookend,
babbelend en jenever-drinkend, met gekruiste beenen om de tafel, begreep Rozeke
dat het voor
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een langen tijd zou zijn. Het hamerde in haar van ongeduld en haar gelaatstrekken
stonden van angst verwrongen.
De oude boer had van diep onder zijn buis een linnen beurs te voorschijn gehaald
en hij ontsnoerde 't propje dat ze dichthield en begon langzaam, met afgemeten
gebaren, de dof-glinsterende, rinkelende vijffrankstukken op de groene tafel te
rangschikken en te tellen. Er was een oogenblik ernstige stilte. Waar 't mooie geld
te voorschijn kwam hielden de grapjes dadelijk op. Allen keken met strakke gezichten
van eerbied naar de groote, ronde, zilverstukken. Alleen Vaprijsken, die ook geen
direkt belang had bij de onderhandeling, waagde oolijk-glimlachend een kluchtige
opmerking:
‘Da es toch scheun e-woar, die greute stikken! 't Woater komt er van in mijne
mond.’
Maar hij kreeg zelfs geen antwoord; 't was of ze 't niet gehoord hadden. Dons had
zijn beursje bijna tot den bodem leeggeteld, en keek Alfons en Smul met zijn kleine,
flikkerende oogjes aan.
‘Veur ou,’ zei hij, vier stukken naar den paardenknecht toeschuivend.
‘Merci, boas,’ dankte Smul kortaf, langzaam de stukken oprapend en die in zijn
ondervest verbergend.
‘En de reste veur ou. Wilt-e kier tellen?’ vroeg de oude boer aan Alfons terwijl hij
zich trotsch op zijn stoel achterover uitrekte.
Opnieuw was er een korte stilte, terwijl Alfons langzaam, met mond en vinger, de
stukken natelde. Rozeke was opgestaan en had opnieuw de glaasjes gevuld om
hen maar zoo spoedig mogelijk te verzadigen en dan kwijt te raken; en zij was weer
bij haar naaiwerktafel aan 't raampje gaan zitten, toen plotseling, in de laatste,
aandachtvolle stilte van het nog eens over-tellen, achter den haard een kort en tijn
gepiep opsteeg, dat als 't ware uit den grond scheen te komen.
‘Wa ès da?’ vroeg Vaprijsken verwonderd omkijkend.
Hevig was Rozeke opgeschrikt. 't Geluid kwam van achter de kamerdeur en zij
begreep er plotseling de oorzaak van: mejonkvrouw Anna's hond, die zeker Dons'
hondje geroken had en er naar piepte. ‘Och God! och God! die zullen het uitbrengen!’
dacht zij bevend. En haastig liep ze naar de deur.
Dons' hondje stond er reeds vóór, kopje scheef, oortjes gespitst, scherp luisterend
en loerend naar het onderste reetje.
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‘Ala foert! hier geen vuiligheid te doene!’ riep zij met gelukkige gevatheid. En zij
trapte den kleine weg, die even jankte.
‘'K geleuve dat er muizen in ou beste koamer zitten, bezinne,’ zei Vaprijsken.
1)
‘Zoe 't wel,’ sprak zij tegen; ‘moar d'r hé hier van den achternoene ne rondleurder
mee nen hond in huis geweest, die doar wa gedoan hét, en die kleinen riekt datte!’
Hoe dacht ze 't uit om zoo te jokken! vroeg ze zichzelve met verbazing af.
Het Geluw Meuleken, die angstig op den drempel van het achterhuis verschenen
was, keek Rozeke met groote oogen aan. Als jonkvrouw Anna nu toch maar in
Godsnaam haar eigen hond wist stil te houden!
Gelukkig was het viertal nu reeds weer in druk gepraat en gezwets. De schrille
stem van den ouden boer kletste en knalde als met zweepslagen en zijn druk
gebaren-maken vulde heel de keuken, terwijl zijn gerimpeld gezicht en zijn pezige
hals al rooder en rooder werden, naarmate hij meer dronk en zich meer opwond;
en zijn felle oogjes straalden zoo puntig en fijn, dat zij wel schenen te steken en
prikken als glinsterende naaldtoppen, zoo vol als zij waren van leuk-pittige
boerenpret. Hij vermaakte zich weer uitermate, zooals altijd wanneer het hem gelukte
zijn tallooze vrije uren in gezelschap door te brengen; en plotseling stelde hij voor
nu ook maar voor het overige van den middag bij elkaar te blijven en een partijtje
kaart te spelen.
‘Och Hiere!’ kreet instinctmatig en onweerstaanbaar-hardop Rozeke.
‘Watte, vreiwken! Es 't ou goeste niet?’ keek de oude boer verwonderd op.
‘Ba 't doet,’ boas, antwoordde zij, eensklaps kalm en ijskoud, als voelde zij 't bloed
in haar lichaam stollen, ‘ba 't doet, moar d'er es toch nog zeuveel wirk op 't land en
wie weet wa veur 'n weere da we morgen hèn?’
Gelukkig kwam Alfons haar ter hulp.
‘Nie nie boas, we'n meugen nie verletten; we zijn volop aan 't eirdappels planten
en mijn wiedvolk ligt in d' haover,’ zei hij ernstig, meteen opstaande.

1)

Volstrekt niet.
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‘En ik 'n mag euk nie langer blijven, 'k moe van doage nog 'n ker of zesse mes
uitvoeren,’ verklaarde Smul, insgelijks opstaande.
Rozeke verademde, verademde! Zij knikte, als in zwijgende dankbaarheid,
werktuigelijk met het hoofd naar Alfons en naar Smul; zij had hen beiden wel naar
de voordeur willen duwen. Maar plotseling vloog zij met een angstgil weer op en
holde naar de kamerdeur, waarop de kleine hond, onopgemerkt teruggekomen,
hijgend en snuffelend met zijn beide voorpooten stond te krabben.
‘O gie leulijkoard! wilt-e doar afblijven!’ En zij gaf hem een trap dat hij jankend
weghinkte.
De oude boer stond ook eindelijk op.
‘Oo, 't es spijtig! 't es spijtig! we woaren nou zeu scheune t' heupe,’ jammerde hij.
‘Kom liever op nen anderen dag weeromme, boas,’ stelde Rozeke voor. ‘Wilt-e
zondag komen, mee de bezinne? 'K zal voader en moeder euk doen komen, en ge
zilt heel den achternoene keune koarten.’
‘Hawèl joa, c'est ça!’ riep Dons getroost. ‘We zille zondag komen en ne kier koarten
tot da we beu gekoart zijn.’
‘Hawèl joa, c'est ça!’ herhaalde Rozeke, hem als 't ware naar de voordeur drijvend.
Hij stond nog even wat te gillen, buiten op den drempel, maar eindelijk was hij
met Smul weg en Alfons en Vaprijsken maakten zich ook dadelijk klaar om weer
naar 't veld te gaan.
‘Wacht, 'k zal iest da geld wigsteken in de kasse,’ zei Alfons naar de kamerdeur
gaande.
‘Goa moar, goa moar,’ snelde Rozeke angstig toe. ‘Kom, gee mij 't geld, 'k zal 't
ik wel wigsteken. Toe, 'n verlet nou nie mier; 't wordt al zeu loate.’
Hij gaf haar de vijffrankstukken, een zwaar, rinkelend handvol in haar open schort
en spoedde zich met Vaprijsken weg.
Rozeke zakte even, als in duizeling, op een stoel.
‘Ach Hier, ach Hiere!.... Ach Hier! ach Hiere!’ klaagde zij machteloos, met dichte
oogen.
Het Geluw Meuleken kwam naar haar toegeschoten:
‘Scheelt er iets, bezinne? Zij-je nie wel?’
‘Ach Hier! ach Hiere!’ zuchtte zij opnieuw, als niet in staat iets anders uit te
brengen.
Maar plotseling stond zij vastberaden op en liep met haar opge-
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vouwen schort, waarin de zilverstukken rinkelden, naar de kamerdeur. Zij klopte
aan.
‘Ja,’ klonk schuchter een stem.
Zij opende de deur, en groot was haar verbazing de jonkvrouw alleen in de kamer
te zien staan, haar rechterhand aan den halsband van den scherploerenden en
snuffelenden jachthond.
‘Woa.... woar es meniere!’ riep Rozeke.
De jonkvrouw glimlachte; in plaats van geschrikt of angstig, scheen gansch haar
mooi gelaat van kalm geluk te stralen.
‘Meneer is weg,’ antwoordde ze leuk, zich blijkbaar vroolijk makend over Rozeke's
verbouwereerde ontsteltenis.
‘Wig! Al woar?’ vroeg Rozeke ongeloovig.
‘Door 't venster, Rozeke.’
‘Deur de veister! Och Hier, as z' hem moar nie gezien 'n hèn!’
En plotseling, overweldigd door al haar emotiës:
‘O, mejonkvreiwe, as 't ou belieft,’ schreide zij, ‘as 't ou b'lieft, mejonkvreiwe, 'n
komt hier toch mee hem nie mier, 'k 'n kan d'r nie tegen van d'altroassie! 't zal mijn
deud zijn, of de deud van mijn kindsjen!’
En hevig snikkend zakte zij op een stoel in elkaar.
‘Rozeke,’ zei de jonkvrouw, zacht naar haar toe komend, en teederlijk haar mooie
handen op Rozeke's schokkende schouders leggend, ‘het zal waarschijnlijk wel de
laatste keer zijn, dat wij hier samen komen. O, Rozeke, Rozeke, ge weet het niet,
maar nu ben ik toch weer zoo gelukkig! Papa heeft hem geschreven, Rozeke! Ja,
kijk me maar verwonderd aan: het is zoo, en ik ben toch zoo gelukkig! Papa heeft
hem geschreven dat hij hem gaarne nog eens zou willen spreken en hem gevraagd
om morgen op 't kasteel te komen. - O, het zal goed zijn, Rozeke, ik voel het, het
zal goed zijn. Waarom zou papa anders nog schrijven? Ik had het al een paar dagen
gemerkt dat papa en mama beter gezind waren. Zij zullen eindelijk wel gehoord
hebben dat men laster en leugen van Armand verteld heeft, en wij zullen mogen
trouwen. O, Rozeke, Rozeke, wat zullen wij gelukkig zijn en u altijd dankbaar blijven!
- Kijk, Rozeke, dit heeft hij mij nog eens voor u gegeven, en ook dit voor 't meisken.
Gij wordt een rijk, schoon boerinneken, Rozeke!’
En zacht glimlachend liet zij twee bankbriefjes bij 't zilver in
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Rozeke's schoot vallen en stopte haar in de hand een twintigfrankstuk voor het
Geluw Meuleken.
‘Kom, Rozeke, schrei nu toch niet meer. Wees nu ook eens met mij gelukkig!’
Maar Rozeke blééf doorschreien, schreide hoe langer hoe heviger. Al die emoties
hadden haar gebroken; zij voelde zich ziek van ontroering. Zij kon alleen de beide
handen van de jonkvrouw in de hare nemen en die drukken en nog drukken en ze
met heete tranen en vurige kussen bedekken.
‘O, mejonkvreiwe, 'k hope tòch da ge zilt gelukkig zijn!.... 'k hope tòch da ge zilt
gelukkig zijn!’ herhaalde zij snikkend, terwijl de jonkvrouw gelukstralend, met haar
hond het gastvrij boerenwoninkje verliet.
(Wordt vervolgd.)
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Holland
Van Carel Scharten.
I. Opgeheven ballingschap.
Holland, wij komen!
uw wijde stroomen
stoomen wij over!
uw wijde vlakten
nemen wij in!
om onder uw loover
en onder uw dak te
maken Nieuw-Levens begin.
Holland, wij zochten
op weidsche tochten
een vèr-scheem'rend Heil....
In vreemde sferen
is 't ons berecht
het goudene Heil,
in den gloeienden, teêren
glans om ons' lust-rijken Echt!

Groot Nederland. Jaargang 3

183
Holland, wij vonden
de zaligste stonden
buiten uw adem,
maar wee! als gulden
appelen, omdicht
van den vuilen wadem
der mist-verhulde
dagen van ziel-warse plicht Holland, ons' Schoonheid
om zuiverder woon schreit
in uw landouwen!
Schóón zij onze arbeid
om kern van Min!
Holland, wij wou'en
uw sterkende klaarheid
voele' om ons' diepe Min.
Holland, wij zuchten
onder 't geduchte
wicht van veel lagen
huize' en verborgen
leed op ons hoofd Zwaar is te dragen
die stapel van zorgen
voor één klein ruim, geluk-doorstoofd....
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Holland, wij stichten
onder uw lichte
dak onze Liefde!
erbove' is de blauwe
eind'loosheid!
o! onze Liefde
uit drukkend benauwen
bevrijdt zich zoo wijd en zijd!
Holland, ons' deuren
op uw versche geuren
zetten wij open!
onze eigen linde
geurt door ons raam!
o weer te loopen
door uwe winden,
over uw gloeiende heide tezaam!
Holland, wij komen!
uw zilveren stroomen
stormen wij over!
uw groene vlakte
om-vâmen wij!
om onder uw loover
en onder uw dak te
beginnen Hoog-Levens getij!
Parijs, 1904.

Groot Nederland. Jaargang 3

185

II. Holland teruggevonden.
Holland, wij kwamen, en gij naamt ons zacht
en zwijgend in uw zoete wezen op!
o Holland, Moeder, hoor ons' harteklop
rustiger stuwen, nu ons tegen-lacht
gedúrig uw vertrouwd gezicht, en elken
morgen ìs het er weer, 't zal niet meer wijken,
en alle dagen zullen in uw schijnsel prijken,
lichtheên, in lícht verbloeiend, zonder welken.
Wij schreiden even, als we u wederzagen,
Gij schreidet ook, even, en lachtet weer....
't Was winter en het regende, maar teer
loech dan uw zon weer door die wilde vlagen,
gloeiden uw weiden door 't bevonkeld glas!
o warm trein-hoekje waar we in verder-snelden,
geen' ruiter, ging hij hóógste vreugde melden,
zijn heet en trillend ros ooit liever was!
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Want 't was één vreugde àl, 't geen aan ons raam
in 't snel langshenen-glijden 't oog ontmoette!
Remde onze vaart, dan kwam ons luide groeten
van dorp en stad de wel-beminde naam!
‘Hoe is uw ronde hemel ruim, hoe veilig
schuilen uw hoeven onder 't breede dak!
Hoe vèr-verwazend golft uw heide-vlak
o Holland, wijd en hoog en heilig!’:
zoo zong het in ons hoofd, waarin uw beeld,
door oogen die groot als van kind'ren keken,
in eindelooze wiss'ling neergestreken,
één diepen jubel wekte, onverdeeld!
Nijmegen rees in 't roode avondblozen
met paarse torens op den grijzen Waal,
en 'wijl het week in verre en still're praal,
schenen zijn beide spitsen, ijl en brooze,
inéén te smelten voor ons vochtig oog....
Zouden ook wij niet in uw zuiv're luchten,
nu wij niet meer in wrange vreemdheên zuchtten,
zwijme' in één Eenheid, die nooit weer verwoog?
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Ten leste ontlook aan ons gelukkig kijken
het dorp, dat wij tot woonsteê ons verkoren, zijn zoete Geldersch bloesemt aan onze ooren
en onze wangen laaft voor 't eerst het strijken
van uwen verschen wind! o Holland, wij
stónden op Uwe aard, aan onze voeten
raakte zij onbedrieglijk; o hoe groette
ons gansche lijf uw lucht, die òm ons lei....
Nu heft ons huis, omruischt van d'eigen dennen
en beuke' en olmen, 't nederige dak
van simpel saam-gevouwen leien-vlak
in Hollands lucht, - ons dak, door niets te schennen:
wat ons schoon leven stil toedekken mag,
dat dekt alleen de peillooze Eeuwigheid!
De muren om ons' heerlijkheid gerijd
zij kennen allen 't gloeien van den Dag
en allen koelt de Maan in stralende uren,
dat rein zij reist door 't nachtelijke ruim,
met haar stil-blanke licht, tot ze van schuim
lijken gebouwd, één toover-nacht te duren....
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Holland, gij gaaft ons schóóner dan ons' droomen:
een nieuwe nacht bracht nieuwe zegening:
als 's morgens 't hoofd omhoog van 't kussen ging,
zagen wij wit-bevracht de sparreboomen,
wijd-blank het land, spart'lend-besneeuwd de heg....
Sneeuw!, nooit in wereldstad ons neergezonden,
wijl zij te kuisch der zonde werd bevonden,
en zwonde in zwarte modder-wonden weg sneeuw leit ge, Holland, sneeuw, zoo los en broos,
over ons buigend gras, in 't raam-kozijn,
aan onze deur.... zie 't zuivere erf zijn
één veld van witheid, dat òns uitverkoos
de diepe, gave spore' erin te drukken....
En 's avonds rook om 't huis de lucht zoo fijn,
en in 't besneeuwde land dook weg zoo klein
't eigen besneeuwde dak, o! rein verrukken!
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't Werd lente! De kastanjes staan in blad,
't huis opent raam en deur, de tuin ontspruit,
aard-fruit en struik, een vruchtboompje loopt uit,
sprankt rooz'ge bloesem, àl te teed're schat,
in brooze tuilen op het blauw verschiet....
Nu is het nieuwe leven vol begonnen,
en 't leed is heen, nu wij uw schoonheid wonnen,
o Holland, dat uw kind'ren zalig ziet!
Apeldoorn, 1905.
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Uit de gis
Door C.P. Brandt van Doorne.
Nors, zich vergeefs zijn teleurstelling trachtend te ontveinzen, was kapitein Bogert
in de trein gestapt.
Geen spoor van Louis. Geen telegram, geen brief, geen boodschap.
Hij was er zo zeker van geweest, in IJmuiden zijn broer te zien....
Van Genua af, toen het meerendeel van de eerste-klas-passagiers de Wilhelmina
verliet, had hij telkens een soort van visioen gehad van zijn aankomst in 't vaderland.
Louis zou hem staan wachten, uiterlik kalm (natuurlik!) maar toch.... wat anders dan
anders. Ze zouden elkaar van ver al herkennen, glimlachen even, dan.... korte wuif.
Aan wal een hartelike handdruk. Zijn broer zou vragen: Je gaat met me mee, is het
niet? Zolang je ongesteld bent, logeer je bij ons, in Baarn....
Ja. Fluiten.
Hij had uit Genua een briefkaart gezonden. Dat hij naar Holland ging wegens
ziekte, met spoedcertifikaat; dat hij aan boord wat was opgeknapt, en zijn familie
gauw hoopte te zien. Ze moesten maar letten op de aankomst van de Koningin
Wilhelmina.
Dus - Loe wist er alles van. Maar meneer had het niet nodig gevonden hem af te
halen. Taal noch teken gestuurd.
Enfin, dan niet. Als je maar weet hoe je staat met elkaar!
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Bogert's gelaat verstrakte nog meer. Zijn zware wenkbrauwen trokken samen, de
lippen nepen opeen. Koud keken zijn grijze ogen naar 't vlug voorbijglijden van het
blonde hollandse landschap, toen streek zijn blik onverschillig over zijn
medepassagiers. Drie heren, twee burgerjuffrouwen. Niets aan te zien, maar goddank
geen lui van de boot. Hij had de kontroleur van Daalen met vrouw en kinderen in
zien stappen, was als in gedachten voorbijgelopen, had een andere wagon gezocht.
Geen lust om naar kletspraat te luisteren.
Nu, naast en tegenover vreemden, kon hij zwijgen tot Amsterdam.
Hij sloot de ogen. En wat er gebeurd was die laatste weken, rees kleurig in zijn
herinnering op - bijna pijnlik van helderheid.
Hoe goed had hij 't in Atjeh gehad!
Vermoeiend bestaan, onrustig, gevaarlik.... Jawel. Maar met dat al een héérlik
leven. Wat afwisseling, wat emoties! God dat gevoel, toen hij de éne dag 'n
klewangaanval had gehad waarbij hij zelf er op in had geslagen, en de vòlgende
grote fuif, in Kotta Radjah, met dinee en koncert - en met dames!
Hij stond goed aangeschreven bij de generaal. Trouwens bij al z'n superieuren.
En met de kameraads kon hij best overweg. Ellendig, dat hij in plaats van een wond
die berri-berri opliep. Hij werd zo slap, kreeg ongevoelige benen, hartkloppingen....
Daar hàd je 't gedonder.
Geëvakueerd naar Padang. 't Hielp niet. Van slecht werd het erger. Toen moest
ie naar Holland, ineens. Hij werd aan boord van de Wilhelmina gedragen....
Pas vijf en een halve week was 't geleden. Het leek een eeuwigheid.
Op de boot moest hij net als 'n kind leren lopen, met 'n stok. Toen werd hij
langzamerhand weer zo'n heel klein beetje normaal....
Toch over 't geheel een beroerde reis. Z'n humeur bleef wormstekig. Daar werkte
van alles toe mee.
Zo voelde hij zich in 't begin te ziek om kaart te spelen. Later vroeg niemand of
hij soms mee wou doen. Ze hadden allemaal hun klubje. En eerst na Genua.... Maar
toen verdomde hij het.
Er waren twee knappe meisjes aan boord geweest. Dochters van van Ingenhof,
't lid van de Raad van Indië. Maar die kinderen
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keken hem aan.... schuw of ze bang voor besmetting waren!
't Donderde niet.
Hij had àl het vrouwvolk glad genegeerd.
Lui had hij op zijn bamboestoel gelegen, in zee gestaard, en alleen wat geboomd
als een van de heren - uit meelijden of uit verveling - een praatje bij hem kwam
maken. Maar duurde 't wat lang, hij had ronduit gezegd: Nou heb ik er genoeg van
voor vandaag. Je neemt me niet kwalik, hé?
Ze noemden hem de Buffel, aan boord. Dat had van Daalen hem laatst verteld, met
'n vals-lief lachje. De Buffel.
Maar waarom komplimentjes te maken? Z'n toekomst was finaal naar de weerlich,
dàt begreep hij verduiveld goed; hij had het zo lelik te pakken, dat er nooit sprake
zou zijn van teruggaan. Dus òf in Holland al gauw gepoot, òf zwak en ziekelik door
blijven sukkelen.
Blijf maar 's vrolik bij zo'n vooruitzicht!
Hij tuurde weer uit het portierraampje. Daar was hij dan in Holland terug. Maar
versleten, òp, tot niets nut.
Met wrevel die tot afgunst verscherpte, dacht hij aan zijn gebroken karrière,
vergeleek zich met z'n tijdgenoten, veertigjarigen als hij, die bij de pappot waren
gebleven.... Gezondheid bewaard.... 'n gezin gevormd....
Soedah. Dat pikeren hielp niet, hè? Uit vrije verkiezing was hij naar Indië gegaan.
't Was tegengelopen. In Godsnaam.
Hoe zou hem het leven bevallen, dat nu in Holland beginnen zou?
Hij had er geen familie, behalve zijn broer, Louis.
Nou, tussen hèm en Louis was het nooit heel zjeuïg geweest. Geen standjes
zozeer, als mekaar niet begrijpen. Op 'n afstand ging 't altijd het best. Dat had hij
nooit moeten vergeten....
Maar dat Louis te lui en te lam was om naar IJmuiden te gaan....!
Daar viel hem in: Wie weet.... hij kon zich de aankomst van de boot wel hebben
laten seinen.... Dan wachtte hij in Amsterdam....
Dat kòn.
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Het denkbeeld fleurde hem op; zijn verwachting spande zich weer....
Daar floot de trein. Amsterdam!
Vernieuwde teleurstelling. Geen Louis op 't perron.
En na een kort afscheid van de van Daalen's die hij niet nogmaals ontwijken kon,
liep kapitein Bogert met zijn stijve gevoelloze benen langzaam de restauratiezaal
binnen, viel er zwaar neer op 'n stoel bij 'n leeg tafeltje, gespte z'n sabel los.
‘Glas Beiers!’
Hij dronk z'n pot bier, at daarna een broodje met vlees, overlegde in stilte: wat
nu? Naar een hotel? Of dadelik kamers gaan zoeken?
Eén ding stond bij hem vast: hij wou wonen in Amsterdam. Geen lol om zich op
te schieten in de een of andere kleine kampong. Nou ja, voorlopig zou 't Baarn zijn
geweest, wanneer Louis.... Maar Baarn verviel.
Als hij dan nu eens een karretje nam om te kijken naar 'n pension?
Maar weer rees twijfel; en zijn lust tot handelen verslapte. Het kòn immers zijn dat
z'n broer.... hem bij toeval was misgelopen? Gewacht had aan de Handelska,
bijvoorbeeld. Of was gevallen bij 't gaan naar 't station. Of misère had thuis.... of
ziek lag.... Mogelikheden genoeg....
In godsnaam eerst dan maar zekerheid.
Want al waren ze samen nooit zo heel chaud geweest, hij mòcht niet onderstellen
dat Loe zou denken: verrèk in je eentje....
Koman. Géén kamers zoeken. Eerst naar Baarn. Dat was vlakbij. Dan verder zien.
‘Kelner!’
Hij rekende af.
‘Wanneer gaat er 'n trein naar Baarn?’
‘Om 2.51, kaptein.’
‘Zo. Nou. Breng dan nog 'n pot bier. En kranten, hè?’
Het bier smaakte heerlik. Wel had de dokter aan boord tot ver-
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velens toe hem op 't hart gedrukt vooral matig te zijn met drinken, maar hij voelde
zich soms zo verbazend slap, dat het scheen of de grond ging deinen, en hij zich
vastgrijpen moest om niet voorover te slaan....
En dan hielp niets zo goed als 'n borrel.... of 'n glas bier....
Hij las de kranten nauwkeurig door, om van 't laatste nieuws op de hoogte te komen.
Toen werd het zo langzaam aan tijd. Hij stond op, vroeg aan een kondukteur die
voorbijging: ‘Zeg es, waar koop je hier kaartjes?’
‘Beneden meneer. Die trap af, u ziet het van zelf.’
Hij mopperde: ‘Bedonderd geklim,’ en schoof voorzichtig met zijn valies naar
beneden, tot voor het loket in de vestibule.
‘Eén eerste Baarn.’
‘Retoer?’
‘Hoe lang is zo'n ding hier geldig?’
‘'n Maand, meneer.’
‘Goed. 'n Retoer.’
Nu weer naar boven Gelukkig stond de trein op het eerste perron. Zie zo. Blij dat
hij er inzat.
Hij sloot zijn ogen, dommelde ongemerkt in. Eerst door het stilstaan van de trein
in Hilversum werd hij wakker. Bang, Baarn voorbij te stomen, bleef hij nu uitzien.
Nog tien minuten. Hij was er.
Hij wenkte bij het station een huurrijtuig.
‘Waarheen meneer?’
‘Naar meneer Bogert.’
‘Eemnesserweg?’
‘Kan wel. 'k Weet het waarachtig niet. Wonen er hier méér Bogert's?’
‘Ik ken er maar één, meneer.’
‘Dan zal het wel goed zijn. Vooruit maar.’
De koetsier reed vlug, en de vigilante hield weldra stil voor het ijzeren hek van een
witte villa van twee verdiepingen. Naast de ingang een brede serre. Bogert
onderscheidde een vierkante tafel met 'n bont kleed, rieten stoelen, bloemen in
vazen, planten in potten, Japanse versieringen, vooral kakimono's.
Hij stapte uit - 'n hele karwei - en betaalde.
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Voorzichtig-nieuwsgierig kwam uit de serre een bakvis in witte bloeze en halflange
donkere rok, starend met wijdopen ogen naar de officier die daar uit het rijtuig
geklommen was.
‘Gaat melden dat er onraad is,’ prevelde Bogert toen 't meisje haastig verdween.
En hij vroeg zich af: Zou ik aan moeten schellen?
Maar zijn schoonzuster kwam hem al tegemoet, de rechterhand vooruit, met een
soort hartelikheidsvertoon waartoe van nature stijve mensen zich nu en dan op
kunnen schroeven. Ze was slank voor een veertigjarige. Haar grote blauwe ogen
vertoonden een vriendelik glansje, de mond glimlachte breed.
‘Zo Jan, welkom in 't vaderland! Goeie reis gehad?’
‘Dag Lena. Dank je. Hier alles wel?’
‘Kom binnen. Hoe jàmmer dat Loe er niet is.’
Het laatste zinnetje zong ze haast, om haar teleurstelling sterker uit te doen
komen.
‘Louis niet? Waar....’
‘Hij is in Amsterdam. Ik wacht hem met de volgende trein. Och ja.... al leeft hij nu
stil, er zijn altijd nog wel eens zaken. Je begrijpt.... met z'n kennissen van de beurs....
Leg dat valies maar in die hoek, wil je? Ga zitten. Lekker hier hè? Nog niets te koud.
Of voor jou misschien? Je komt uit zo'n warm klimaat....’
‘Wel nee, 't is nog geen September.’
Hij dacht aan Louis met z'n ‘zaken’ in Amsterdam. Misselik van de vent, om hem
niet....
‘Wisten jelui dat ik kwam, vandaag?’
‘Of we 't wisten? Nee! Natuurlik niet. Hoe zouden we 't weten? 't Is 'n verrassing!’
‘Maar ik schreef toch uit Genua....’
‘O ja, die briefkaart. Ja. Die hebben we ontvangen. Je schreef dat je komen zou
met.... met zo'n boot, hoe heet ie ook weer, maar niet wanneer die aankwam.’
‘Daar heb je gelijk in,’ zei hij stroef.
Uit de kamer achter de serre naderden twee jonge meisjes. Een van 'n jaar of achttien
en 't kind van daar straks met 'r loshangend haar. Nu scheen ze boos of verlegen,
en zette 'n zure toet. Maar de oudste zag er aardig uit. Ze was donkerblond, had
vriendelike blauwe ogen, een geestig omlijnd gezichtje.
‘Zo kinderen, kom eens gauw hier,’ zei hun moeder opge-
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wekt. ‘Zeg je oom Jan goeiendag. Dit is Ida en dat Henriëtte. Je zou ze niet
herkennen, wel? Van de vorige keer.... Je hebt ze toen ook maar éven gezien. Hoe
lang is dat geleden?’
‘Negen jaar.’
De meisjes gaven hem een hand, namen hem van terzijde op.
‘Wil je iets drinken?’ vroeg Lena. ‘Wijn met water, limonade, of tee....’
‘Heb je bitter?’
‘Bitter?! Dat weet ik wezenlik niet....’
De oudste dochter keek verwonderd op.
‘Zeker ma is er bitter. Pa drinkt het immers ook?’
‘Ja?’
Ida ging de kamer in, die van de serre uit bijna donker scheen, en kwam even
later terug met een blaadje waarop een kristallen jeneverkaraf, een bitterflesje en
twee kleine glazen stonden. Ze schonk hem in. Toen zei ze: ‘U schreef dat u ziek
was, oom? Ik kan er niets van merken.’
En wezenlik, op dat ogenblik zag Jan Bogert er vrij goed uit. Zijn haar was aan
boord gemillimeterd, waardoor 't niet opviel dat hij grijs werd. Ook vertoonde zijn
lang neerhangende bruine snor nog maar een enkel wit streepje. Zijn wangen waren
minder tanig dan anders. En nu hij bij dames zat, hield hij zijn bovenlijf recht.
‘Op zee ben ik opgeknapt. 'k Was anders mooi beroerd. Aan boord gedrágen,
hè? En de haaien gaven me knipoogjes. Maar nù gaat het beter. - Alleen m'n stokken,
die willen niet.’
‘Uw stokken, oom?’
‘M'n benen, kind.’
Jet giechelde nu. Ma fronste de wenkbrauwen. Nee hoor, die zwager viel toch niet
mee. Niet iemand om bij kennissen eer mee in te leggen. Jammer, dat hij geen
Willemsorde had. Dàn kon je gebrek aan manieren nog eer door de vingers zien.
Ze vroeg even later, aarzelend: ‘Dan heb je vast weinig lust om met de meisjes
te wandelen?’
‘Wàndelen? God beware, nee!’
Lena vond dat géén net antwoord. Nuffig wrong ze haar grote mond in 't model
van een streng klein mondje.
Jet ging naar haar moeder, fluisterde dreinig: ‘Blijft oom hier logeren, ma?’
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‘Ik weet niet. St.’
‘En Marie zou....’
‘St.’
Jan ving iets op van dat korte gesprek; en Ida die 't wellicht vermoedde, leidde zijn
aandacht af.
‘U heeft maar weinig familie in 't land, wel oom?’
‘Behalve jullie geen sterveling.’
‘En tante Harmsen?’ riep Jet, maar ze verbeterde dadelik: ‘O nee, die is van ma
d'r kant.’
Jan zei tegen Lena: ‘Louis en ik hebben nooit erg veel aan elkander gehad. Hij
is ook acht jaar ouder. Toen ik 'n kleine jongen was, ging hij op kostschool in
Barneveld. Later kwam hij bij de oude heer in de zaak, maar toen zat ik in Breda.
Op m'n twintigste ging ik naar Indië.’
‘En toen je over was met verlof, voor negen jaar, ben je maar twee dagen bij ons
geweest.’
‘Dat is zo. Ja. M'n vrind Delosse, die wou z'n verlof in Parijs doorbrengen.... Ik
ben toen bij 'm gebleven. We waren grote sobats.’
‘Leeft die vriend van u nog?’ vroeg Ida.
‘Nee kind. Hij is op Lombok gesneuveld.’
‘Dat jij en Louis wat zijn vervreemd,’ merkte Lena witjes op, ‘dat is dan niet te
verwonderen.’
‘Och nee.’
‘Bovendien, je schreef bijna nooit....’
‘We hebben ons geen van beien aan veelschrijverij bezondigd.’
Het was even stil.
Lena zocht naar een ander onderwerp van gesprek.
‘Ik geloof dat er nog 'n oude nicht van je woont in Amsterdam. Of 'n achternicht.
Hendrina Bogert. Ik meen dat ik Loe wel eens over haar heb gehoord. Maar we zien
haar nooit.’
‘Hendrina,’ prevelde Jan, ‘Hendrina....? Onbekend. - Het zal Heintje toch niet
wezen....? Nicht Heintje, daar staat me iets van voor uit m'n jeugd....’
‘Heintje!’ spotlachte Jet, ‘wat 'n naam!’
‘Bij de ouwelui,’ vervolgde Jan, ‘kwam 'n enkele maal een nicht Heintje aan huis.
Ze leek me toen al niet jong meer, he? Zeker een jaar of veertig....’
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‘Dan zou ze nu in de zeventig zijn,’ merkte Ida op.
‘Best mogelik, maar ik kan het niet zeggen, ik weet het niet,’ verzekerde haar
moeder. En toen: ‘Je blijft hier natuurlik eten van middag?’
Jan dacht aan 't gefluister van zoëven.
‘Dat hangt er van af....’
‘Natuurlik blijf je hier eten. Natúúrlik! Ik hoef het niet eens te vragen! Hoe laat is
't? Al vijf uur? Louis kan ieder ogenblik komen. Dat zal een verrassing zijn. - Je wilt
mij wel 'n ogenblik ekskuzeren?’
De kapitein bleef met zijn nichtjes alleen, en Ida achtte het plicht 't gesprek aan de
gang te houden.
‘Waar woonde u in Indië oom? In Batavia?’
‘Daar maar kort. 'k Ben als kaptein het langst te Magelang geweest, bij het tweede.
Voor 'n kleine drie jaar werd ik overgeplaatst bij 't veertiende. In Atjeh. Daar kreeg
ik het te pakken.’
‘U is toch niet gewond?’
‘Was het dàt maar geweest,’ zei hij met een zucht. ‘Nee, berri-berri.’
‘En had u daar geen last van in Magelang?’
‘Nee.’
‘Vertelt u es, waren er in Magelang veel blanken?’
‘Europeanen? O ja. Vooral officiersfamilies.’
‘Ook jonge meisjes?’
‘Van alle kleuren.’
‘U had daar eigenlik moeten trouwen, oom. 't Zou veel gezelliger zijn geweest.’
‘Zou je denken?’
‘Oom vond er misschien zijn keus niet bij,’ meende Henriëtte gewichtig.
‘Zij slaat de spijker op de kop,’ antwoordde Bogert.
‘Geen keus bij....?’ herhaalde Ida, alsof ze 't maar half geloofde. ‘Toe zeg u es
oom, hoe had ze dan moeten zijn?’
‘Vooreerst: mooi-rijk-jong-lief; in de tweede plaats....’
‘Twééde? Nu, u bent niet bescheiden! Stellen de indiese meisjes ook zulke hoge
eisen?’
‘Dat moest er nog bijkomen! Nee. Ze vinden maar één ding onverdraaglik.’
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‘En dat is?’
‘Dat 'n man niet trouwt. Zij noemen dat: dat ie z'n traktement alléén opvreet.’
‘Opvreet? Bah, nee. Dàt zullen ze niet zeggen. Nee, dàt geloof ik niet.’
‘Opeet dan. 't Komt op hetzelfde neer.’
‘Kijk, daar is pa!’ riep Jet.
Louis was al in de voortuin. Een bijna vijftigjarige, gezette, deftige heer, in zwarte
geklede jas.
En ineens stond het Jan weer duidelik voor, hoe z'n broer gestikuleerde en sprak,
met op den duur onduldbare zelfingenomenheid; hoe hij zelden of nooit zijn kras
egoïsme verloochende.
Jan voelde teleurstelling, verkilde in één ogenblik.
Hij stond langzaam op.
‘Zo zo,’ zei Louis en reikte hem de hand; of eigenlik drie vingers - een hebbelikheid
waar de jongste broer zich als kadet al aan ergerde. ‘Doet me genoegen je weer te
zien. Terug uit het apeland?’
‘Bonjour,’ bromde de ander koel.
‘Hoe laat ben je aangekomen?’
‘Halftwaalf zowat in IJmuiden.’
‘Zo. Had ik het geweten, dan was ik misschien....’ Hij viel zichzelf in de rede. ‘Wat
heb je gedronken?’
‘Bitter.’
‘Nòg een?’
‘Dank je.’
‘Ik moet er eentje hebben. 't Bevordert de eetlust. - Vertel 's: hoe staat het nu met
je gezondheid?’
‘O, heel wat beter dan toen ik aan boord ging.’
‘Niet helemaal klaar nog?’
‘Nee.’
‘Je ziet er voor iemand die uit Indië komt, zo slecht niet uit. Of 't aan het klimaat
ligt of aan de levenswijs - maar die indiese lui hebben meest iets apathies, iets
droogs en dors....’
Eer Jan een geschikte vorm had gevonden voor z'n misnoegen over die opmerking,
vervolgde Louis: ‘Ik heb altijd nog voor

Groot Nederland. Jaargang 3

200
'n duizend of tien aan effekten van je liggen. De rest van je kapitaal. Ik stuurde de
rente tweemaal per jaar. Die ontving je toch, hoop ik?’
‘Ja. Dank je.’
‘Omdat je er nooit iets van schreef....’
‘Och, daar kwam ik niet aan toe. 'k Had meer te doen.’
‘Ik dacht wel es of het niet beter zou zijn dat je zèlf.... 't Is 'n hele
verantwoordelikheid, geld voor 'n ander te administreren...’
‘Nou, laat die zorg je niet drukken, amice. Bij gelegenheid geef je de rommel maar
op.’
‘Zoals je verkiest.... Anders - 'k heb het graag voor je over.’
‘Wel nee. 'k Ben nu toch in het land.’
De meid kwam waarschuwen: het eten stond klaar.
Ze gingen naar een achterkamer, uitziende op een tuin. Een gezellig vertrek met
parketvloer en dik karpet, meubels van eikehout, veel Japans blauw aan de wanden.
‘Mag ik je hier verzoeken?’ vroeg Lena, en wees hem een plaats aan tussen haar
en haar man. ‘Je wilt het wel voor lief nemen, niet? Als ik vooruit had geweten....’
Met de rechterhand maakte Jan een beweging van: geen reden om je te
ekskuzeren.
Het bordje soep werd zwijgend opgelepeld. Louis trok de kurk van een fles Bordeaux
en schonk in.
‘Nou. Welkom in 't vaderland.’
‘Dank je.’
‘En wat zijn nu je plannen?’
‘Plannen? Och.... 'k Zal me wel opschieten ergens....’
‘Buiten zeker?’ vroeg Lena.
‘Ik denk in Amsterdam.’
‘Zonderlinge smaak,’ lachte zijn broer. ‘Amsterdam? Ik ben altijd blij als 'k er uit
ben.’
‘Ja, U,’ zei Ida. ‘Ik begrijp best dat oom....’
‘Heb jij het fijne alweer gesnapt?’ informeerde haar vader ironies. ‘Waar doet zo'n
meisje haar mensekennis toch op?’
‘Ik wou maar zeggen: 'k Zou óók liever wonen in 'n grote stad dan in 'n dorp.’
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Louis nam van die verklaring geen notitie. Hij vroeg aan Jan: ‘Blijf je logeren?’
‘Als het schikt?’
‘Ik denk het wel. Maar dat bespreek je met Lena. Die deelt de lakens uit.’ Hij
voegde er aan toe met een zelfgenoegzaam lachje: ‘Ten minste, in letterlike zin.’
‘Je bent heel welkom, dat spreekt van zelf,’ verklaarde Lena. Maar de toon van
haar stem verried - onwillekeurig misschien - dat er bezwaren bestonden.
Henriëtte vroeg zacht en snel: ‘Ma, zou Marie Mengers morgen niet komen?’
‘Ja, maar dat kan dan niet. We kunnen geen twee logees bergen.’
‘Hè ma....’
‘Je oom gaat natuurlik voor. Dan telegraferen we Marietje af.’
‘Wel, als het minder gelegen komt....’ begon Jan.
‘Gelegen? Jawel. Maar weet je wat het is.... We hebben één logeerkamer. Eigenlik
is 't ook te weinig. Nu zou Jet 'r vriendinnetje morgen komen.... Zoals ik zeg, dat
doet er niet toe, we zullen telegraferen.’
‘Hè ma,’ zeurde Jet weer.
‘Hou jij je mond.’ En tegen Jan: ‘Ik zou er niet eens over spreken, zie je.... 't Is
maar.... voor drie weken hebben we 'r óók teleur moeten stellen.... Want toen kreeg
Jet 'n invitatie om in den Haag te logeren.... bij Guus. En de volgende week beginnen
de scholen weer.... Dus in deze vakantie kan ze onmogelik meer komen....’
‘Wel, dan komt ze nu, dat spreekt vanzelf,’ zei Jan. ‘Doe me 't plezier en praat er
niet verder over.’
Ida fronste de wenkbrauwen. ‘Als Jet bij mij slaapt,’ meende ze, ‘dan zou....’
Haar moeder viel haar stroef in de rede.
‘Dat weet je wel, daar hou ik niet van. Er kùnnen er ook geen twee in je ledikant.
Dan slapen jullie geen van beiden.’
‘Och jawel, het kan best. In ieder geval, nu oom uit Indië komt....’
Lena zweeg, met samengenepen lippen.
‘Laat ik logies voor je bestellen bij Velaers,’ stelde de huisheer voor. ‘Daar is het
heel goed tegenwoordig....’
‘Dank je. Maak asjeblieft geen drukte. Heb je 'n spoorboekje
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bij de hand? Mooi zo. Dan ga ik straks naar Amsterdam terug.’
‘Van avond toch niet?’ riep zijn schoonzuster uit. ‘Geen kwestie vàn, hoor! In elk
geval kan je van nacht hier logeren! De kamer is vrij.’
Maar Jan had er geen oren naar. Hij was nu net in een stemming om onverschillig
te doen, precies als het hoorde bij zo'n koele, kille ontvangst. Onduidelik voelde hij:
wanneer hij bleef, suste Lena haar geweten; ging hij weg, dan had ze 'r geen vrede
mee. Net wat ze verdiende. Hij gunde het haar.
Hij vroeg aan Louis: ‘De meid kan wel even een rijtuig bestellen, ja? Voor 't station.
Om halfnegen hier.’
‘Maar.... dàt is nu toch niet aardig,’ wierp Lena tegen. ‘Je hebt 'n reistas, dus was
je bedoeling....’
‘Neem me niet kwalik, Lena, maar 'k heb er altijd het land aan gehad zoveel
soesah te maken voor één nacht. Je geeft een heleboel drukte, moet uitpakken 's
avonds, inpakken 's morgens.... Nee. 't Is het eenvoudigste dat ik 'n kamer neem
in een hotel in Amsterdam.’
Hij sprak zo beslist dat Lena er niets tegen in wist te brengen. Ook was ze bang
dat de toon van haar stem haar geprikkeldheid zou verraden.
‘Je doet zoals je wilt,’ zei Louis. ‘Je kunt hier terecht. Maar natuurlik - vrijheid,
blijheid. Dàt spreekt.’
‘Zal ik dan even zeggen aan Hanna....?’ vroeg Jet.
Toen niemand antwoordde, stond ze vlug op en gleed onhoorbaar de deur uit.
De stemming bleef wat gedrukt.
Om halfnegen hoorde men 't scherpe knerpen van rijtuigwielen over grint. Niet
zonder moeite werkte zich Jan op uit zijn stoel.
‘Nou, het doet me plezier, jullie wèl te hebben gezien. Dag Lena, dank voor je
ontvangst. Bonjour Louis, je denkt aan de effekten? Dag Ida. Dag Jet, veel genoegen
met je logeetje.’
In 't rijtuig dacht hij: Ze zien me vooreerst niet weerom. Die Ida is geen kwaaie meid.
Maar anders - duf-hollands troepje. Al is mijn leven òp, ik hèb tenminste geleefd.
Maar Lena en Louis, in hun eng kringetje.... Blanke inlanders, hè?
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Hij liet zich in Amsterdam naar 't Hotel Victoria brengen, vroeg een kamer gelijkvloers
en ging dadelik naar bed. Hij was moe.
Het was over halfelf, de volgende ochtend, toen hij de ontbijtzaal binnentrad.
Er zat niemand meer.
Hij schelde, vroeg om z'n koffie, en informeerde hoe hij een lijst krijgen kon van
kamers die te huur stonden.
De kelner bracht na een poosje een Woninggids, die Bogert bestudeerde terwijl
hij langzaam zijn brood en koffie gebruikte.
Intussen was het te laat om nog vóór de lunch er op af te gaan. Hij slenterde naar
de leeskamer, viel neer in een leuningstoel bij de grote langwerpige tafel en
amuseerde zich wat met kranten en illustraties.
Tegen tweeën, nadat hij weer had gegeten en zich te goed gedaan aan een paar
glazen Pilsener bier, trok hij er eindelik op uit, natuurlik in een rijtuig. Van de ene
rommelbuurt naar de andere. Lieve God hoe afmattend was dat gesjouw trap op
trap af, dat kijken, dat lijmerig kletsen van dreinige burgerjuffrouwen....
En 't zag er bij de een al net zo halfsleets en armoedig uit als bij de ander. Hij
nam zich voor: nu maar 't eerste het beste te nemen dat op iets leek.
De koetsier reed naar de Hemonystraat, no. 57.
Daar waren ze er. Jan Bogert stapte uit en sjokte negentien traptreden op. Kamers
als overal. Nogal zindelik. Voorkomende hospita met een goedig rond gezicht.
‘Meheer, uwe ken het hier net so krijge as uwe verkiest. En 't is 'n mooie kamer.
Achter heb ik verhuurd an 'n student, 'n hele soliede, stille heer. Die heeft ook de
alkoof. As uwe nou de voorkamer neemt met het kabinetje....’
‘'t Zou kunnen.... Hoe staat het met uw familie, juffrouw? Geen kleine kinderen,
hoop ik?’
‘God sal me d'r voor beware! Niks as één dochter van elf jaar. Lewiese. Die gaat
nog op school. We benne met z'n beitjes, weet uwe....’
‘Uw man overleden?’
‘Duffers? Was dàt maar waar.... Dan hoefde ik geen angst uit te staan om de
vent!’
‘Hoe bedoelt u?’
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‘Och, die slampamper.... Hij is-t-er al meer as 'n jaar van door! Misschien ook wel
dood en begrave. Affijn.’
Een ogenblik stilte.
‘De prijs van de kamers is....?’
‘Vijftig gulden. Met vol pesjon. En uwe sal 't goed bij me hebbe. Dáár sta ik voor
in.’
‘Vooruit dan maar. Hier heeft u m'n kaartje. 'k Logeer op het ogenblik in Victoria.
Van avond of morgen stuur ik m'n boel. U heet juffrouw Duffers?’
‘Ja. Blom van m'n eige. Nou, asjeblief. 't Sal uwe niet berouwe.’
Da's zóver, dacht Bogert. Hij liet zich terugrijden naar het hotel, dineerde à la carte,
schreef een briefkaart naar Baarn om Louis zijn adres te melden. Toen getelefoneerd
om koffer en kisten naar de Handelska: Maatschappij Nederland.
Hij installeerde zich diezelfde avond in de Hemonystraat, waar hem de zitkamer
nog al meeviel. Die had hij zich kaler voorgesteld. 't Was een vrij groot vertrek met
twee ramen aan straat. Er stond een ovale mahonietafel, een sekretaire, een
kanapee, en ook zowaar een klein bureau. Misschien afkomstig van 'n vroegere
huurder die niet had kunnen betalen....?
Maar 't kabinetje, door een deur met de andere kamer verbonden, was niet veel
zaaks. Langwerpig vierkant slaaphokje met ijzeren ledikant, wastafel, donker geverfde
kast. 't Smoezelige, bruine behang met z'n onmogelike monsterboeketten maakte
een armoedige indruk.
De volgende ochtend, in de vroegte, brachten ze koffer en kisten en stoel.
Hij werd wakker door het gebombardeer op de trap.
Na het ontbijt ging hij uitpakken. God wat 'n rommel! Bovengoed, ondergoed,
wapens, sigaren, papieren.... àlles lag door mekaar. Gelukkig waren die mooie
vaasjes nog heel, die hij 'n halfjaar geleden op 'n auktie had gekocht. Te ziek om,
toen hij wegging, voor kadootjes te zorgen, had hij die vazen voor z'n schoonzuster
Lena bestemd. Maar na d'r ongastvrijheid - nee. Nu hield hij ze liever zelf.
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Nauweliks op orde, twee dagen later, werd hij verrast door een bezoek van Louis.
‘Zo, woon je hier?’ klonk het bedenkelik, en de vrager zag met een kritiese blik 'n
paar maal om zich heen.
‘Ja.’
Broeder Louis bleef kijken, wenkbrauwen licht gefronst, lippen ingezogen.
‘Is het hier...je neemt me niet kwalik... niet een deel van de Pijp?’
‘Kan wel.’
‘Hm.’ Korte stilte. ‘Zeg, 'k heb op je verzoek de effekten meegebracht. De
afrekening ligt er bij. Als je even wilt nazien...?’
‘O, 't zal wel goed zijn, leg maar neer.’
Louis neusde weer rond.
‘Ik moet zeggen dat je hier tamelik ordinair bent geïnstalleerd. Wat mal idee ook,
om zo ineens.... Waarom niet liever 'n poosje in Baarn gebleven?’
Jan kookte.
‘Hoor es Louis, ik wou er niet over beginnen. Maar nu je er zèlf op terugkomt: Ik
zit liever hier, in 'n ordinaire kamer, waar 'k voor betaal, waar 'k tegen niemand
dank-je voor hoef te zeggen, dan dat ik gebruik maken zou van jullie benepen
gastvrijheid!’
Louis kreeg 'n kop, maar hield zich in.
‘Je schijnt gepikeerd, omdat Lena je niet kon logeren? 'k Vind het heel klein, zo
iets kwalik te nemen, hoor! Konden wij weten wanneer je kwam? En bovendien, ik
heb aangeboden logies voor je te bestellen bij Velaers. 'k Bedoelde natuurlik op
mijn kosten....’
‘Man hou toch op met dat gezaag! Je maakt er 'n centekwestie van. We hadden
het over hollandse gastvrijheid!’
‘Van gastvrijheid heb ik 'n andere opvatting dan jij. Ik vind het niet gastvrij, hatelik
te zijn als iemand je uit vriendelikheid bezoekt. Maar enfin, 'k zal 't je niet kwalik
nemen omdat je ziek bent geweest. Enne.... mocht je na 'n poosje soms lust hebben
om nog eens in Baarn te komen, ik zal niet vergeten dat je m'n enige broer bent. Je
zult ons welkom zijn. Bonjour.’
En Louis, met 'n edele houding, àf.
Jan, nijdig, óók op zichzelf, omdat hij zich niet had ingehouden, haalde z'n schouders
op, zei geen woord, liet met 'n zwart gezicht de ander stilletjes trekken.
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'n Echt lui leventje was voor Bogert begonnen.
Lang bleef hij te bed liggen, 's morgens; hij rekte 't ontbijt, en las de bladen van
't Nieuws van den Dag allemaal. Hij dronk om half een koffie. Dan ging hij wandelen.
Hele onderneming! Maar 't moest. Hij tilde langzaam, voorzichtig, z'n zware benen
de trappen af, schoof dan, op z'n bamboe leunend (hij droeg nu 'n politiekje) voetje
voor voetje de stad in, de kant van de Kalverstraat op. Daar liet hij zich meevoeren
door de stadig vloeiende mensestroom. Werd hij moe, hij bleef voor 'n winkel staan,
kijkende naar het tentoongestelde moois. Het slot was café Suisse of het Gouden
Hoofd, waar hij zich voor plichtmatige beenoefening met twee bittere borrels
beloonde.
Eten om zes uur, op z'n kamer. Dan werd de avond meestal verlummeld met de
een of andere roman uit een leesbibliotheek.
Vóór elven gingen de lichten uit.
Hij stond op 'n achtermiddag te kijken voor 't venster van Buffa naar 'n aantrekkelik
schilderij (een winterlandschap: besneeuwde bomen; smeltende sneeuw, geelwit,
op de voorgrond) toen hem een hand op de schouder gelegd werd.
‘Bogert.... Ben jij het?’
‘He? God beware, van Rossum!’
Ze waren samen voor negen jaar naar Indië teruggegaan. Van Rossum was toen
employé op 'n koffieland, had verlof gehad voor familieomstandigheden.
Het deed Bogert goed, hem terug te zien: een stevige, blonde man met een
regelmatig gezicht; opgewekt en gezond.
‘Ben je al lang in Amsterdam?’ vroeg van Rossum.
‘Een dag of veertien....’
‘Ga mee naar Polen, daar zit Raephorst. De arme bliksem.... Kassian.’
‘Raephorst? Van de artillerie? Die ken ik nog uit Breda! Wat scheelt 'm?’
‘Hij sukkelt met z'n longen. 't Komt nooit terecht, maar dat weet ie niet. De vent
ziet er uit....! Hij kan door de tralies eten.’
Ze liepen op.
Alleen aan een tafeltje in café Polen, starend naar 't mensevoorbijgeschuif buiten,
zat kapitein Raephorst, mager, zwart mannetje, in een slecht passende bruine
colbert. Zijn moeder was een
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nonna geweest, maar hij was in Holland opgevoed, van zijn tweede of derde jaar
af.
‘'k Hoef de heren zeker niet voor te stellen?’ begon van Rossum. ‘Jullie kent
mekaar. Is het niet Bogert?’
‘Hoe maak je het Raaphorst?’
‘Wel allemachtig....! Dàt doet me plezier! Bogert.... Hoe lang is 't geleden....’
‘Zowat twintig jaar zal het zijn.’
‘Waarachtig. En gaat het je goed? Nog altijd de jolige Bogert?’
‘O man zo jolig! Je moet me zien dansen.’
‘Hapert er wat?’
‘Berri-berri.’
‘Kassian. Dat is bedonderd, hoor! Ja, zo heeft elk al wat. Ik raak die vervloekte
verkoudheid niet kwijt....’ Donker staarde hij voor zich uit. Toen, zich bedwingend:
‘Ja, ieder heeft wàt. Behalve van Rossum. Die gaat terug over veertien dagen.
Gelukkige orang.’
‘Had ik maar duiten genoeg,’ zei van Rossum. ‘'k Bleef honderdmaal liever in
Amsterdam.’
‘Ruilen? Ik heb zó genoeg van 't lamlendige leven hier.... Het hangt me 'n el de
keel uit.’
‘Ben je hier lang?’ informeerde Bogert.
‘O man, meer dan twee jaar. En pas weer afgekeurd.’
‘Zo?’
‘Kleingeestige boel.... Tjis! - Die koekebakkers in 't hospitaal, ze werken je altijd
tegen. Opzettelik. En in den Haag, de mooie keuringskommissie.... Ik kon bèst terug.
Zó erg is het niet. Maar ze houden je met geweld. Ze krijgen 'n premie, hoorde ik
vertellen, voor elk dozijn dat ze afmaken....’
Zelf moest hij glimlachen om 't malle praatje.
‘Kom, kom.’
‘In ernst - als ik je één raad mag geven, ga niet naar 't militair hospitaal. Neem 'n
burgerborstklopper, he? Die namaakofficieren....’
Van Rossum viel hem schertsend in de rede.
‘Nou beweren ze nog dat indiese mensen mopperen! - Wat zal je drinken, Bogert?
Aannemen!’
‘'n Paitje liefst.’
De kelner stond voor hun.
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‘Twee bitter.’
Raaphorst vatte 't gesprek weer op.
‘Mopperen - nee. Ik mopper zelden. Betoel. Maar als je eenmaal in dat kille Holland
zit, je komt er niet meer vandaan. Jij hebt berri-berri, zeg je? Dan zie je Indië ook
niet terug.’
‘Best mogelik,’ zei Bogert witjes, en keek voor zich uit.
‘Wat ook zo bedonderd is, ze plukken je hier wat ze kunnen. Je komt hier niet toe
met je geld. Hospita, waswijf, winkelkerels, ze merken amper dat je uit Indië bent,
of ze bestelen je al-dendrommel. En Kolonieën 't hardst. Is 't niet gemeen, zo schriel
te betalen, als iemand ziek is buiten z'n schuld?’
‘We doen ook geen dienst, amice!’
‘En dat verdomde weduwpensioen....! Ben jij getrouwd?’
‘Nee.’
‘Nou, ik ook niet. Maar tòch betalen, ja?’
‘Da's waar. Dáár heb ik ook een broertje aan dood.’
‘'k Wou dat ik 't geld in m'n zak had dat ik vermorst heb aan dat fonds!’
‘Geen steek aan te doen. Maar làm is het wel. Dat ben ik met je eens.’
‘Lam?’ plaagde van Rossum. ‘Eigen schuld! Zijn jullie kerels? Was op je tijd
getrouwd!’
‘En jij zelf?’ vroeg Bogert.
‘Hij is geëngageerd,’ zei Raephorst op bedenkelike toon. ‘Hij heeft zich in laten
pakken.’
‘Klets maar. Als het aan mij lag, trouwde ik vandaag of morgen. M'n aanstaande
schoonvader wil helaas dat ik wacht tot ik opslag krijg.’
‘En - is daar kans op?’
‘Jawel.’
‘Zo'n bofbeest,’ prevelde Raephorst afgunstig.
‘Bof beest? Leg niet te ouwewijven! Als jullie wilt neem je ook 'n vrouw! Meisjes
zijn hier genoeg.’
‘Hoor es,’ begon weer de artillerist, maar een heftige hoestbui drong z'n woorden
terug. Hij blafhoestte in een vaste kadans: één harde uitbarsting, door drie, vier
zachtere schraapkuchen gevolgd. Zijn gelige wangen kleurden zich donkerder.
Soms even een korte rust; dan hijgde hij. Men dacht dat het over was - het begon
opnieuw: zelfde geluiden in zelfde maat. Van Rossum
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en Bogert keken voor zich, als merkten ze 't niet; maar vroegen zich af, vol meelij:
‘Houdt het nu nòg niet op? Nòg niet?’
De bui bedaarde eindelik. En Raephorst ging voort, of er niets was geweest: ‘Wat
ik wou zeggen. Trouwen? In Holland? Nee. Dank je wel. Natuurlik, er zijn
uitzonderingen. Zoals dat meisje waartegen jij bent geëngageerd. Maar anders....
dat bleke hollandse goed, met die tingkah's en die aanstellerij.... die kouwe drukte
en dat gekakel.... Ik mot er nìks van hebben. Jij, Bogert?’
Jan Bogert schudde het hoofd. Dacht aan zijn laatste njai.... Goed schepsel. Zes
jaar bij 'm geweest. Nooit soesah met 'r gehad. Bescheiden, gewillig, betrouwbaar....
Hij had voor hij wegging 'n lijfrente voor d'r doen kopen. Voor 't geld dat hij in de
gauwigheid bij mekaar krijgen kon. 't Beduidde niet veel, maar enfin, ze was nou
voornaam in de kampong. Betekende er méér dan hij in Amsterdam....
Nu praatten ze over Indië. Over Magelang, en Lombok en Atjeh,
gemeenschappelike vrinden, promotie....
Raephorst keek op z'n horloge. ‘Het wordt m'n tijd, meneren.’ Ze stonden op;
spraken af: als ze borrelden vóór het eten, zouden ze ook in het vervolg naar café
Polen gaan.
‘Voor mij is de koek haast op,’ zei van Rossum tegen Bogert. ‘Binnen drie weken
vertrekt m'n boot.’
‘Wanneer zal ik dat kunnen zeggen,’ zuchtte de artilleriekapitein. En Bogert
herhaalde - en dacht aan zichzelf: ‘Ja, wanneer?’
't Viel tegen dat op den duur het lopen niet beter vlotte. Misschien werd
langzamerhand het bene-verzetten wel iets gemakkeliker, maar ellendig was en
bleef die plots lamslaande moeheid.
Hij voelde zich bijna àldoor minder lekker; overdag en 's avonds en 's nachts. Zou
het dan tòch misschien nodig zijn, een dokter aan te klampen?
In hollandse obat had hij weinig vertrouwen en trachtte daarom het denkbeeld
vàn zich te zetten. Vergeefs. Halsstarrig kwam het iedere ochtend terug; en Bogert,
begrijpende dat het er tòch toe zou komen, verzoende zich met het lamme idee en
ging, op raad van zijn kennissen, dadelik naar het beste kantoor, naar Pletkamp.
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Professor onderzocht hem nauwkeurig; eerst longen, toen hart, toen maag; prikte
hem met een naald in zijn gevoelloze benen; liet hem honderd vragen beantwoorden.
Toen schreef hij een drankje voor met kinine en gaf zijn patiënt de raad, matig te
leven en daagliks te wandelen.
Een dag of veertien verbeeldde zich Bogert dat de kinine wat hielp. Daarna - weer
het oude liedje.
Intussen was het Oktober geworden; een natte, gure Oktober. Bogert voelde zich
niet alleen zwak en moe, maar ook somber gestemd door het weer.
Van Rossum was weg. Die stoomde nu al door de middellandse zee. En
Raephorst, die 't zwaar te verantwoorden had met zijn borst, kwam maar heel zelden
in Polen....
Meer nog dan vroeger - het sprak van zelf - hield Bogert zijn kamer. Zijn luierstoel
van gevlochten bamboe schoof hij vlak voor de snorrende kachel, en dan, om de
tijd te doden, zat hij uitentreuren te roken en oude romans te lezen. Zijn enige
wandeling was: naar 't café; hij tremde nu meestal terug.
Aanspraak had hij zo goed als niet. De stille ‘stedent’ bleef altijd onzichtbaar;
getuigde alleen van zijn bestaan door te stommelen in de alkoof.
Om één uur kwam 't bijna twaalfjarige kind, Lewiese, met haar piekerig geelblond
haar, op last van haar moeder vragen of ‘meheer ook soms wat bliefde.’
Bijwijlen zocht de patiënt een praatje met haar te maken. Vergeefse moeite. Het
schuwe wurm antwoordde nauweliks ja of nee.
Haar moeder was in de babbelkunst beter bedreven. Maar met haar drukte van
bedde-doen, koken, omwassen en zo voorts, had ze gewoonlik alleen bij het
klaarzetten even tijd.
Al weken lang had Bogert bij haar gewoond, eer de vraag bij hem oprees waar
zij en Lewiese toch huisden.... het mens had àl haar kamers verhuurd....
Hij sprak er de juffrouw over aan.
‘O meheer, het kind gaat op school.... en de hele dag scharrel ìk in de keuke.’
‘Maar u moet toch ergens slapen? Of doet u dat ook in....’
‘In de keuke? Dàt zou niet fris zijn meheer. En ik ben èrg voor de frissigheid. Maar
naast de keuke, op het pertaal, heeft uwe dat nooit gesien? Daar is nog 'n diepe
kast met 'n bedstee....’
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‘Zó,’ bromde Bogert. - God wat 'n boel! Nou moest zo'n schepsel 's ziek zijn, he?
En dan met 'r dochtertje in die kast....
Gewoonlik was het de juffrouw die vragen deed. In indiese landen volkekunde stelde
ze veel belang.
Woonde meheer in de-n-Oost ook op kamers? Niet? In een huis? Een héél huis?
En dat ongetrouwd? Wat ongezellig!
Hoeveel van die lillike zwarten had meheer met z'n sabel wel doodgeprikt?
En was het waar, wat ze háár hadde wijsgemaakt, dat die liplappe d'r eige zó
weinig sjeneerde, as dat ze nakend over de strate liepe?
Bogert kwam tegen die laster op.
‘Wel nee juffrouw. Praatjes. Alleen kleine kinderen.’
‘Affijn, ik weet d'r niet van. Ik ben d'r nooit geweest. Maar 'n neef van Duffers die
heit 'et verteld indertijd. En die zee - 't is mal dat ik het zeg - die zee as dat de vrouwe
d'r zó maar langes de weg ginge baaie. Is daar dan óók niks van an?’
‘Iets wel, maar....’
‘Nou, 'n fesoendelike vrouw zel dàt toch niet doen?’
‘Zich niet baden?’
‘Zó in de vaart? Jezzes, wat 'n vertoning!’
Na die ene keer was broeder Louis niet teruggeweest in de Hemonystraat.
Raephorst vertoonde zich uiterst zelden. En derhalve was Bogert niet weinig
verbaasd, toen z'n hospita hem op 'n Donderdagmiddag met het bericht aan boord
kwam: ‘Meheer, d'r is straks toen u uit was, bezoek geweest!’
‘Voor mij?’
‘Ja. Een dame.’
‘Een dame? Wie....? O, 'n meisje zeker, 'n meisje van achttien jaar?’
Hij dacht aan Ida.
Juffrouw Duffers schoot in 'n lach.
‘Achttien jaar? Dàt mocht ze wille! Ze kon 'n kleindochter hebbe van achttien jaar!’
‘M'n schoonzuster uit Baarn....?’ Die wàs anders niet zo oud.
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‘Dat zei ze niet. Maar 'k zou het niet mene. Uw schoonzuster? Ik denk dat die jonger
mot zijn.’
‘Geen naam genoemd?’
‘Ze zee alleen: Ze kwam wel terug. Waarschijnlik over 'n week.’
‘Zo.’
Lena....?
Ja, 't moest wel. Ze had zeker niet 'r beau jour gehad, dat juffrouw Duffers haar
aan kon zien voor 'n afgeleefde moeke!
Bij gelegenheid zou hij 't haar eens vertellen.
Hij vond op de lange duur al heel weinig baat bij z'n drankje. Hij werd eer slapper
dan sterker.
En 't ergste was: hij kreeg méér last van die lamme duizeligheid. Telkens trok er
een waas voor z'n blikken, scheen de grond te gaan golven. Kon hij, door de ogen
even te sluiten, dàn strak naar een stilstaand voorwerp te kijken, niet terstond die
aandoening bedwingen, hij sukkelde de hele dag met misselikheid en hoofdpijn.
Obat daartegen scheen niet te bestaan. Nou ja, hij deed wat professor had
voorgeschreven. Hij slikte kinine en wandelde ook: van zijn kamer naar café Polen.
Daar dronk hij, meest in z'n eentje, een stevige borrel. Kwam Raephorst, dan werd
er gefoeterd op 't saaie leven, het hondeweer, het flauwe hollandse eten: koolrapen,
rooie kool, witte kool, bieten; onsmakelike aardappels, kleffe rijst. 't Idee alleen was
genoeg om iemand beroerd te maken! Maar zo'n echte indiese rijsttafel, he? Dáár
zou 'n ziek mens van opkikkeren....
Soms, bij het naar huis gaan, slenterden ze nog even naar Ledeboer, kochten
elk een tros pisang. Je ware was het niet, maar toch iets. Beter dessert als 'n
chinaasappel met 'n verdundeazijnsmaak. En dan, met de vruchten in een papieren
zak, weer naar de Dam terug om daar 'n trem te pakken.
Raephorst woonde op de Nassauka, dicht bij de Haarlemmerpoort. Gemeen end
uit de buurt. Maar hij was er eenmaal, en kwam er niet toe, zonder noodzaak te
verhuizen.
Het was een week na 't bezoek van de ‘ouwe dame’. Bogert stond juist op het punt
om z'n overjas aan te doen, toen er ge-
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scheld werd en juftrouw Duffers met iets geheimzinnigs in stem en houding, meldde:
‘Daar is ze meheer.... Ze komt al boven.’
‘Wie? Wat bedoelt u?’
‘Die dame, meheer! U weet wel! Van laast!’
Dame van laatst....?
Even had hij een vage visie van een bekoorlike jonge vrouw die.... om 'n
onbegrijpelike reden.... bij hèm wezen moest.... Dáár werd z'n deur weer geopend
- fantazie vluchtte heen voor dorre werkelikheid.
‘Is het hier? Mag ik zo maar binnengaan? - Wel Jan - of neef - hoe is het met je?
Ik hoor je bent ziek? - Je kent me niet meer?’
Hij zag een burgerlike dame in 't zwart; mager, spichtig, ouderwets, met grijze haren
onder een klein donker hoedje. Een grote vale paraplu in de hand. Zijn eerste
gedachte was: wat moet die vogelverschrikker van mij?
‘Pardon,’ zei hij stijf. ‘Neemt u plaats. 'k Herinner me niet op het ogenblik....’
‘Wel jonge.... Je nicht. Je bloedeigen nicht: Hendrina Bogert!’
‘Nicht Heintje?’
‘Zeker. Herken je me nu? Heintje.... Hendrina.... dat is hetzelfde. Hendrina klinkt
deftiger, niet? Maar zeg gerust Heintje, hoor. Je neemt toch niet kwalik, dat ik je zo
maar opzoek? 'k Heb je in geen dertig jaar gezien. Wat 'n tijd. Hede, hede, voor
dertig jaar kwam ik bij je ouders aan huis. In Utrecht. Daar woonde ze vlak bij de
Maliebaan, niet?’
‘Zeker.’
‘Ik hoorde laatst dat je hier was....’
‘Van wie?’
‘Dat zel ik je zegge. De freule waar ik bij woon, freule van Waaver, die is van d'r
moeders kant nog familie van 'n prefesser.... prefesser Pletkamp. Die zoekt 'r nu en
dan wel es op. Nou, 't kwam laatst op m'n naam; toen zeit ie: Ik heb 'n patiënt, 'n
kaptein uit de Oost, die heet óók Bogert. Ik zeg dat ken best familie weze, want ik
dacht dalik aan jou. Toen zeit ie: J. Bogert. - Ja, zeg ik, Jan, dat is 'm. Nou, zeit ie,
die woont in de van Wou, of in de Hemony, daar wil ik afweze. Maar z'n adres ken
ik je geve, wanneer je 't hebbe wil. - Ik zeg: assublieft prefesser,
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en toe stuurde-n-ie 't ook, de volgende dag. Aardig, hè? - Toen ben ik hier voor 'n
week geweest, maar je was uit....’
‘Heel vriendelik van u, me eens op te komen zoeken,’ zei Jan. ‘U is 'n nicht van
m'n vader?’
‘Ja net. Je vader was m'n ome.’
‘Dus zijn we vòlle neef en nicht?!’
‘Natuurlik. Wist je dat niet? Mijn vader, laat eres zien, die zou 88 weze. Ja. Ik ben
van 't winter 60 geworde. Ome Hendrik was drie jare jonger as va. En toe-d-ie 43
was, nam-d-ie z'n tweede vrouw. Jouw moeder dan. Dus 43 van de 85, da's 42....
42 jaar geleje.... Dan zel jij 41 zijn?’
‘Dat klopt.’
‘Gut, toen ik zo'n meisie van 'n dikke twintig was, wat hèb ik je vaak op m'n schoot
gehad, as we in Utrecht kwame....’
‘Ja?’
‘Hede, wat was je 'n aardig molletje. Niet groot, maar vetjes, zo dik in je vlees!
Nou. - Je riep altijd: Eintie, Eintie, ijje! - Dat was om op me knieë te komme. En toen
ik nou hoorde dat je in de stad was....’
‘'t Is allemachtig aardig van je.’
‘Wat heb je eigelik voor 'n ziekte?’
‘Berri-berri.’
‘Zeker 'n indiese kwaal. Die had je maar dáár motte late, we hebbe-d-er hier
genoeg. - Je ziet er echt moe uit. En opgezet. Voel je je moe?’
‘Meestal.’
‘Dan hou ik je niet lang op, hoor!’
‘Blijf gerust zitten. Wil je wat drinken? 'k Heb niks as bitter in m'n kast, maar ik zal
even port laten halen.’
‘Voor mij? Port? Gut, het is zonde. Nee jonge, wezelik niet. - Wat vin ik het aardig
dat je in Amsterdam woont! 'k Had anders gedacht dat Baarn je meer trekke zou.
Daar woont neef Louis immers nog?’
‘Ja.’
‘En maakt ie het goed? En nicht? En de meisies?’
‘O ja, best. Dank je.’
‘'k Heb al zo vaak 's gedacht: Als ik 'n vrije dag heb, dan mot ik ze toch 's opzoeke.
Maar daar komt 'n mens zo niet toe. En uitstel - niewaar? Nou ik hoop maar dat ze
't niet kwalik neme.’
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‘Wel nee, geen kwestie van.’
‘Gut, jonge, wat ben 'k in m'n schik dat ik je weer 's zie. As ik meer tijd heb dan
mot je me 's alles vertelle. Van Indië en zo. Maar nou stap ik op. Ik mot me nog
haaste! Kom ik te laat, dan is zij uit 'r hum. En 'k heb zoveel tijd vermorst met zoeke....
Ja, dat was dom van me. Voor acht dage had ik je adres op 'n briefie. Maar nou
dacht ik: ik weet het wel.... Je nommer is 57, he? en nou had ik aldoor 75 in m'n
hoofd. 75 is er g'n eens. En de mense die 'k vroeg naar kapitein Bogert, die zeie:
U mot hier niet weze, 'n kapitein die woont hier niet! Gelukkig herkende-n-ik eindelik
het huis, aan dat uithangbord van die verver hier naast. Ja. 't Is van ons nog 'n heel
eind lope.’
‘Waar woon je?’
‘Heregracht 255.’
‘Ik kom je 's opzoeken, bij gelegenheid.’
‘Gut dat zou aardig weze. Dat mot je wezelik doen! - Maar nou ga ik echt. Dag
Jan!’
‘Dag e....’
‘Zeg maar Hendrina, of Heintje.’
‘Heintje dan. Zó heb ik je altijd horen noemen. Het beste. Tot ziens.’
Hij bracht haar tot op het portaal en trok met het touw de voordeur open.
‘Ik mag wel boven blijven, ja? Dat trappen klimmen....’
‘Gerust hoor! Dag Jan!’
Weer zeurden er enige weken voorbij.
Beroerd, 't was of hij lammer werd met den dag.
't Werd tijd om een visite te maken bij ‘nicht op de Heregracht’ (hm!); maar het
ontbrak hem aan lust. Aan lust tot alles. Meermalen nam hij zich voor, als hij in bed
lag 's avonds, flink te wandelen de volgende ochtend; 't Museum te bezoeken of
naar de komedie te gaan.... Nooit kwam hij er toe, stelde altijd uit tot later, bleef
hangen in z'n grote stoel.
Onlekker-zijn werd de gewone toestand. Duizelingen dreigden voortdurend. Ook
had hij een flauwe smaak in zijn mond, die hij zocht te verdrijven met bitter. En trek
om te eten - nul.

Groot Nederland. Jaargang 3

216
‘U most de dokter 's late komme,’ ried juffrouw Duffers. ‘Zó is het arremoei.’
Het mens had gelijk, dat begreep hij ook.
‘Weet u 'n goeie dokter?’
‘Ja, dokter Michiels van de Prinsegracht. Die heeft wàt 'n fijne praktijk. Zel ik
Lewiese van middag sture?’
‘Nou, voor mijn part. Stuurt u Lewiese.’
De volgende dag kwam dokter Michiels, die dadelijk op de patiënt een gunstige
indruk maakte. Hij was nog jong - een jaar of dertig - slank, met een blond, naar
boven omgekruld snorretje, halfkort haar.
‘In de lappemand, kapitein?’
‘Ja dokter, het is donderen.’
‘Al 'n ouwe kwaal?’
‘Berri-berri.’
‘Zo? Dat moest hier toch genezen, zou je zo zeggen. Kom, 'k zal u 's onderzoeken.
Wil u uw goed even losmaken?’
Dokter Michiels deed wat de professor gedaan had. Even nauwkeurig, even bedaard.
Het duurde alleen nog wat langer.
‘En - heeft u misschien een goed sluitend flesje in huis? 'n Klein flesje maar....
Voor het onderzoek vanne....’
Een flesje werd gevonden.
‘Wat is het nu, dokter? Alleen berri-berri?’
‘Wat het is? Wil u 'n latijnse naam of 'n hollandse?’
‘Liefst kort en goed de waarheid.’
‘Nu, 'k zie tot dusver niets verontrustends. Maar best is het ook niet. Luchtpijp 'n
klein beetje aangedaan, hartslag wat onregelmatig.... Niet onwaarschijnlik lichte
maagkatar....’
‘Dus 't binnenrommeltje verroest?’
‘Nee, zó erg is het niet. Ten minste.... Als de nieren maar goed zijn. Dat zal na
onderzoek blijken.’
‘En m'n benen?’
‘Ik kan er nog weinig van zeggen, kaptein. Afwachten maar en moed houden. Ik
zal u druppels geven.’
‘Kinine?’
‘Oók,’ zei Michiels, terwijl hij 't recept schreef.
‘Dat kreeg ik ook van professor Pletkamp. Het hielp niet hard.’
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‘We zullen zien. U is verstandig genoeg om niet te veel van zo'n drankje te
verwachten. 'k Beschouw dieet houden als van méér gewicht. U mag niet veel roken,
en.... sterke drank schaft u voorlopig af.’
‘Helemaal!’
‘Helemaal. Maar u drinkt 'n paar liter melk per dag. Of twee a drie flessen,
gesteriliseerde. Dat is nog beter.’
‘Genade!’
‘U zal es zien hoe 't u opknapt. Verder geen specerijen, geen uien. Liefst wit vlees,
of vis. 'n Enkel ei mag u hebben. En dan - volstrekt niet vermoeien, meneer.’
‘Thuis blijven zitten?’
‘Nee. Wèl wandelen. Liefst driemaal per dag. Niet langer dan 'n halfuurtje. Wanneer
u voelt dat het minder wordt, dan dadelik in bed, en u stuurt om mij. In ieder geval
kom ik met 'n paar dagen terug.’
‘Zou ik 's middags niet één bittertje mogen pakken? Bij wijze van overgang.... en
tegen de flauwe smaak in m'n mond....?’
‘Véél beter van niet, meneer.’
‘Waar moet ik dan aanleggen, als ik de stad inga?’
‘O, u kunt 'n glas mineraalwater nemen.... En anders maar weer melk. Die krijgt
u goed in 'n melkinrichting.’
De ander bromde: ‘Ik voel me niet thuis in een kattekroeg....’
‘Dat went wel. Nu, tot ziens kapitein! Het beste.’
‘Dag dokter.’
Al kostte het moeite, hij hield zich trouw aan de eredienst van de blauwe knoop.
Michiels drong daar bij zijn tweede bezoek nog sterker op aan: het wàs niet in
orde met de nieren....
Maar Bogert dacht, làng hou ik 't niet vol, dat zuigelingachtige melkgehijs. En och,
de dokters overdrijven gewoonlik....
Intussen, hij knapte weer wat op. En nu werd het hoog tijd dat hij nicht Heintjes visite
beantwoordde. Heregracht 255. Goed dat hij 't dadelik had genoteerd, op de kant
van zijn scheurkalender.
Hij trok niet zonder moeite zijn beste uniformjas aan (het lamme ding werd te nauw).
En nu moest hij nog lopen zonder stok!
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Enfin, niets aan te doen. Zijn politiekje was voor een bezoek bij een ‘freule’ aan huis
te schunnig.
Hij nam de trem naar de Dam, en stapte voetje voor voetje door Paleisstraat en
door Gasthuismolensteeg naar de Heregracht.
Nu was hij al gauw bij no. 255. Een vrij smal huis. Aan de straat een deur en twee
ramen, met deels violette deels kleurloze ruiten; neergelaten trekgordijnen
daarachter.
Hij werkte zich de stoep van vijf treden op, belde aan, gaf zijn kaartje aan de meid,
vroeg juffrouw Bogert te spreken.
‘Dat zal wel gaan meneer.’
Hij werd in de salon gelaten, nam plaats in een leuningstoel en zag om zich heen.
Jongen, geen halve maatregelen in die kamer. Geschilderd plafon: halfnaakte
vrouwen, engeltjes.... veel wit en rose vlees tussen rooie en blauwe lappen. Maar
mooi oud werk; dat kon hij nu zelfs zien. - Een koperen gaskroontje. Gebeeldhouwde lijsten om geelgrijze suitedeuren, met goud afgezet. - Meubels
Louis XV, of zo wat. - Verduiveld, toch wel leuk om in zo'n boeltje te zitten....
Daar verscheen Heintje. Povere vertoning in die voorname omgeving. God, wat
'n mensje: sjofel en uitgedroogd....
‘Dag Hein,’ zei hij, onwillekeurig op 'n toon van goedige neerbuiging.
‘Zo Jan, daar doe je goed an hoor, dat je mij es op komt zoeke....’ Ze keek schichtig
om. Toen zachter: ‘De freule wou dat ik je hier ontving. De huiskamer, zie je, die
krijgt net 'n beurt....’
‘Wel mens, je ontvangt me waar het schikt! Al was 't in de keuken.’
‘O nee! In de keuke.... Verbeel je! Dàt zou ik nooit doen, en de freule zou 't ook
niet wille!’
‘'k Zeg het maar voor de grap. Hou je kalm. - Het schijnt hier 'n deftige rommel.
Bevalt het je bij je freule?’
Was het verbeelding? De suitedeuren - Jan had er juist het gezicht op - de deuren
weken onhoorbaar iets van elkaar, vertoonden een zwarte reet, maar zó smal....
een geweerkogel zou er niet doorgaan.
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En Heintje vertelde: O ja, ze had het wezelik best. Erg best. Zoals ze 't maar kon
verlange. Natúúrlik - soms, dan was er 's wat.... Nou ja. Het volmaakte bestond niet.
‘En flink traktement? Want je moet toch zorgen voor je ouwe dag?’
‘Dat doe ik ook Jan, dat doe ik ook. Ik breng wat ik overhou naar de spaarbank.
De Rijkspostspaarbank, dat is het sekuurste. Maar van honderd en vijftig brèng je
't niet ver.... Al heb je dan alles vrij....’
‘Honderd vijftig? In de maand?’
‘Gut jonge, nou mot ik toch lache. In de maand? De freule die zou me, 'n
gezelschapsjuffrouw as ik....!’
‘Wat dan? In het jaar toch niet?’
‘Zeker, wat dacht je?’
‘God zal me lief hebben! Dat is nog geen twee kwartjes per dag! Moet je
dáárvoor....’
‘Het is niet zo weinig,’ zei Heintje met vuur, gekwetst door zijn minachting voor
haar verdienste. ‘Ik heb de kost, en ik ben onder dak.... En de was mot je óók niet
vergete....’
‘Zo, ja, ik weet het zo net niet,’ vergoelikte de kaptein. ‘In Indië gaan we met geld
'n beetje rojaler om. En als 't mens nu maar niet te zuur is....’
‘Hoe meen je?’
‘Wel.... onder die ouwe totebellen tref je soms rare exemplaren aan....’
‘St!’
Nu hoorde hij 't duidelik ritselen bij de tussendeur. Goed zo. Dàn zou ze 'r van
lusten. Met stemverheffing vervolgde hij: ‘Ik ken er wel die uit achterdocht in staat
zouden zijn om te luisteren, en te loeren....’
‘St,’ fluisterde Heintje weer, verschrikt. ‘St toch.’ Je kon nooit weten.... Ze dacht
het wel niet, maar àls de freule....
‘O zo,’ vervolgde Jan, ‘heeft deze óók zulke praktijken?’
Heintje bewoog haar rechterarm krampachtig heen en weer. Was ie nou mal?
Kòn ie niet zwijge? Gut, as de freule het hoorde....!
Met 'n onhandige poging om van gesprek te veranderen, zei ze: ‘We treffen het niet
met het najaar, vin je wel? Nou al zo kil, nog g'n-eens Desember....’
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Hm, ja. Dat vond hij ook. Maar op belabberd weer moest je in Holland rekenen.
Er werd geklopt. De meid stak het hoofd naar binnen. ‘Juffrouw, of u effe wou komme,
kompelement van de freule.’
‘Nou dadelik?’
‘Ja, maar 'n ogenblikkie....’
Heintje was merkbaar ongerust. Ze zag bleek, haar mond verstrakte. ‘Ik ben zó
terug,’ zei ze tegen haar gast, stond op en liet hem alleen.
Hij keek weer naar boven, naar het geschilderd plafon.
Eigenlik stom, viel hem in, die freule te willen pesten. 't Mens kon niets doen tegen
hèm, maar ze zou het op Heintje verhalen. Had hij maar liever gezegd dat ie 'r kamer
zo mooi vond. - Och ja, zulke dingen bedacht hij gewoonlik te laat.
Het wachten duurde langer dan ‘effe;’ eindelik toch kwam zijn nicht terug. Bevend
van boosheid, met samengenepen lippen. Ze liep naar de suitedeuren zonder een
woord te spreken, trok ze met duimen en middelste vingers tegen elkander aan.
Daarop haastig tot Bogert: ‘Ze mot wat gehoord hebbe Jan! Wàt was ze nijdig. 'k
Was er al bang voor. Ja, ìk kan er niks an doen. - 't Spijt me nou wel voor je, maar....’
‘Jaagt ze me weg?’ vroeg hij glimlachend.
‘Nee.... zeker niet. Maar ze wil dat ik bij haar kom. Ze zeit, ik ben hier.... om haar
gezelschap te houwe, niet om.... met here in d'r salon te zitte. Ja Jan, 't is jammer
dat het zo loopt. 'k Vin het akelig, maar je begrijpt....’
‘Hoor es, nee, dàt verdraaide ik toch, me zo op m'n kop te laten zitten. Je bent
toch geen slavin? Enfin, wil zij niet dat je me hier ontvangt, dan gaan we 's een
middag samen uit. Taartjes eten bij voorbeeld.... hoe lijkt je dat?’
‘Gut Jan..... Maar is 't niet vervelend voor jou?’
‘Wel nee.’ Hij schaamde zich even, dat hij niet zei: Integendeel. - Maar dàt wou
niet over z'n lippen. Om 't goed te maken vervolgde hij dadelik: ‘Dus morgen? Of
overmorgen?’
‘As 't je hetzelfde is, dàn liever Donderdag. Op Donderdag ga ik wel meer uit, zie
je.’
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‘Best. Mij is het Donderdag even goed. Om drie uur? Ja? Dan haal ik je af.’
‘Nee Jan - nee, dàt liever niet. - Zij mot het maar niet wete.... As we nou zeie: drie
uur presies op de Dam voor het paleis?’
‘Zoals je wilt.’
Hij had al bijna berouw van zijn toeschietelikheid. 't Werd op zo'n manier 'n karwei!
Presies drie uur, jawel. Kwam hij te vroeg, dan kon hij staan schilderen. Kwam hij
te laat, dan was 't nòg beroerder voor háár!
Matig voldaan over zijn bezoek, slenterde hij naar z'n kamer terug. Hij had wel
liever getremd, maar dàn was die dag de verplichte loop er bij ingeschoten.
't Wordt wàchten, bromde hij de volgende Donderdagmiddag toen hij uitstapte op
de Dam: de klok van 't Paleis wees tien minuten voor drieën. Maar tot zijn
verwondering kwam nicht Heintje hem te gemoet.
‘Je keek al na me uit, hè Jan? Maar ik dacht laat ik zorge dat ik bijtijds ben.’
‘Je zou me haast verlegen maken,’ antwoordde hij. ‘En waar nu naar toe?’
‘Wat dunkt je van Aris in de Hoogstraat?’
‘Uitstekend. Jij moet de leiding maar nemen. Ik ken die zoete gelegenheden niet.’
Ze staken de Dam over, liepen de Damstraat in en waren al gauw bij Aris. Eerst
moesten ze de banketbakkerswinkel door, toen zes of zeven treetjes op, waarna
ze in de opkamer kwamen, bestemd voor mensen die ongestoord zich aan 't eten
van taartjes begeerden te wijden.
't Was 'n klein, kaal vertrek met een hard brandend vulkacheltje. In 't midden stond
een vierkante tafel, gedekt door een blauw en wit kleedje; daarbij drie spichtige
Wener stoelen. De marmer geverfde schoorsteenmantel werd door twee bonte
namaak-japanse vazen matig vervrolikt.
Bogert bestelde taartjes.
‘En wat wil je drinken Heintje?’
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‘Drinken? Nou, ik niks hoor Jan.’
‘Toe vooruit, neem 'n glas port.’
‘Nee wezelik....’
‘Doe maar niet of je er niet van houdt.’
‘Nou, as het dan mòt, dan liefst anisette. Jij houdt me toch gezelschap?’
‘Zeker.’
Hij vroeg aan de juffrouw die 'n schaal met gebakjes op tafel zette: ‘Wilt u één
glaasje anisette brengen? En één glas melk.’
Heintje verbaasd. Toen de juffrouw weg was: ‘Melk? Drink jij melk?’
‘Ja, niet verklappen hoor. Maar 'k vind het zo allemáchtig lekker!’
Ongelovig staarde ze 'm aan.
‘Maar tussen twee haakjes: waarom ga je hierheen om van die dingen te eten?
'n Sombere gelegenheid.’
‘Je zit hier toch rustig, niet? En de taartjes zijn lekker, dat proef je wel. In de
Kalverstraat en de Leidse straat, daar is het fijner, nou ja, maar....’
‘Had me dan dáár gebracht!’
‘Daar kosten de taartjes vijf cent, begrijp je....’
‘En hier?’
‘Drie. En ze benne haast net zo groot.’
Dus - om 'n totale besparing van nog geen dubbeltje. Daar moet je 'n ouwe juffrouw
voor wezen, dacht Jan.
Hij vroeg naar freule van Waaver. Heintje vertelde: O, wàt was die boos geweest,
Maandag. Ze moest stellig wat hebben gehoord.
‘Ze heeft àlles gehoord. Ze lag op de loer.’
‘Heb je 'r gezien?’
‘Nee, maar ik snapte wel dat er een luisterde.’
‘Nou, dan begrijp ik het. Ja, 't mens is doodnieuwsgierig. Ze zel gedacht hebbe:
'n kaptein uit Indië.... Dàn mot ik effe kijke. Maar dat je toen net van die dinge zei....!!
Je dacht vast niet dat het de freule was?’
Hij glimlachte even. Vroeg toen: ‘Hoe is ze anders?’
‘Och,’ fluisterde Heintje, na een blik om zich heen, ‘ze is niet kwaad. 'k Zou jokken
as ik het zee. Maar.... onder ons gezeid en gebleve: wèl wat erg knieperig.’
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‘Gierig?’
‘Je zou het niet gelove! As-t-er 'n kliekje is overgeschote - groente van de vorige
dag - dan neemt ze d'r liefst niks bij. Dan zeit ze: 'k Heb geen trek vandaag. En jij
Hendrina? - Zeg ik nou: Nee, 't ken mij ook niet schele, dàn is het goed. Dat zeg ik
ook meest. Waar zel je onaangenaamhede voor make... Maar altijd heb ik geen lust
om 'r na d'r mond te prate. En dan wordt ze kwaad. Dan is het: Maar schepsel, waar
bèrg je 't? Bij de koffie heb je óók al zoveel gebruikt! Ik docht dat je hol was!’
‘En jij?’
‘Ik? Wel.... ik niks. Ik hou m'n mond. Het helpt me toch geen zier.’
Jan bromde wat in zichzelf.
Heintje ging voort, kleine stukjes happend van een rond konfituretaartje: ‘Weet je
wat ook zo mal van d'r is? Koop ik 'n nieuwe hoed, of neem ik 'n andere japon, dan
deugt het nooit, begrijp je? Nóóit. Letterlik nooit. Enne.... dat weet ik vooruit. De ene
keer is 't niet mooi genogt, en dan zeit ze: 'k Zou nog liever! An zukke prulle m'n
goeie geld verdoen! Jezzes wat lorregoed. Je mot bedenke Hendrina, zo lang as
je bij mij bent, mot je knap in je klere zitte. Wat Mietje ken drage past jou nog niet.
Je lijkent wel 'n besteedster! - Maar neem ik nou es wat moois voor 'n keer, dan is
het presies andersom. Dan gooit ze d'r eige achterover, d'r handen slaat ze in
mekaar: God, mens, wat 'n jodepoerim. Ken het niet op? Of was 't uitverkoop voor
niks? Weet je hoe of het is met jou? Hoe kaalder hoe rojaalder!’
‘Maar dan zeg jij toch: Vlooi 'n aap?’ stoof Jan op.
‘Nee.... Nee, dàt zeg ik niet. Je mot denke: 'k wor 'n dagje ouwer! 'k Ben al iemand
van tien zesjes.... En as 'k wegga, krijg ik zo gauw geen goeie betrekking werom.
Vooral niet as zij geen getuige wil geve. Dat weet ze óók wel.... Niet?’
Een goeie betrekking, dacht haar neef. Kassian, de stumper.
‘Nee,’ vervolgde Hendrina peinzend, ‘roekeloos weggooie wat ik heb, dàt zou
baldadigheid weze. Je meent misschien zo 'n oud mens leeft van niks.... Maar 'k
heb allerlei te betale.’
‘Nou, dàt spreekt van zelf, he?’
‘Daar is bijvoorbeeld de papegaai.... Weet je nog....? Nee, dat zel jij niet wete.
M'n ouwers die hadden 'n papegaai. Zo'n groene, in een grote koperen kooi. Pollie.’
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‘'k Herinner me niet. En....?’
‘Voor Pollie.... dat zou je óók niet denke.... mot ik nog altijd kostgeld geve.’
‘Voor.... Lééft dat beest dan nog?’
‘O, papegaaie worde zo oud.’
‘Hm.’
‘'k Heb Pollie gekend van klein kind af. Toe 'k zo'n meisie was van 'n jaar of tien,
toe heette het dier al oud.’
‘God beware, dan heeft ie het eeuwige leven!’
‘Bij va z'n dood.... voor vijf en dertig jaar.... toe kon ik Pollie niet houe. Toe werd
ie uitbesteed bij de Vries, die kruier, op de hoek van de Runstraat.... je weet wel.
Dat was toen nog 'n jonge man, maar nou is z'n zoon al lang in de zaak, en de
kleinzoon ook. Ik dacht zo: 't is om 'n halfjaar te doen.... want hij werd zo oud en zo
suf, en hij keek zo raar uit z'n oge.... 'k Betaalde eerst éne gulde per maand.’
‘En nu leeft ie nòg.’
‘Ja. Hij is weer opgeknapt. Je heb 't nooit zo gezien. En nou mot ik al tien jare
lang één-gulde-vijftig geve. Dat is 'n heleboel geld! Achttien gulde in 't jaar.’
‘Maar Heintje, snap je dan niet dat die kerels je bedotten?’
‘Hoe zo? Pollie mot elke dag z'n ete hebbe, niet? En dan 't schoonmake mot je
rekene. Je begrijpt toch dat ik zèlf ga kijke of het dier d'r nog is!’
‘En zie je 'm ouder worden?’
‘Nee... ouwer niet. Maar ik heb geen verstand van vogels... As 't mogelik was zou
ik zegge: 't beest is nog fleuriger as voor vijftig jaar.’
‘Dat zal je de duivel.’
‘Hoe meen je?’
‘Dacht je dat het jouw Pollie was?’
‘Zeker is 't Pollie....’
‘Och kom, die kruiersfamilie slaat er 'n slaatje uit. Je hebt je laten verlakken.’
‘Gut Jan, zou je wezelik denken....? Zou ik dan al die jare voor niks.... Maar nou
je het zegt, ik heb me al meer verbeeld dat ie ànders was geworde....’
Bogert lachte.
‘Hoe kom ik in Gods naam van 'm af? As ik niet betaal, dan late ze 'm
doodhongere!’
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‘Maak je maar niet ongerust Hein! Kan je begrijpen! Ze zouen 'm verkopen. Maar
dàt gun ik de kerels niet. Wil je 't overlaten aan mij? Schrijf me even 'n briefje van
twee regels: Gelieve de papegaai aan brenger dezes mee te geven. - En dan je
naam er onder.’
‘Wou jij 'm hale?’
‘Waarachtig niet. Ik stuur er 'n andere kruier op af. En dan gaat Pollie naar Artis.
Als 'n kado van jou.’
‘Artis. Daar zeg je zo iets. Dat ik nooit op 't idee ben gekomme....’
Jawel, dat is vrij stom, dacht haar neef, maar uit meelijden zei hij het niet.
‘Toe, neem nog zo'n taartje.’
‘Nee Jan, ik dank je hoor! 't Heeft verrukkelik gesmaakt. Verbeel je, ik heb er drie
op!’
‘Eéntje nog?’
‘Heus niet. Ik meen het, je hebt me wàt getrakteerd. En 't wordt nu ook m'n tijd.
De freule is èrg presies.... Ik zorg er altijd voor. Maar is Mietje 'n kertiertje te laat nou, dan is Leie in last.’
Jan bracht haar thuis. Liep weer terug naar de Dam, tremde tot aan de Hemonystraat.
Hij was doodmoe. 't Kwam misschien van 't benauwde vertrekje bij Aris.
Hij zei Goddank, toen hij in zijn luierstoel lag.
En de volgende dag was 't helemaal mis. Hij voelde zich slap en duizelig, hij kon
bijna niet eten....
Hij zette er zich nijdig tegen in. Sleepte zich naar de Kalverstraat, dronk uit
balorigheid twee glaasjes bitter in Polen.
's Avonds laat ging juffrouw Duffers, zonder dat de kaptein het wist, naar dokter
Michiels: ‘Ziet uwe, dokter, hij zou 't me verbieje, maar 't is m'n plicht. Hij is zó
akelig.... Zou u morgevroeg niet es kenne komme?’
Toen de dokter z'n patiënt onderzocht, trok hij een bedenkelik gezicht. ‘Als het
niet anders wìl meneer, moet u 'n dag of tien plat blijven liggen.’
‘Ik kan m'n lol ook zó wel op,’ bromde de ander.
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‘Het is vervelend, daar heeft u gelijk aan. Maar als u genezen wilt....’
‘Genezen? Och wat.’
‘In ieder geval, we moeten doen wat we kunnen. We zullen 't nu eerst nog eens
aanzien. Loopt u maar niet, als u er geen trek in heeft. Veel melk en vooral geen
spiritualia. Ik kom met 'n dag of wat terug.’
Alleen gebleven, foeterde Bogert op die lorren van hollandse dokters. Hij hechtte
nog meer aan 'n doekoen, waarachtig. Melk. Tjis! Je werd er misselik van. Was dat
'n kost, dat slappe weeë goed? Dat vieze koeuiersop? En dan moest je tòch al geen
eetlust hebben!
Op een avond in 't laatst van Desember werd hij door een bezoek van Raephorst
verrast.
Bogert schrok toen hij 'm zag. Rillend van koorts, scheen de man nog magerder
dan gewoonlik. Hij was buiten adem van 't trappen lopen. Heet voelde z'n hand aan;
zijn ogen glommen.
‘Jezes, kerel, is dàt nu 'n weer voor jou? Je moest in je bed liggen, je bent ziek!’
‘Wel nee.... 'k heb een wollen das om. Ik ben voor mijn doen nogal goed. En 'k
had je in lang niet gezien....’ Hij wachtte even, toen doodgewoon: ‘Ik breng je een
afscheidsbezoek.’
Bogert, op het punt van te vragen: ‘Hoe bedoel je?’ begreep ineens; drong de
woorden terug die tipten op zijn lippen.
Arme bliksem. Hij zag er uit of hij geen week meer zou leven.
‘Jonge, Raephorst,’ knorde hij, ‘dat is onverantwoordelik. Je had het niet mogen
doen. Had 'n briefje geschreven, ik was wel bij je gekomen....’
Eerst geen antwoord. Toen: ‘Hoe gaat het met jou?’
‘Niet best. Ik voel me bedonderd. 'n Hele tijd al. Ik leef van melk. Maar 't helpt me
niet.’
‘Dat kèn ik,’ zei de ander gelaten, met een flauw glimlachje.
Ze zaten nu zwijgend over elkaar.
De petroleumlamp brandde slecht en Bogert keek er naar. Maar hij draaide de
pit niet hoger. Het kwam er niet op aan.
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‘Wil je wat hebben?’ vroeg hij na 'n poosje. ‘Wat drinken? Tee?’
‘Nee dank je.’
Stilte.
Plotseling kreeg Raephorst een hoestbui. Scherp krakend kuchen, telkens
hernieuwend, harder wordend, afnemend dan, om weer onverwachts te beginnen....
Toen het bedaarde, angstig snel hijgen om wat op adem te komen. Doodop viel
de uitgeteerde man in zijn leuningstoel achterover.
't Loopt mis, dacht Bogert.
Hij wist niet wat te zeggen. Woorden van troost? Iets als: mogelik wordt het wel
beter?
Geen van beiden geloofde dat. En leuterkoek als ‘'n mens moet zich schikken’,
wou hij z'n makker niet voorzetten.
Ze zwegen.
Raephorst was er wèl op achteruitgegaan. Wat kon de man voor 'n week of zes
nog babbelen in Polen!
‘Het spreken vermoeit je?’ vroeg Bogert zacht.
De ander knikte even.
Niets werd meer gezegd. Het hoefde ook niet. Ze deden geen moeite om 'n
gesprek te beginnen; voelden ook zó, twee eenzamen, de troost van hun samenzijn.
En Bogert dacht: Toch hartelik van 'm, dat ie voor 't laatst nog 's bij me komt.
Raephorst stond langzaam op.
‘Ga je?’
‘Ja. Mocht ik je niet meer zien, dan het beste.’
Ze drukten elkander stevig de hand.
Even later zat Jan alleen. Hij nam zich voor, met 'n dag of drie vier op de Nassauka
poolshoogte te gaan nemen.
Maar een week ging voorbij en het kwam er niet toe. Het ging met hem zèlf weer
slechter. Hij kon van slapte geen boek meer lezen; lag eigenlik maar het liefst in z'n
bed. Was hij op, hij hing om, ging verzitten van de ene stoel in de andere, zag uit
gewoonte Het Nieuws van den Dag in - maar 't gaf niet. Wanneer hij keek in een
linker kolom, dwaalden zijn ogen onwillekeurig naar
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rechts. Wou hij zich dwingen, zette hij dóór, dan werd alles wazig en kreeg hij
hoofdpijn.... Van duizelingen had hij het meest last 's nachts. Soms sloeg hij hard
met het hoofd tegen 't ijzer van 't ledikant; dan kon hij 's morgens onder zijn haar
de dikke bulten voelen.
Eenmaal smakte hij uit zijn bed op de grond. Het duurde 'n poosje voor hij begreep
wat er met hem gebeurd was. Hij probeerde er weer in te komen. Met beide handen
greep hij zich vast aan de ijzeren spijlen, schoof zich vooruit, hees het lichaam op....
Nee, 't ging niet. Hij was te zwak. Hij moest zich weer laten zakken. En daar hij
midden in de nacht juffrouw Duffers niet roepen wou, trok hij de dekens uit het bed
over zich heen en bleef stil liggen.
Z'n hospita vond hem zo, slapend, de volgende ochtend. 't Mens ‘was er ontdaan
van,’ liet een plank in het bed zetten, stuurde Lewiese naar dokter Michiels. ‘Meheer
had best 'n arm kenne breke!’
Bogert bromde. Wat hoefde die drukte? De dokter maakte hem toch niet beter.
Hij kon alléén wel doodgaan.
Michiels onderzocht hem opnieuw, en zei niet veel anders dan: 't Beste hopen.
Vooreerst maar onder de wol blijven, en melk drinken. Hij kwam gauw terug.
Op het tafeltje bij Bogert's bed zette de juffrouw een grote schel. En as meheer
nou hulp nodig had, most ie z'n eige niet sjenere, maar flink aan het luie gaan. Al
was 't in het holst van de nacht.
Vervelend idee dat hij niet meer kòn buiten hulp. Enfin, 't was maar voor kort. 't Zou
wel het begin zijn van 't einde.
Veel pijn had hij niet. Alleen voortdurend een drukkend gevoel in z'n rug, in de
lendestreek. De hoofdpijn was dragelik, wanneer hij maar bleef liggen.
Eten deed hij weinig meer. Meest dommelde hij zo'n hele dag.
Maar kwam juffrouw Duffers 'n praatje maken, dan werd hij langzaam-aan klaar
wakker.
Ze vroeg eens: ‘Zel ik ook schrijven an uwes femilie?’
‘Wel nee, wat kunnen die er aan doen.’
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‘Ze konden uwe 's opzoeke, hè? Voor de gezelligheid.’
‘Ik heb geen familie, behalve m'n broer en z'n vrouw. En die zijn geen van beien
gezellig.’
Niet dan natuurlik dat hij, op heldere ogenblikken, dacht aan z'n dood en het leven
dat achter hem lag.
Van 't leven verwachten deed hij niets meer; de dood was hem vrij onverschillig.
Jammer alleen dat zoveel dat voorbij was, nooit meer terugkeren zou....
Want hij had het - behalve dat laatste jaar - waarachtig niet slecht gehad.
Als jongen in Utrecht, in Breda als kadet, wat 'n echt gezellige tijd! En dan in Indië.
Best land. Al had hij er soms op geschimpt. Gulle, hartelike makkers. Vooral in Atjeh.
En nooit beroerdigheid van belang....
Maar z'n ziekte had onder alles een streep gezet. Uit. En daar was hij in Holland,
en sukkelde van 't laatst van Augustus af. Lollige boel, hè? In de eerste tijd: opstaan,
aankleden, eten, krantjes lezen (altijd van snertdingen, die hem niet raakten),
rondlummelen - wat duffe, suffe bestelling! En nu was 't nòg minder. Nù lag hij, dag
in dag uit, in z'n nest. Eigenlik goed dat het binnenkort uit zou zijn. Want
vooruitzichten? Ho maar. Al krabbelde hij ook wat bij, ècht beter zou hij niet worden.
En van gekruk had-ie meer dan genoeg....
Half Januarie kwam het doodsbericht van Raephorst. Velletje postpapier met 'n
rouwrand:
Heden overleed op drie-en-veertigjarige leeftijd de Weledelgestrenge Heer
HENDRIK CAREL GEORGE RAEPHORST,
in leven kapitein der artillerie bij het Oost-Indisch leger.... Enzovoorts. Begrafenis op Zorgvlied, Woensdag aanstaande, half twaalf.
Ik kan niet mee kameraad, zei Bogert in zichzelf, maar 'k zal aan je denken,
Woensdag.
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Veel hield hij zich in gedachten met die arme Raephorst bezig. Zou 't Indies klimaat
niet beter geweest zijn voor hèm? Waarschijnlik. Jawel.... ze zagen hem aankomen
in den Haag....!
Enfin. Ze waren nu goedkoop van hem af. En 't zelfde zouden ze zeggen,
binnenkort, van Jan Bogert.
(Wordt vervolgd.)
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Literatuur.
VOLKER, Verzen. Amsterdam, P.N. v a n K a m p e n & Z o o n .
ALBERT REHM, De tuin der Muzen. Rotterdam, M e i n d e r t B o o g a e r d t
jun.
Het zien van een nieuwen naam op een lijvigen bundel verzen, verschenen bij een
onzer eerste uitgevers-firma's prikkelt vanzelf de belangstelling.
Volker - wie is Volker? De naam herinnert aan den wakkeren Vedelaar uit het
Nevelingenlied, die in het dertigste ‘Avontuur’ het de Hunnen zoo warm maakte. En
zijner gedenkt de dichter dan ook op blz. 147:
Heer Volker sprak: ‘Nu klaag uw leed
Dat ieder het kan hooren’...

Wat echter kwalijk als motto voor dezen bundel zou kunnen dienen, want leedklagen
is er niet de hoofdinhoud van.
Er is zelfs een gedicht tegen het pessimisme in dat, hoewel geheel practisch
bedoeld, stellig niet den man aanwijst die leedklagend bij de pakken neerzit.
Een dichter als Volker is in onze dagen een eigenaardige verschijning. Stellig
heeft hij het aparte der uitzondering. Al dadelijk wat den vorm zijner verzen aangaat.
- in vier ‘Boeken’ verzen, samen haast 200 bladzijden, geen enkel sonnet! Dan een
streven naar den grootsten eenvoud, naar klaarheid, naar formuleering van
‘gedachte’.... iets, alles te zamen genomen, dat doet denken aan Mirza-Schaffy's
eisch voor poëzie:
Dasz du in Allem wahr bist
Und die Natur zu wahren weiszt;
Dasz du in Allem klar bist
Und Wort und Sinn zu paaren weiszt.

Groot Nederland. Jaargang 3

232
Trouwens - we hebben niet naar bedoeling te gissen, de dichter heeft ons
onomwonden zijn ‘ars poetica’ meegedeeld. Op blz. 55 lezen we:
'k Heb lief het klare, heldre woord,
Waardoor den geest geen twijfel blijft
En de gedachte ongestoord
Op 's dichters rythmen verder drijft.
Het spreke dus in raadslen niet,
Alsof het kap en mantel droeg,
Tot kwelling worde nooit het lied
En - 't raadselt in mijzelf genoeg.
Maar 't liedje dat ons alles zegt
Vertelt veel meer dan 't noodig had,
En de gedachte recht en slecht
Is zonder rijmen meer dan dat.
Dat niet te ontbloot, niet tè bedekt
't Als iedere bekoring zij Den dichter die mijn denken wekt
Heb 'k liever dan die denkt voor mij.
Zoo toeve, zij 't een oogwenk lang,
De trage hand bij 't blaadren toch
En dreun' de maatslag van den zang
Een wijle ons in de ooren nog.

We kunnen hieruit vaststellen dat dezen dichter de gedachte in een vers hoofdzaak
is. Hij spreekt niet over gevoel. Hij wil dat het in hoofdzaak gedachte suggereert,
m.a.w. te denken overlate.
Alleen aan 't slot komt iets van ‘de(n) maatslag van den zang’ - alsof hij dien toch
niet gansch vergeten wil. En op blz. 137 komt een liedje voor, dat in verband hiermee
van veel beteekenis lijkt. Ik neem er deze twee coupletjes van:
Van al wat is vervlogen
Niets dat zoo lief mij scheen,
't Zal lang nog ruischen wat 'k verloor
Door al mijn liedjes heen.
En hoort men slechts de woorden
O dan verstaat het geen,
Maar zoo men naar de wijze hoort
Verstaat het iedereen.

Staat dit niet ten deele lijnrecht tegenover de uitspraak:
Het spreke dus in raadslen niet.?
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Immers - als men de wóórden niet verstaat? Dan spreekt het vers, wat de gedàchte
betreft, stellig in raadselen. Daarentegen is hierin duidelijk de bewustheid
geformuleerd, dat niet de gedachte, de verstandelijke zin alléén de waarde zal geven
aan een vers, ja zelfs dat het verstaanbaar kàn wezen door de ‘wijze’ alleen.
En bij die wijze dienen we dan toch ook den klank van het zingende woord te
noemen. Waartoe toch anders een v e r s ? Waartoe die bizondere uiting in woorden,
als de woorden niet iets bizonders uitwerkten?
Zin, wijze, klank, alle saamwerkend tot ééne suggestie.
Als doel de ontroering door schoonheid. Gevoel en gedachte in volkomen harmonie
met rythme en geluid.
Hij meent het beter dan hij 't zelf gezegd heeft, deze Volker, getuige de verzen
van dit liedje:
Hoe zongen zoo zoet de violen
En gaven stem aan den nacht,
De roos in het duister verscholen
Heeft weer aan de lente gedacht.
Te ruischen vergaten de winden,
Zoo fonklend het starrenlicht scheen,
En zij die elkander beminden
Zij zagen elkander alleen.

Toch is er zelfkennis in zijn ars poetica.
Volker is in hoofdzaak een man van vele gedàchten, die gepoogd heeft velerlei
levensmeening uit te zeggen in versmaat. Zijn gedichten zijn dan ook grootendeels
meer zinrijk dan muzikaal. Uitingen van grooten hartstocht, van fel opbruisend of
machtig overheerschend gevoel, we vinden ze in dit boek niet. De emotie komt niet
verder dan tot een zachten weemoed.
Volker is meer denker dan lyrisch dichter: hij mist voor dat laatste de
hartstochtelijke bewogenheid en de exaltatie voor het schoone, als vanzelf zich
omzettend in harmonieën van taal. Zijn verzen hebben iets egaals dat dikwijls naar
't banale neigt. De voorbeelden zijn jammer genoeg voor 't grijpen. Zoo is voor mijn
gevoel innigheid van sentiment vermoord in coupletten als deze:
Gij deedt en doet voor mij
Wat 't hart bedenken mag,
Uw immer nieuwe zorg
Sterkt iedren nieuwen dag.
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Maar 't beste blijft toch wel
Van wat me uw liefde geeft,
't Geloof van sterkte en troost
Dat me iemand noodig heeft.

Zijn dat nu lyrische verzen? Is dat nu belichaming in muzikalen woordenval van een
innig sentiment? Is er eenig persoonlijk rythme in die regels, sjokkend op 't eentonig
metrum achter elkaar aan, en maken de woorden een anderen indruk dan van
alledaagsch gepraat?
Me dunkt er wordt niet veel gevergd van iemands ziel, als hij zulke verzen maakt.
Daar kan hij kalm bij blijven!.... Daar hoeft hij niet voor in de tot het uiterst gespannen
stemming te verkeeren van den kunstenaar, die de alleen goede uiting vinden en
vasthouden wil van 't gevoel dat zijn ziel tot scheppensdrang ontroert.
En zoo vaak, als Volker werkelijk den indruk maakt van er heelemaal ìn te zijn,
verbreekt een volgend couplet de bekoring die onze ziel de zijne volgen deed. Men
lette eens op dit begin:
De zon is ondergegaan,
De gloed van den dag is gebluscht,
En over die droef verlaten zijn
Kwam rust.

Lees het overluid en al is er geen vol geluid in, de klank in het derde vers en de
maatval van drie en vier samen brengen de gewenschte stemming. Het gevoel heeft
in dezen vorm een gelukkige uiting gevonden.
Nu couplet twee:
De gedachten zij ijlden zoo wild,
Zoo onstuimig klopten zij aan,
Nu langzaam en hortend h e r h a l e n zij z i c h
En gaan.

Gaat het u als mij, lezer? - ik ben er uit. Van die langzaam en hortend z i c h
h e r h a l e n d e gedachten, die dan g a a n krijg ik absoluut geen indruk. Alles is
weg. Wat het eerste couplet bouwde, heeft het tweede omvergegooid.
Hoe veel kwaad zulk ‘zakken’ of uit den toon vallen doet, hoef ik wel niet in 't
breede aan te toonen. Op blz. 37 vond ik er nog een teekenend voorbeeld van.
Voor den heer Volker is de figuur van Pierrot een symbool van
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weemoed. Herhaaldelijk zien we Pierrot met het krijtwitte gezicht en de melancholieke
oogen in deze gedichten. Nu begint bovenbedoeld gedichtje aldus:
Arlekijn en Colombine
Dansen, klemmend zij aan zij,
En Pierrot, hij speelt erbij
'n Wijsje op de mandoline.

Het slot is zóo:
En 't geluìd der mandoline
Kan zoo wild en klagend zijn Spottend fluistert Arlekijn
Engelmild knikt Colombine.

Voor mij is het gedichtje in die twee coupletten af. Eenmaal de figuur van Pierrot
kennend, ligt in de omschrijving ‘wild en klagend’ van zijn spel voldoende aanwijzing
voor de situatie.
Maar de heer Volker meent van niet en voegt er dit tusschen:
Ach, het bontgeblokte pak,
En het masker voor de oogen,
Die zijn b e s t e hoop bedrogen
1)
Waar zijn s t i l geluk op b r a k !

Eischt het nog nadere uiteenzetting hoeveel kwaad zulk een leelijk verzen-viertal
doet?....
Er is iets zwaks, iets weifelends dikwijls in de stemming, door een wat wonderlijk
aandoende woordenkeus, zoodat men zich onwillekeurig afvraagt: ernst of kortswijl,
en de lezer in de min aangename pozitie komt van iemand die niet zeker weet of
er een loopje met hem genomen wordt, ja dan neen.
Pierrot sprak tot zijn liefste
En hield haar handje vast,
Zijn stem begon te beven,
Z o o p l e c h t i g e r n s t i g w a s 't: (79)

Ik moet aan Piet Paaltjens denken bij dat laatste vers en geloof toch, uit wat er volgt,
dat de auteur heel ‘plechtig ernstig’ wil zijn. Maar de ernstig verzekerende toon doet
zoo vreemd tegenover die rijm-combinatie: vast-was 't!
En te meer is dit jammer omdat de auteur soms heel diep gevoelde dingen, ook
vooral dingen van veel levenswijsheid, weet te zeggen op een wijze die indruk
maakt. Zoo op 87:

1)

De spatieeringen zijn van mij.
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Pierrot nu komt een zwaarder strijd
Dan nog gij hebt gestreden,
De groote kamp der zachten die
In 't volle leven treden.

Als hij eens meester genoeg was over zijn instrument, als hij eens dìchter genoeg
was, hoeveel dieper zou de waarachtige fijnzinnigheid treffen van een gedichtje als
op blz. 154.
Met sterke banden bindt de tijd,
Die wonden als zij breken,
't Hart weet dan welk geweld het lijdt,
Zoo moeilijk is 't vaarwel gezeid,
En 't lijkt of hart met harte in strijd
Is als wij 't eindlijk spreken.
Dan zullen we in 't verleen eerst zien
Hoe alles 't voorbereidde,
Hoe 't draalde een pooze of lang misschien,
Maar moe was 't, kon geen weerstand biên,
't Kwam met den tijd, met hem zou 't vliên,
En met een zucht zou 't scheiden.

Dit is een heel karakteristiek gedichtje - uiterst geschikt om Volker's verskunst te
leeren kennen. Hierin heeft hij den weemoed willen belichamen van de
levenswreedheid die scheidt wat zoo sterk verbonden werd gewaand: de langzame
verwording tevens van menschelijke gevoelens. Nu had ons het - door wien niet
gevoelde? - troostelooze van de wijsheid: tout lasse, tout casse, tout passe, diep
kunnen doordringen als de schrijver in zijn gedicht het innige sentiment, het
huiverend-wanhopige van de onmacht der ziel had uitgedrukt. Dan was het een
brokje aangrijpende lyriek geworden. Maar hij is verstandelijk-analytisch te werk
gegaan. Hij heeft ontleed een reeks van gevoelens, en eerst zichzelven, daarna
ons er nauwkeurig rekenschap van gegeven. Als die banden breken, dan doet dat
pijn, dan voelen we de moeite van 't vaarwel zeggen, dan is er tweestrijd en we
komen tot de overtuiging hoe al eenigen tijd een zielsproces dit voorbereid heeft,
hoe we juist moe genoeg zijn om te berusten en een zucht getuigt dat alle verzet
gebroken is bij 't afscheid. Dat alles wordt g e c o n s t a t e e r d . Maar juist daardoor
ontbreekt aan het gedicht, met al zijn fijnzinnigheid, het ééne wat het als lyrisch
gedicht had moeten bezitten: ontroering, zieleschrijning-wekkende kracht.
Nu is dit fijnzinnig constateerende genre in onze literatuur
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veel beoefend en als het maar niet verkeerd toegepast wordt, zijn er met name in
het puntdicht heel dankbare uitkomsten mee te verkrijgen, getuige Huygens en
Staring. Ook Volker bereikt er nu en dan iets mee.
Jong Jochem hield zijn jong geluk
Omklemd met bei zijn handen,
Dat niemand hem zijn schat ontrukk'
Dreigt hij met vuist en tanden.

(De ‘vuist’ zie ik niet duidelijk als ik aan vers 2 denk).
Geen mensch ook heeft 't hem aangedaan,
't Ontnomen of ontsloken,
Zoo 't in zijn arm is stuk gegaan
Heeft hij het zelf gebroken. (47)

Met dit verstandelijke gaat ook samen de zoo echt vaderlandsche neiging tot
didactiek. Ook hiervan is heel wat in dit boek te vinden. De auteur wil het licht zijner
levenswijsheid niet onder de korenmaat houden. Het helpe anderen voort.
Wil voortgaan. Zoo het wezen moet
Dan onbemerkt en ongezien,
Zelfs zoo die toekomst lijden brengt
Ook dan. Wat moet, dat mag geschien.
Maar wil niet scheiden van uzelf
Wat ge in den geest hebt opgebouwd,
Wat gij als waarheid hebt erkend
En zelf voor doel en roeping houdt. (19) enz. enz.

Nu en dan komt er in die wat stoïsch klinkende wijsheid een meer materialistisch
Horatiaansch tintje, gelijk in het liedje op blz. 98:
Laat al uw betoogen zijn
En wijsgeerge gronden,
Zeg mij waar de beste wijn
Wordt ter stee gevonden.
Wijs mij niet uw boeken aan
Tegenstrijdger leere,
Zeg mij waar de meisjes gaan
Op haar mooist flaneeren. enz. enz.

Is er in dezen bundel door het verstand aan de gedachte veel plaats ingeruimd, het
zou onbillijk zijn te verzwijgen dat er gevoelsuitingen in voorkomen,
stemmings-weergaven, die het te meer doen
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betreuren dat niet grootere hartstocht den dichter heeft geïnspireerd. Want zij maken
den indruk van zuiver zelf doorvoeld en in groote oprechtheid zonder eenige
mooidoenerij uitgezegd te zijn. Ik noem een paar verontwaardigings-opwellingen
over het lot dat den Zuid-Afrikaners, dat den ouden Kruger ten deel viel, met veel
vereering voor dien innig-geloovige. (Blz. 108, 110, 182).
En hoe de kloeke bewustheid van recht en kracht zich soms vermag te uiten in
verzen van staal, getuigen deze coupletten, de vier eerste van een gedicht op blz.
168, die ik met veel sympathie voor de ruig-stugge zeggingskracht hier nog doe
volgen.
Die door des harten drang
Geweken van de lang
Gebaande wegen,
Wat hem als recht of waarheid scheen
Wil drijven, stroeven onwil tegen
Of door het laf ontveinzen heen,
Hem zullen spot en haat
Doen groeven vroeg 't gelaat,
In 't liefste treffen,
En daar hij voor 's volks waan niet boog
Zal 't zich in doffen toorn verheffen
En wraken, die het niet bedroog.
Eén gang de wereld gaat;
Wil niet dat tegenstaat
Des enklen pogen,
Zelfs die in d' aanvang met hem stond,
Als de eerste hope is vervlogen,
Zal koel verbreken elk verbond.
Maar sterk in de eigen kracht,
Waar hij geen steun verwacht
Van vreemd of magen,
Zal vlekkeloos den volke voor
Zijn hooger ideaal hij dragen
De dreiging van het leven door.

In dit gedicht en in het minnelied op blz. 80 beginnende: ‘Laat rijzen alle wijzen’ is
deze poëet stellig op zijn best.
Een groot kunstenaar voel ik nog niet in hem. Maar zijn gedichten hebben een
afzonderlijke stem, waarnaar het in haar gelukkigste oogenblikken een genoegen
is te luisteren.
Het niet offeren aan mode en een veeltijds pittige dictie wijzen op een
zelfstandigheid waarmee wij niet verwend worden.
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De overeenkomst tusschen het werk van de heeren Volker en Albert Rehm is niet
groot. Daarom treft het te meer dat zij in hun slotgedicht, zelfs in het slotcouplet
daarvan, melding maken van een min-geurig veeteelt-product, waarop niet zoo heel
vaak in verzen de aandacht gevestigd wordt.
Volker zegt:
Ernstig zocht ik naar het schoone,
Zij er ernst in die mij richten,
Dat zij niet een m e s t h o o p werpen
Vóór den opgang tot mijn dichten.

En als de heer Rehm zijn tuin ver genoeg op orde heeft om er het publiek in te
nooden, doet hij dit met deze slotwoorden:
Komt thans; iets zij aanbevolen:
Dwazen brengt er niet!
Roept die tusschen hun knol en koolen,
Van hun m e s t v a a l t niet!

Bij den heer Rehm dus dezelfde angst voor het profane gemeen. En een dichter
heeft er recht op dat zijn gedichten genaderd worden alleen door dezulken die
goeden wil meebrengen, om er naar te luisteren, zonder vooropgezet vooroordeel
of onontvankelijk makende voorliefde voor iets anders. Hij mag ‘welgezindheid’
eischen van wie eenmaal den tuin binnentreedt.
Vele zijn de kronkelpaden
En er staat misschien
Ergens eenzaam, bloembeladen,
Een heester, nooit gezien.
Hier en daar zingt wel bescheiden
Maar toch klaar, zijn lied
'n Vogel, snaaksch of vol verblijden,
Dan vol wild verdriet.

De stem van dezen dichter klinkt ons meer bekend dan die van Volker. Hij heeft
haar al meer doen hooren.
Wat in dezen bundel wel moet treffen, dat is een zekere veelzijdigheid van uiting,
die we de laatste jaren maar zelden vonden, omdat er een eenvormigheid in de
meerderheid der productie was, de overheersching van het sonnet, onder den
invloed van Kloos en Hélène Lapidoth-Swarth.
Nu vindt men in dezen bundel ook wel sonnetten, maar daarnaast allerlei andere
versvormen. Ter inleiding al dadelijk de

Groot Nederland. Jaargang 3

240
Elegische, hexameter en pentameter aaneengerijd; dan de thans zoo weinig meer
gehoorde achtregelige Stanze, waarvan Schiller getuigde:
Stanze, dich schuf die Liebe, die zärtlich schmachtende - dreimal
Fliehest du schamhaft, und kehrst dreimal verlangend zurück.

De liefde die déze Stanzen schiep, is de liefde voor Hollands vlakten, voor de
schoonheid van onze lage landen, die verzen deed schrijven als deze:
Een tijd er is wen zomer pas gekomen
Dat gij het eerst een blijde weeld' ontvouwt.
Dien tijd van vreugd en van verwachtend droomen
Wen overal teer groent 't ontwintrend hout
En liefdezangen kwinklen door de boomen,
Zijt gij een zee van geel en golvend goud,
Een gouden zee van bloemenovervloed
In golving staag der verte tegemoet.

In haar breede gedragenheid heeft deze maat voor een uitbeelding van
breed-strekkende, landouwen omvademende viziën bizondere geschiktheid. Niet
altijd even harmonisch klinken me de vrijheden die de dichter zich veroorlooft met
het metrum door tusschenvoeging van toonlooze silben. Een enkele maal echter
doet het wondergoed.
Hoor uit dat blauw de stem des leeuwriks klinken
- Een duizelhoogen, reinen klankenval Hoe immer stijgend ze wordt een zich verdrinken
In blauwe weelde van de hemelhal....

Het derde vers krijgt juist na het volle geluid en accent op de éerste lettergreep van
‘stijgend’ een goeden overgang in de twee toonlooze, die de plaats innemen van
éen.
Na de Stanzen komen Liederen, onderling alweer zeer verschillend in vorm. 't Is
me niet mogelijk ze alle te bewonderen. De heer Rehm schijnt het zich wel eens
wat te gemakkelijk te willen maken en dan denken we aan Multatuli's uitspraak:
niets is moeielijker dan ‘los’ te zijn. Een ‘Don Juansche dialoog’ lijkt me een zwak
product, en als ik aan 't slot van het gedichtje, waarin hij een ‘Magdalena’ bezingt,
dit couplet lees:
Daarom houd ik van uw wezen
Wier gebrekkigheid natuur.
Is der uwen een' gerezen
Niet tot Jezus' hoogte puur?
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dan acht ik dit een dubbele zonde tegen den smaak.
Hiertegenover echter twee coupletten als de eerste van Idyllisch:
De heuvels scheemren - het is middagstilte In 't zomerlicht, fel-tintlend, blauwig-grijs;
En statig op den stroom, den lichtbetrilden
Gaat slankgemast der schepen blijde reis.
In 't groen prieel zit ik alleen verscholen;
Van kamperfoelie hangt om mij een schat
Fijnbloemge trossen waarlangs werpt zijn obolen
Het speelsche zonlicht over 't tafelblad.

uit de rubriek Verschillende.
Hij is een hartstochtelijk natuurbeminnaar, de heer Rehm, en die liefde maakt
hem in deze verzen het vaakst tot poëet. Men leze vooral Westenwind op blz. 55!
Ook van velerlei dichters heeft hij genoten - we merken meermalen den invloed
van groote buitenlanders, en niet voor niets staat een citaat uit Lamartine boven het
medidatieve Don Solitario, met de den Rousseau volgenden romantieken zoo
verwante concluzie, naverzuchting over levensleed:
Al-goede Natuur, bij u is 't laatst erbarmen!

Zoo naderen wij de Sonnetten, tot een zevental beperkt. Ik vind deze niet het sterkste
werk, omdat aan de eenheid van vorm en inhoud nogal eens iets ontbreekt. Het
innerlijke verband dat juist het sonnet tot een harmonisch geheel maakt van twee
uitteraard verscheiden deelen, kwatrijnen en terzetten, dat er de voor ons gevoel
logische eenheid van doet bewonderen - dat missen wij in deze te veel. Mist is een
der beste, maar wie voelt er geen bezwaren tegen een als:

Herfst.
Wolklooze Herfst is over 't bosch gevaren
En op zijn frisschen adem, overal
De sombre boomen met hun loome blaren
Staan nu hoog glanzend in der kleuren val.
Wat is er schooner dan nu eenzaam dwalen
Stil door der plechtge lanen doolhofhal,
Te zien de zon daar langzaam, roodend dalen
Fel door der takken kleurig venstertal,
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En eindelijk rusten bij een spiegelend meer
Melodisch ruischend van het ver geplas
Der beez'ge beek waar bukkend een najade
Haar kruik heenreikt en ziet zich zelf in 't meer;
Waar slobbren zwanen in het oevergras
Of statig varen en hun halzen baden?

Ik onthoud me van detail-kritiek, al is daartoe gelegenheid, vraag alleen: is dit in zijn
veertien regels en terugkeerende rijmen een sonnet? Is er eenige poëtische reden
waarom we twee kwatrijnen en zes terzinen te hooren krijgen? Het eerste
verzen-viertal staat geheel op zichzelf. En dan begint bij vers 5 een vraag, die het
tweede kwatrijn en de beide terzetten in één adem in beslag neemt. Voor mijn gevoel
ontbreekt hier het aesthetisch motief voor juist dezen vorm.
Van het gedeelte Satyrisch, Epigrammatisch, kan ik niet veel goeds zeggen. Het
fijn-geestige, voor dergelijke verzen de eenige raison d'être mis ik.
Talent is Hans van top tot teen;
Maar wat is Hans nog meer?
De duivel weet het; maar mij scheen
Hij een afgunstig heer.

Is daar nu iets in van fijnheid of van geest? De heer Rehm mag tegenover zijn
komische productie vooral wat strenger worden. Hoe is 't mogelijk dat hij zoo iets
laat drukken!.... Ook de overigen klinken mij gewild, soms heel gewild-ongegeneerd.
Als hij zijn gedicht Het Gezelschap eens vergelijken wil met Heine's Am Theetisch
dan zal hij zijn tekortkomingen in dit genre wel diep beseffen.
Veel gelukkiger was hij met de Ballade Kandaules, op zeer eigenaardige wijze
de sage behandelend, die Karel van de Woestijne inspireerde voor zijn geestvol
verhaal, dat onze lezers zich zullen herinneren. De toon lijkt me hier voor dit
‘lachend-droeve’ verhaal goed gevonden:
Kandaules was in Sardes koning;
Geen nabuur hem in macht gelijk;
Doch 't meest benijde verborg zijn woning:
Hij was der vrouwen schoonste rijk!
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Voorwaar hem gaf Fortuin de hand,
En dan naar menschenmeening vragen:
Ach, wien de goden stil belagen,
Dien nemen eerst zij het verstand,
Kandaules!

En hiermee meen ik deze taak volbracht te hebben.
Het aandachtig lezen van deze beide dichtbundels heeft mij op een paar mooie
zomersche dagen nu en dan oogenblikken van aesthetisch welbehagen verschaft,
waarvoor ik den auteurs erkentelijkheid verschuldigd ben. Mogen zij mijn
bedenkingen, om der goede intentie wille, zonder wrevel erbij aanvaarden!
W.G.v.N.
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F.A. Buis, Veteranen. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon.
De heer Buis is een prettig verteller, we weten dat reeds van vroeger, we vinden
het in dezen bundel bevestigd. Veteranen met op het omslag den stram salueerenden
vergrijsden onderofficier brengt ons in het militaire leven. En we hoeven niet te
vragen of de schrijver dit kent!... De werkelijkheid is er in te próeven.
't Zijn vlot geschreven schetsen, die aangenaam aandoen door de absolute
afwezigheid van literaire pretentie of mooidoenerij. De heer Buis weet precies wat
hij zeggen wil, zeggen kàn en heeft den ‘Franschen’ d.w.z. den goeden slag te
pakken om ons voor zijn onderwerp te interesseeren. Hij vermoeit niet met lange
inleidingen of uitweidingen, bespiegelt niet, moralizeert niet, zet ons op eens midden
in zijn onderwerp en weet dan onze aandacht daarbij te bepalen. Leuk opmerker,
humoristisch waarnemer, ziet hij overal de belachelijke kantjes, en dat er die ook in
onze militaire wereld nog zijn, wie verwondert er zich over?
Een enkele maal mag iets den ‘burger’-lezer niet heel interessant voorkomen,
ons toelijken wel eens wat in het al te futiele te verloopen, maar dan zal de militair
allicht een betere beoordeelaar kunnen zijn. Met enkele pointes is de schrijver
bizonder gelukkig geweest. Zoo aan het slot van ‘Generaals-inspectie’ en van ‘Het
Initiatief’, waar de altoos alles beredderende sergeant-majoor Penning zijn kapitein
redden wil, - die op de herhaalde dreigende vraag van den kolonel: ‘waar is hier het
initiatief?’ het stilzwijgen bewaart, - door, model salueerende, heel beslist te zeggen:
‘'t initiatief is op de rustkamer geborgen, kolonel!’
Veteranen is ontspannings-lectuur van de goede soort.

Enrico Ferri, De Misdadigers in de Kunst. Vertaling van Henry Eshuijs.
Amsterdam, C.L.G. Veldt.
De Italiaansche professor heeft willen aantoonen welke aantrekkelijkheid
verschillende misdadigerstypen gehad hebben voor de kunstenaars van alle tijden.
Hij onderscheidt ze in vijf hoofd-typen: de misdadigervan-geboorte, de krankzinnige
misdadiger, de misdadiger-uit-verkregengewoonte, de misdadiger-uit-hartstocht en
de gelegenheids-misdadiger. Na vastgesteld te hebben dat in de beeldende kunst
(wel wat vreemd ‘sierkunst’ genoemd) er veel minder gebruikt gemaakt is van den
‘misdadiger’ dan in de letteren, gaat hij na wat de misdadiger in en voor de literatuur
geweest is. Hij komt natuurlijk tot de concluzie, die om zuiver aesthetische redenen
a priori te trekken ware, dat de misdadiger-
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uit-hartstocht het meest door verschillende auteurs tot sujet gekozen is.
Prof. Ferri, die de theorieën betreffende het decadente in de hedendaagsche
kunst, door Max Nordau in zijn Entartung neergelegd, bestrijdt, maakt op zijn beurt
den indruk van met veel vooropgestelde meeningen de literatuur genaderd te zijn.
Er zou te veel ruimte noodig zijn om dit ten opzichte van zijn vele uitspraken aan te
toonen, - er zij hier slechts éen voorbeeld van averechtsche redeneering gegeven,
tenzij men aan wil nemen dat de schrijver het werk waarover hij het heeft niet kent,
wat wel heel erg zou zijn.
Bij het spreken over Hamlet noemt hij dezen een ‘misdadiger-krankzinnige’.
Dit vindt hij in de eerste plaats gestaafd door zijn lijden aan zinsbegoocheling.
‘Als hij meent zijn vaders schim te zien en te hooren spreken, is (dit) een bewijs van
kennelijke krankzinnigheid.’
Wie hier nu in aanmerking neemt dat niet alleen Hamlet, maar Bernardo, Marcellus
en de kloeke Horatio ook aan die zinsbegoocheling lijden, komt tot de concluzie dat
het platform te Elseneur het nachtelijk rendez-vous is voor naar den geest
gekrenkten!....
Den m o o r d e n a a r s -aanleg in Hamlet wordt op deze wijze geconstateerd. ‘De
eigenaardige, absurde wijze van Polonius te dooden (is) voldoende om den
onredelijken aandrang van Hamlet te bewijzen, omdat de grijsaard in zijn schuilhoek
geen enkel kompromettant geheim zou hebben kunnen doen ontdekken.’
Hier vergeet de prof. maar even dat Hamlet tot het lijk van Polonius zegt:
I took thee for thy better, wat tot de beoordeeling van deze daad àlles afdoet.
Na deze krasse staaltjes van aprioristisch en lichtvaardig betoogen, zal men wel
overtuigd zijn dat prof. Ferri, wiens verdiensten voor de crimineele anthropologie ik
geen oogenblik te na wil komen, een minbetrouwbare gids wordt als hij in de literatuur
gaat grasduinen.
Voorzoover hij zich met beeldende kunst bezighoudt, schijnt hij het voorzichtiger
te vinden zich toe te vertrouwen aan het oordeel van anderen. En wat hij meedeelt
uit het werk van Edouart Lefort, getiteld: ‘Le type criminel d'après les savants et les
artistes’ is inderdaad belangrijk. Lefort heeft nl. geconstateerd dat in verschillende
eeuwen teekenaars en schilders volmaakt de type van den misdadiger in haar
verschillende schakeeringen hebben weergegeven.
‘In vele meesterwerken van de italiaansche, vlaamsche, spaansche en fransche
school, heeft Lefort karakteristieke trekken van den krimineelen grondvorm
opgemerkt. Men treft hun ongunstige, brutale gezichten, hun groote stomphoekige
hoofden, hun scheef gelaat en kleine ondeugende oogen, hun enorme en vierkante
kaken, hun laag en ongewelfd voorhoofd met vooruitspringende wenkbrauwbogen
en jukbeenderen, hun afstaande of puntige ooren (de lobulus van Darwin), de
overvloedige en borstelige haren, de dunne baard of baardeloosheid op die
schilderijen aan, waar geweldenaars, moordenaars, beulen of verdoemden worden
voorgesteld.’
De kunst is derhalve, met haar nauwkeurig observeeren, in het vaststellen van
de typen - waaraan Lombroso voor een groot deel zijn naam dankt - de wetenschap
eeuwen vóór geweest.

Henri Borel, De Chineesche Filosofie. I. Kh'oeng Foe Tsz (Confucius).
e
2 druk. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon.
Toen de eerste druk van dit boek verscheen, schreef de heer Borel in
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het ‘Voorwoord’ ('n woord dat jammer genoeg te dikwijls ons goede ‘Voorrede’
verdringt!): ‘Mocht dit werk, door den heer Van Kampen zoo bereidwillig uitgegeven,
aan mijne verwachting beantwoorden en de kosten dekken, dan zou dat mij eene
aansporing zijn, in aansluiting hieraan een ander, over de Chineesche
staatsinstellingen en wetten te ondernemen.’
We weten dat het succes van dit werk aan des schrijvers verwachting beantwoord
heeft. Ten overvloede komt deze tweede druk ervan getuigen. Wat de heer Borel
ons over China verteld heeft en de wijze waarop hij dat deed, geeft hem recht op
veler dankbaarheid. Hij toch heeft ons velerlei wijsheid en schoonheid doen kennen,
die ons anders allicht verre gebleven was, hij heeft het ontoegankelijke toegankelijk
gemaakt.
Ontspannings-lectuur kan men een boek als dit niet noemen. Maar wie zich wat
inspanning getroosten wil, kan zijn geest verrijken met wat een Groote Wijze vóor
eeuwen heeft gedacht en uitgesproken, heeft herhaald van de Wijzen uit de eeuwen
vóor hem.
e

Ook deze 2 druk zal zijn weg wel vinden.

Annie M. Toe Laer, Preluden. Weesp, D.J. Goethals.
Dit boekje maakt een wat vreemden indruk.
Het begint met een klacht dat de schrijfster geen dichter is. Dat zou zij willen zijn,
om dan tevens anders te wezen dat het meerendeel der door haar gekenden. Ze
izoleeren zich te veel naar haar zin, hun plaats is in het volle menschenleven.
‘Dichters.... laat af dat kunstig rijmen, dat zweven om uw eigen-ik, 't wellustig
rijgen tot een snoertje en 't verzorgde schaakspel om den klank; dichters gaat met
mij en dwaalt door 't wijde veld, door enge stad met kriewel-volle straten, doorwaadt
de rommelbelt zoo goed als 't reine beekje, daalt af in kelders, gaat mee in krochten,
stapt òp de nauwe vunze trappen naar vlieringen zolderhut, maar blijft niet thuis om
op vlucht van fantasie oude en nieuwe rijmen saam te vlechten’.... enz.
‘O dat ik dichter waar'....’
.... Ben ik geen dichter, zooals ik 't zou wenschen, ik sta toch dichter dan menig
dichter bij de eindelooze wel van liefdedrang en levens-Mei, die zwelt in knop en
baart in vrucht.’
De stoutheid der beelden laat ook niet te wenschen over. Die ‘e i n d e l o o z e
w e l ’.... ‘zwelt in knop en baart in vrucht’!....
Plotseling volgt:
‘Ze moeten nu wel tegen vallen de schetsen, de t w i j g j e s afgevallen van 't geen
ik onder handen nam, maar niet voleindde.’
Ik kan de schrijfster gerust stellen. Na deze voorrede - deze eerste ‘prelude’ - was
de verwachting al heel weinig gespannen en waarschijnlijk is hieraan voor een deel
toe te schrijven dat de indruk over 't geheel niet ongunstig werd, toen de auteur na
haar ontboezemingen, na haar poëtische vlucht, wat op haar verhaal kwam. Als het
zestal schetsen beginwerk is, gelijk we vermoeden, dan is dat niet slecht. Treffen
door nieuwheid, door oorspronkelijkheid van vinding of stijl, dat doet het niet, maar
er is toch een streven om buiten het tè conventioneele te blijven. Alleen het
schetsachtige doet veel kwaad. Zielkundige problemen handelt men niet af in zoo
weinig bladzijden, tenzij men een meester is.
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Het best lijkt me het grootste verhaal, Eerste Kiemen, zij het ook nog niet door
het belangrijke der psychologie. Maar daarin komt de beschrijving voor van een
boottocht naar Marken, die inderdaad iets belóóft.
In haar eerste prelude herhaalt de auteur eenige malen een niet-fraaie
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variatie op Gorter's bekenden regel: ‘Een nieuwe lent' en aldoor 't zelfd' geluid.’ In
al haar schetsen krijgen wij ook een zelfde geluid te hooren, een toon van wereldwijze
geblazeerdheid waar het de liefde geldt. Dat is niet lente-achtig.

Max Nordau, Morganatisch. Vertaling van A.J.C.M. Tervooren, 2 dln.
Weesp, D.J. Goethals.
Als we op de eerste bladzij van zulk een vertaalden roman lezen:
‘Het is mijn eerst e n uitgang na het rouwjaar’, en we slaan het blad om en zien:
‘Maar ik wilde toch dat d i e n u gold.’ dan denken we: aha, dat gaat weer een
gangetje! En we komen niet bedrogen uit. Alleraardigste taal- en stijl-bloempjes zijn
er in deze deelen te plukken. Ik toon er maar een enkel:
‘Eensklaps hoorde hij.... iemand met een z w e v e n d e n t r e d de stoep
a f s p r i n g e n .’
‘De scheidingsaanvrage is al gedaan en zal binnen enkele weken
u i t g e s p r o k e n zijn.’
‘Ik ben a d e l a a r s g e b r o e d !’
Max Nordau lijdt niet aan ‘ontaarding’. Hij is de trouwe volgeling van de
onvervalschte Duitsche romanschrijvers, die het leven.... het leven lieten, en den
roman.... den roman! Zoo hoort het ook. Morganatisch is de historie van twee
verkeerd-geboren kinderen, een ‘erkenden’ jonkman Siegfried van Gronendal vader: Albert, prins van Meissen-Löwenstein-Franka, en een ‘niet-erkende’ jonge
dochter, Nicoline Flammert - vader: Johann, prins van Meissen-Diesa-Kupferberg.
Op een naam meer of min wordt niet gezien.
Deze twee voelen zich tot elkaar aangetrokken door gelijkheid van lot en beloven
op elkaar te zullen wachten tot zij hun groot doel bereikt hebben. Wàt dat is, blijft
wat vaag. Nicoline zegt: wij moeten iets groots worden, hoe, dat doet er niet toe.
En zij weet wat ze wil, zet de lui naar haar hand. Ze schiet op een brutalen
jongeling die haar kamer binnendringt, dwingt haar moeder van den haar
opgedrongen man te scheiden, weet zelfs te bewerken dat de prins haar van de
linkerhand tot de rechterhand doet promoveeren en wordt zelve als zangeres een
ster der sterren.
Siegfried stuurt het zoover niet. Met zijn moeder samen procedeert hij zich arm,
maakt ruzie met alle koninklijke hoogheden en raakt in Brazilië als oproerkraaier in
't gevang. Nicoline doet hem daaruit verlossen door een van haar protégés, dien zij
ook huwt, waarna er voor Siegfried niets anders overblijft dan monnik te worden.
Aan romantiek geen gebrek, gelijk men ziet. En Max Nordau heerscht daarin als
een absoluut lieve-heertje: karakter-teekening en psychologie voegen zich gedwee
naar zijn bedoelingen.

Johan Bojer, Zelfbedrog. Vertaling van D. Logeman-van der Willigen.
Utrecht, H. Honig.
Deze schrijver heeft althans den eerbied betracht tegenover de menschelijke ziel,
die maar niet willekeurig naar zijn hand gezet. De geschiedenis is deze.
De oude Knut Norby is borg gebleven voor zekeren Wangen, die failliet gaat en
Knut heeft zich geschaamd dat aan zijn vinnig vrouwtje Marit te vertellen. Marit
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vertelt nu aan ieder die 't maar hooren wil, ten slotte ook aan den commissaris van
politie dat Wangen haar mans handteekening heeft nagemaakt. Knut wil wel
tegenspreken, maar 't gerucht heeft zulk een verbreiding dat 't hem zelf te machtig
wordt. Wangen sputtert terug, is in waarheid een zeer slecht financier en - drinkt.
Knut gaat hem verachten.
De zaak komt voor. Knut Norby staat er goed bij, een getuige van
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Wangen blijkt omgekocht. Knut's zoon die iets van de zaak af weet, kàn natuurlijk
niet tegen zijn vader optreden. Wangen, geheel en al in 't nauw gedreven, begaat
tusschen 't eerste en tweede verhoor de misdaad waarvan hij onschuldig beticht is,
wil een vervalschten brief als bewijs gebruiken voor de jury. Hij wordt tot een jaar
tuchthuisstraf veroordeeld.
En ter eere van Knut Norby geeft de heele streek een groot feest. De oude boer
is door al het geharrewar het zuiver inzicht dermate kwijt geraakt, dat hij 's avonds
in bed God erkentelijk dankt dat hèm recht is geschied, en met deernis vervuld is
voor lui die het gerecht voorliegen!....
Dat dit satirisch slot tòch zoo volmaakt begrijpelijk is, pleit wel voor de werkwijze
van den schrijver.
Het Hollandsch van mevr. Logeman is nog niet mooi, maar toch allengs veel
zuiverder geworden.

Groot Nederland. Jaargang 3

249

Het leven van Rozeke van Dalen
Door Cyriel Buysse.
XII.
Jonkvrouw Anna had zich in haar hoopvolle verwachting niet vergist. Haar vader
was anders en beter over zijn neef gaan denken, had enkele jongelingszonden van
vroeger vergeven, geloofd in zijn berouw en vertrouwd in zijn beloften, en eindelijk,
ofschoon nog met geheimen tegenzin, vooral omdat zij neef en nicht waren, zijn
toestemming in 't huwelijk gegeven.
Enkele dagen na de laatste bijeenkomst op het hoevetje met haar beminde, was
de jonkvrouw in verrukking Rozeke de gelukkige tijding komen mededeelen; en
sinds dien dag had Rozeke haar voorname bescherm-vriendin ook niet meer
teruggezien. De adellijke familie was op reis geweest, had daarna veel bezoekers
ontvangen en veel drukte gehad met de toebereidselen voor het aanstaande huwelijk.
Slechts één enkele maal, na de geboorte van haar zoontje, was de jonkvrouw
Rozeke op de boerderij nog komen opzoeken en lang en veel hadden zij over alles
gepraat; en nu was Rozeke eindelijk zelve op het kasteel geweest om het prachtig
uitzet van de bruid te bewonderen, en 's ochtends van den trouwdag liep zij al van
in de vroegte op haar uiterst best gekleed, om de plechtigheid in de kerk te gaan
bijwonen.
Het gansche dorpje was in feeststemming. Niemand werkte. Hoog op den slanken,
grijzen toren stak de groene mei uit en aan alle gevels pronkten de driekleurige
vlaggen. In dubbele rij, rechts en links, vóór de huizen, stonden op de gansche
lengte

Groot Nederland. Jaargang 3

250
van de straat kleine sparretjes geplant, door lange wit-en-rood katoenen banderolen,
met festoenen van gekleurd papier en bloemen aan elkaar gesnoerd. Triomf bogen
met groen, met vlaggetjes en klatergoud prijkten bij den ingang van het dorp en
vóór de kerk; groote, breede wimpels wuifden statig dwars over de straat en aan
bijna alle huizen hingen opschriften met roode en zwarte letters, uitgeknipt op witte
transparanten. Geheel in 't wit gekleede meisjes liepen met volle mandjes bloemen
die zij zouden strooien; andere, met ernstige gezichtjes, reciteerden nog eens in
zichzelf de komplimentjes die zij zouden opzeggen; en nu en dan drong haastig
een schitterend-getooide ruiter van de eerewacht of een vaandrig met zijn
klapperende vlag door den zwarten bont-krioelenden menschendrom, op weg naar
hun post in den stoet.
Het was een zachte, kalme, zonnige September-ochtend. Even buiten de dorpskom
strekten de velden zich uit, blond-golvend naar de verte waar 't kasteel
rood-glinsterend stond te prijken tegen den zwaren, donkeren achtergrond van 't
statig park. De oogst was bijna overal geschoren en stond in groote, ronde schelven
op het bloote, droge land. Slechts hier en daar nog lag een effen gouden veld van
rijpe haver, of strekten zich, in lange, regelmatige rijen, de saâmgebonden,
overeind-gezette schoofjes van een pas-gemaaiden akker uit. En alleen de
zoet-geurende klavervelden tierden nog ten allen kant in vollen bloei, paars streepend
overal de blonde golving in heerlijk-rijke harmonie van tinten met het getaande goud
der rijpe haver, met het verkleurend groen der verre boomen en het wazig blauw
der vlekkelooze lucht.
Het was tien uur. Ginds verre, in de richting van 't kasteel, gonsde dof een
aanhoudend geratel van rijtuigen. Dat was de aankomst der talrijke voorname gasten.
Tot in het dorp drong het als een koortsige gejaagdheid door en een dichte menigte
stond roerloos op den uitkijk, als konden zij reeds iets zien komen.
Alfons was op de boerderij gebleven met het Geluw-Meuleken, aan wie de zorg
voor 't kind was toevertrouwd, maar Rozeke was reeds in 't dorp en stond met
popelend hart te staren naar de verte, besloten tot op 't laatste oogenblik te wachten
op de verschijning van den bruidsstoet, vóór zij in de kerk de, op bevel van jonkvrouw
Anna speciaal voor haar bewaarde plaats, zou gaan bezetten. Zij zag er ietwat
schraal en mager uit na haar
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bevalling, die zwaar was geweest. Haar eertijds roze en ronde wangen waren bleek
en ingevallen en haar lichte blauwe oogen stonden zwak. Alleen haar gestalte was
fijn en lenig gebleven, nog steeds als van een heel jong meisje.
Ook in het dorp begonnen nu steeds talrijker, vreemde bezoekers aan te komen.
Ook daar was het weldra een onafgebroken stoet van ratelende rijtuigen en
ruischende automobielen, waaruit in bonte, vroolijke menigte, mooigekleede dames
en heeren stegen. Dat waren meestal de bewoners der omringende kasteelen, die
uit louter nieuwsgierigheid kwamen zien. Zij liepen even wandelend door de straat,
belangstellend kijkend naar de versiering der huizen en naar de opschriften der
transparanten, en kwamen eindelijk wachtend op het kerkplein staan, onderling
lachend en elkander groetend, complimenteerend en Fransch babbelend, in een
drukke, schitterende groep van pret en weelde.
Eensklaps bomm.... de echoënd in de verte een kanonschot, en een lang Aah!....
van opgejaagde verwachting steeg uit de woelend op elkaar gepakte menigte.
Meteen begonnen de feestklokken op den kerktoren triomf te luiden. De wettelijke
huwelijks-plechtigheid, die op het kasteel zelf plaats zou hebben, was nu voltrokken,
de stoet zette zich in beweging naar de kerk.
De krioelende menigte drong op elkaar, reikhalsde en joelde. Vrouwen kwamen
met stoelen buiten en gingen er recht overeind op staan, kleine jongens klauterden
op de muren, hingen als wanstaltig-groote vruchten in de takken van de boomen
rondom het kerkplein, en uit alle dak-en-zoldervensters staken hoofden. Rozeke,
met haar linkerhand aan de deurpost van een huis geklemd, stond reikhalzend op
een wiebelend voetebankje.
En ginds, heel in de verte, over de blonde en paarse golving der velden, kwam
het eindelijk aan: een groote, geel-grijze stofwolk, waaruit af en toe, als 't ware
weerlichtend, korte flikkering van felle kleur opschoot,.... een chaos, die zich
langzaam aan vervormde en uitbreidde tot een langen, schitterenden praalstoet:
vaandrig te paard, met schelwapperende, wit-en-roode vlag aan 't hoofd, ruiters met
witte broeken en met roode sjerpen in lange dubbele rij daarachter; en eindelijk de
rijtuigen: een lange lange file prachtrijtuigen, met heel aan 't eind de staatsie-koets
der bruid, lakei en koetsier in rood-en-geel livrei met witte ruikers en met lange,
wit-gebloemde zweep, die als een pijl van
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zilver witte vonken schoot in 't gouden zonnelicht. Een eerewacht van een twintigtal
ruiters sloot den stoet.
Rozeke stond van ontroering op haar wiebelend bankje te trillen. O! wat leek haar
dat alles schoon en grootsch en indrukwekkend! Zij werd er gansch bleek van en
het triomfgelui der klokken en het verwijderd gedreun der kanonnen bonsden tot in
haar ziel terug. Toen hoorde zij de verre juichkreten en de schetterende jubelklanken
der muziek bij den ingang van het dorp; zij reikte zich nog eens uit zooveel zij kon
en haastte zich dan naar de kerk, waar het reeds vol was van nieuwsgierige
toeschouwers, rechts en links van de breede, met een rooden looper bedekte
middengang. Zij vond er haar stoel, bijna gansch van voren op de eerste rij, zooals
die op bevel van jonkvrouw Anna voor haar was bewaard gebleven; en omgekeerd
als al de anderen naar den ingang van de kerk, staarde zij met bonzend hart door
de dubbele, wijd-openstaande deur naar buiten, waar politie en gendarmen, het
opdringend gepeupel steeds terugduwend, een breede open ruimte vrijhielden.
Daar kwamen ze! Men hoorde 't vlugge hoeven-trappelen der paarden en alle
hoofden, daarbuiten, in de zon, stonden met gretige nieuwsgierigheid naar links
gereikhalsd. De hoeven klepperden harder op de straatsteenen, de hoofden van
de kijkers draaiden langzaam weer naar voren; en glinsterend in zijn kleurenpak
met wit-en-roode sjerp, den wit-en-rooden standaard met zijn schitterende gouden
franjes statig achteroverwapperend in de zon, verscheen de trotsche vaandrig op
zijn groot wit paard. De boerenruiters volgden, twee en twee, de witte broeken
schitterend, de wit-en-roode sjerpen om de lenden. Zij reden deftig stapvoets en
toomden met inspanning hun zware, schuwe paarden in bedwang. Een der laatste
steigerde en hinnikte geweldig, met overeind gerezen, blonde, schuddende manen
en wild-flikkerende oogen; en in den woesten ruiter die het eindelijk wist te temmen,
herkende Rozeke plotseling Smul, op een der twee schichtige vossen, die 't jaar te
voren met haar en met hem op den hotsenden-botsenden vlaswagen weggehold
waren. Zij huiverde even, machinaal; haar angst voor Smul was nog maar steeds
niet over.
Toen verscheen 't eerste rijtuig. Een knecht in groot livrei opende vlug het portier
en een lange, magere heer in rok steeg uit, biedend de hand aan een in gele zij
gekleede dame, die zijn arm
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nam en statig en ruischend met hem over den rooden looper de kerk binnentrad.
Zij naderden tot dicht bij Rozeke, hier en daar met glimlachende blikken en knikjes
in de dubbele rij toeschouwers kennissen begroetend, en eindelijk liet de dame den
arm van den heer los en even buigend voor elkaar gingen zij rechts en links
tegenover elkander staan.
Reeds volgde 't tweede rijtuig, met een dikken, rooden, grijzen,
schitterend-gedecoreerden heer en een groote, zware, zwartharige dame geheel
in 't lila, met lila hoed en lila struisveeren. Ook haar gezicht leek bijna paars onder
de witte poudre-de-rizlaag die 't bedekte en vreemd-brutaal en grof stonden daarin
de groote, ronde, zwarte oogen, terwijl een duidelijk, donker snorrestreepje haar
deed lijken op een man in vrouwe-kleederen vermomd. Een vaag rumoer van
opschudding begroette haar indrukwekkende verschijning; er werd even gestommeld
en gegrinnikt.
Toen volgden snel, in rijke, bonte kleurschakeering al de anderen: blauwe dames,
roode dames, groene dames; jonge meisjes in lichtroze en wit; groote en kleine,
oude en jonge, dikke en magere, mooie en leelijke; blonde, bruine, zwarte en grijze,
allen ruischend en schitterend van weelde, vol kant en juweelen, met sierlijke kapsels,
op één lange, bonte, bedwelmendgeurende rij naast elkander geschaard; en
tegenover haar de mannen, ook de kleine en de groote, de jonge en de oude, de
dikke en de magere, de blonde, bruine, zwarte, grijze en de kaalhoofdige, allen
witgedast en zwartgerokt, behalve twee militairen in uniformen die schitterden als
nationale vlaggen, en meest allen overvloedig gedecoreerd met kruisen en linten,
als kwamen zij van een cotillon-bal. En ook allen stonden dadelijk weer naar den
ingang omgekeerd, kijkend, evenals de andere toeschouwers, naar de rijtuigen die
volgden, wachtend op de indrukwekkende verschijning van de ouders, van den
bruidegom en van de bruid.
Daar waren ze, eindelijk! De bruidegom met de barones; en, ten laatste, nobele
slanke verschijning, als van een prachtbeeld, als van een levend en bewegend
Lieve-vrouw-beeld, gemaagdekroond, het donker haar en de donkere oogen zacht
getemperd door den langen witten sluier over heel haar sierlijke gestalte in het
lang-sleepend wit-satijnen trouwkleed, de ideaal-schoone bruid aan den arm van
haar vader. Onzichtbare violen hieven plotseling, onder zwaar-dreunende
orgelbegeleiding, bij haar intreê een triomf-
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juichenden trouwmarsch aan; en langzaam en statig, als een koningin, schreed zij
tusschen de dubbele rij der schitterende paren, die zich weer achter haar aansloten
en als een eerewacht volgden naar het koor, waar drie priesters in prachtgewaden
den bruidstoet stonden af te wachten.
Rozeke hield van emotie beide handen om de leuning van haar stoel gekneld.
Als in een hemelsche verschijning zag zij alleen nog maar haar schoone, lieve
jonkvrouw met neergeslagen oogen onder haar langen witten sluier naderen. Zij
zag het blanke van de maagdelijke kroon op 't prachtig donker haar, zij zag den
maagdelijken ruiker met de lange witte linten in haar fijne hand, zij zag het teere,
frissche levensroze op haar zachte wangen en haar kleine wit-satijnen voetjes,
telkens even uittippend onder den strakken rand van 't wit-satijnen staatsiekleed;
en 't was alles zoo schoon, zoo rein en zoo verheven-edel, in het galmen en dreunen
van die bijna goddelijk-indrukwekkende muziek, dat zij plotseling, als verblind, de
beide handen vóór haar oogen sloeg en als een kind begon te schreien en te
snikken....
Zij hadden allen plaats genomen op fluweelen stoelen in het koor en de
plechtigheid begon. Overal in de kerk waren de prachtvendels uitgehangen en aan
den voet der heilige beelden brandden waskaarsen. De koorknapen droegen
fonkelnieuwe roode rokken. Bruid en bruidegom zaten vooraan naast elkaar op
aparte roodfluweelen stoelen neergeknield, en links waren de dames van den
bruidstoet en rechts de heeren. Rozeke, langzamerhand tot bedaren gekomen,
wendde haar oogen van het bruidspaar niet meer af. O! zij had het hem wel willen
toeschreeuwen, als een vermaning en een dreiging, aan dien man van haar: ‘Wees
altijd goed voor haar! mishandel of bedrieg haar nooit, of gij zijt niet waard dat ge
nog leeft!’ En een gevoel van toorn gemengd met jaloezie kwam in haar op bij de
gedachte dat zoo iets toch gebeuren kon en dat het in de booze macht van zoo'n
man bestond - àls hij eenmaal boos en slecht was - het gansche geluksleven van
een zoo mooie, reine en edele vrouw als jonkvrouw Anna te verwoesten.
Daar greep het groot mysterie plaats. De deken-priester wisselde de ringen. Dat
was voor 't gansche lange leven; alleen de dood mocht hen nog scheiden. Rozeke
bukte 't hoofd en haar lippen trilden van ontroering. Ook zij was voor altijd aan hem
dien ze
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liefhad verbonden, en zij was gelukkig en vreesde alleen de scheiding door den
dood. - En plotseling steeg nu onder de galmende kerkgewelven een zingende stem
op, een stem zóó zuiver, zóó schoon als scheen zij met gewiek van
engelen-vleugelen uit de hemelen te dalen, om op aarde te verkondigen den nobelen
lofzang van hun jong en frisch geluk. Zacht-begeleidend kweelden de violen, als
een droomerig koor van aetherische vogelen, en 't zware orgel tremoleerde in
ondertoon, dragend met ingehouden kracht den edelen stijgenden zang.
Plechtige roerloosheid en stilte heerschten in de gansche volle kerk. In
hiëratisch-strakke houding zaten bruid en bruidegom met gebogen hoofd op hun
rood-fluweelen stoelen geknield en al de anderen om hen heen, de zwart-gerokte
heeren, de schitterende officieren en de bont-getooide dames, stonden stijf en recht,
als een deftige eerewacht. Een belletje rinkelde en alle hoofden bogen. - En Rozeke,
de handen biddend in elkaar gekneld, voelde weer stille, onstelpbare tranen langs
haar wangen vloeien....
De plechtigheid was volbracht. Op een wenk van een kerkdienaar stonden bruid
en bruidegom langzaam op en gingen statig, door hun ouders gevolgd, met de
priesters in de sacristij. Er was een oogenblik verpoozing. Het orgel zweeg, het koor
bleef leeg, de dames en de heeren van den stoet wisselden glimlachend stille, korte
gesprekken. Buiten hoorde men het dof gegons der menigte, het naderend geratel
van rijtuigen en het verwijderd gepuf van automobielen.
Dat duurde enkele minuten. Toen barstten orgel en violen weer in een triomfmarsch
uit en statig kwam het paar gearmd uit de sacristij en daalde langzaam van de treden
uit het koor, om weer door al de anderen gevolgd in plechtigen stoet de kerk nu te
verlaten.
Zenuwachtig bevend, met groote, als 't ware hunkerende oogen, drong Rozeke
naar voren om haar lieve jonkvrouw nog een laatste maal te zien en misschien een
vluchtigen herkenningsblik van haar op te vangen. En ja, 't gebeurde: stralend van
geluk aan den arm van haar echtgenoot, schoof zij vlak langs Rozeke heen en in 't
voorbijgaan knikte zij vriendelijk en glimlachte met haar schoone donkere oogen,
terwijl Rozeke haar fluisterend, als in een zaligen droom, streelend haar naam
hoorde uitspreken. Zij was voorbij, zij verdween in haar schitterende hiëratische
blankheid
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onder 't hooge kerkportaal; en achter haar zag Rozeke niets meer dan een bonte
wemeling van zwarte ruggen en van pracht-toiletten en zij hoorde nog slechts, als
een reusachtig, chaotisch geruisch, het juichen van de menigte daar buiten, het
feestgelui der klokken, het schalmeien der fanfares en het verre, zwaar gebulder
der kanonnen....
Onder het huiswaarts keeren in de blijde feeststemming van heel het dorp, dacht
zij plotseling aan het twintigfrankstuk, dat de jonge baron haar destijds voor
Vaprijsken gegeven had. 't Was nu of nooit het oogenblik om het hem te
overhandigen. Zij deed het des te liever omdat Vaprijsken zulk een goede, trouwe
dienstknecht voor hen was; en zoodra zij weer thuis kwam haalde zij het goudstuk
uit het laadje waar ze 't opgeborgen had; en, het oogenblik te baat nemend dat
Alfons zich nog op den akker bevond, riep zij 't blonde ventje, dat bij de stallen bezig
was, van op den drempel van het woonhuis toe:
‘Vaprijs, 'k hé hier wa veur ou!’
‘Es 't woar, bezinne?’ deed hij, even opkijkend, zonder zijn werk te staken.
‘Joa 't, kom-e kier hier.’
Hij naderde, schalks glimlachend in zijn gelen baard, en ook zijn lichte blauwe
oogjes lachten, alsof hij zich aan een grapje verwachtte.
‘Kijk, da es ne cadeau veur ou, van den jongen baron.’
En zij reikte hem het schitterend goudstuk toe.
‘Alweere!’ schertste hij, zonder het stukje aan te nemen.
‘Ge'n wil het nie, geleuf ik,’ lachte zij.
Hij kreeg een lichte kleur over zijn gele wangen. Zijn tong keerde langzaam in
zijn mond de pruim tabak eens om, en hij spuwde, de oogen flikkerend,
wantrouwend-ongeloovig nog.
‘Ba toet, ba toet,’ zei hij eindelijk, droog-leuk. ‘Moar mag ik weten woarveuren....’
‘Veur diensten die ge nie bewezen 'n hét!’ plaagde zij hem, oolijk glimlachend.
‘En es da al?’
‘'t Es al. Es 't meschien nie genoeg?’
‘'t Es genoeg,’ zei hij, kalm het stuk aanvaardend. En hij ging er mee weg.
Verbaasd keek Rozeke hem na. Wat wist hij zich goed leuk en
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kalm te houden onder de prettige verrassing! Zeker vertrouwde hij 't nog niet. Bij de
schuur gekomen keerde hij zich om, knipoogde haar met een hoofdknikje aan en
schermde even grappig met zijn beide handen om zich heen, alsof hij het stukje
weggoochelde. Hij deed of hij 't kwijt was, hij zocht er naar, gek om zichzelf
rondtollend als een hond die naar zijn staart hapt, hij greep het eindelijk weer, als
een vlieg, uit de lucht, stopte het gulzig in zijn mond, slikte met inspanning, haalde
't onder zijn rug weer uit, verborg het eindelijk in zijn vestzak. Toen ging hij terug
aan zijn werk en Rozeke keerde schaterlachend weer in huis; doch na een poosje
zag zij hem, van uit de keuken, het stuk opnieuw te voorschijn halen, aandachtig er
naar kijken en het omdraaien en eindelijk het Geluw-Meuleken, die met een emmer
uit den stal kwam, bij zich wenken. - Even zag Rozeke hem in ernstig gesprek met
het meisje, die herhaaldelijk het hoofd schudde en haar schouders ophaalde en
eindelijk, met moeite haar lachlust bedwingend, naar het woonhuis kwam, door de
wantrouwige blikken van het onthutste Vaprijsken gevolgd.
‘Wa hèt hij ou gevraagd?’ zei Rozeke nieuwsgierig, zoodra het Geluw Meuleken
in huis was.
‘Of da 'k euk azeu 'n stik gekregen ha. Hij 'n verstoat er hem nie aan!’ lachte 't
Geluw Meuleken.
‘Ge 'n meug het hem nie zeggen, ge moet hem in den twijfel loaten,’ schertste
Rozeken ondeugend.
En zij vermaakten zich beiden nog een heelen tijd om 't leuke grapje,
spottendspiedend door de raampjes naar Vaprijsken, die nu weer, met een
uitdrukking van diepzinnig peinzen op 't gelaat, aan 't werken was. - Rozeke was in
dol-blijde stemming om het geluk van haar schoone, lieve jonkvrouw. Den ganschen
dag had zij wel gekke kindergrapjes willen uithalen.
Dìt grapje echter, verliep wel eenigszins anders dan Rozeke liefst zou verwacht
hebben.
Vaprijsken, die 's middags vrij had, ging naar het feestvierend dorp, en in plaats
van als naar gewoonte op zijn uitgangsdagen, tusschen negen en tien, licht
aangeschoten maar toch kalm thuis te komen, keerde hij ditmaal terug in 't holle
van den nacht, luidkeels brullend, vloekend en zingend door elkaar, spektakel en
gedruisch verwekkend als van een bende van wel tien. Hij
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was blijkbaar smoordronken, en Alfons, die reeds een uur of drie met stijgend
ongeduld op hem had liggen wachten, sprong woedend uit zijn bed, rukte 't raampje
open en schreeuwde naar buiten:
‘Vaprijs! nondedzju! Wilt ou smoel houën, zatlap!’
‘'K voage mijn broek an ou! Vivat den b'ron!’ brulde Vaprijskens heesche
dronkaardsstem. En hij begon weer te vloeken en te zingen, zoo hard als hij maar
kon, terwijl hij in den helderen manenacht als een gek waggelend over den
boomgaard rondtolde. De waakhond blafte woedend, Rozeke lag van angst te
beven, het kind werd wakker en begon te schreien.
‘Vaprijs! nondedzju! houdt ou smoel of 'k schiet ou omverre!’ brulde Alfons nog
woedender.
Rozeke had hem nog nooit zoo boos gezien, zij vloog insgelijks uit haar bed, trok
hem van 't venster weg, riep op haar beurt in den helderen boomgaard, waar
Vaprijsken, steeds brieschend onder het razend geblaf van den hond, bonzend en
struikelend van boomstam tot boomstam rondzwenkte:
‘Vaprijs! zij-je nie beschoamd! Wilt-e kier beginne zwijgen en noar ou bedde goan!’
Eensklaps werd Vaprijsken bijna kalm.
‘Ha! bezinne, zij-je 't gij!’ grinnikte hij. ‘Hè-je mij gien twintig fran? Haha! twintig
fran! Vivat den b'ron, nonded-ju! Vivat den b'ron mee zijn jonge b'ronesse!’
‘Ge moet zwijgen, Vaprijs, en noar ou bedde goan. Zij-je nie beschoamd van zulk
'n laweid te moaken!’
‘'K goa noar mijn bedde! 'K goa noar mijn bedde!’ brabbelde Vaprijsken. ‘Den
b'ron es euk noar zijn bedde! en de jonge b'ronesse es euk noar heur bedde! hahaha!
nondedzju! nondedzju!’
Hij schaterlachte, hij zwenkte nog even tegen een boom, plofte neer en stond
weer op, en eindelijk waggelde hij lachend naar de schuur, waar zijn bed onder de
pannen stond.
‘Zatlap! smeirige zatlap! As hij den boel moar nie in brand 'n steekt!’ raasde Alfons,
bevend en knarsetandend.
Rozeke had moeite om hem te bedaren. Zij suste 't kindje tot het weer insliep en
kreeg hem ook eindelijk weer in bed.
‘Och, 't en es euk gienen dag lijk nen anderen,’ zei ze vergoelijkend. Zij had er
hem nu ook wel gaarne alles van verteld, maar durfde toch niet. Hij was nog te boos.
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Daarbuiten, in 't verbleekend manelicht, klaroende reeds een haan het naderen van
den dageraad....

XIII.
Wat werd het eensklaps stil in Rozeke's leven, na al de drukte vol emotie van den
langen, schoonen zomer! Het was of alles om haar heen een onverstoorde goede
rust wilde genieten. Haar knaapje was gezond en flink, en 't boerderijtje ging naar
wensch. Alfons was lief voor haar en vroolijk van gemoed; haar ouders, broers en
zuster kwamen geregeld haar bezoeken en meer en meer bleek het dat zij aan 't
Geluw Meuleken en aan Vaprijsken uitmuntende dienstboden hadden. Zij voelde
zich kalm gelukkig zonder onvoldane wenschen.
En 't glanzend najaar was zoo schitterend en zoo schoon! - Langzamerhand
begon de boomgaard te verkleuren en zijn bladeren te verliezen, die als zwermen
doode bruine musschen op het groene gras lagen gestrooid. Soms woekerden en
tjilpten heele troepjes echte musschen in de bruine droge bladeren en als ze dan
onder een windje door elkaar opstoven was het of de blaren musschen en de
musschen bladeren waren. Hier en daar nog schitterde een vergeten, óver-rijpe
peer of appel goudgeelglanzend of kersrood als een lichtje op de hoogste, naakte
twijgen van de vruchtboomen en aan beide kanten van den landweg geelden ook
de populierenkruinen in de wazig-blauwe lucht. Hier en daar zweefde nog in de
stil-glinsterende zonne-luwte een late zomervlinder, met als 't ware reeds
verloomd-knippende vlerken: vlerken van fluweel-donkere rouwkleuren, met randen
van blauw of met glanzende oogen en streepen van purper en vuur. De donkere
zwaluwtjes met witte borstjes zaten in lange rijen op de kroonlijsten van huis en
stallen, stil-zwatelend vertellend van de lange, lange reis die zij weldra weer zouden
ondernemen; en overal opende zich het veld in ruime vergezichten, met elken dag
nieuw-opduikende witte huisjes en roode pannendakjes, die het dichte zomergroen
maandenlang aan den blik verborgen had gehouden. Boer Lauwe's achtergevel
met het kleine vierkant raampje was nu duidelijk zichtbaar als een lange, stugge,
uitgestrekte reus met slaperig-wakend één-oog; en 't kleine werkmanshuisje vlak
daarover met
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al zijne nieuwsgierig-glinsterende ruitjes, waar Rozeke tijdens de bezoeken van
jonkvrouw Anna met haar beminde zoo akelig bang voor was, leek nu nog wel een
heel eind dichter bij geschoven, zóó helder-vrijpostig-opdringerig, dat Rozeke er
soms, als door een lantaren, dwars door heen kon zien.
Van jonkvrouw Anna ontving ze nu en dan een prentjes-briefkaart. Doch meer
dan een vriendelijken groet stond er niet op, en telkens weer kwam Rozeke in de
war met de handteekening: Anna d'Hautmont, die haar zoo vreemd voorkwam alsof
't haar lieve jonkvrouw's eigen naam niet was. En zij wist ook nooit precies waar die
kaarten wel vandaan kwamen, noch wat zij eigenlijk voorstelden: nu eens een
reusachtig-groot, wit-glinsterend hotel midden in een wondertuin van onbekende
boomen, dan weer een heele stad aan zee met bergen in den achtergrond en lichte
schuitjes op het water; dan nog een oude kerk met bedelaars in lompen onder het
portaal, of een brokkelig oud kasteel boven op den top van eene steile rots. - Zij
voelde alleen maar dat het van heel héél verre kwam, als uit een andere, haar
onbekende wereld en reeds meer dan eens had zij er aan gedacht om aan den
ouden schoolmeester van 't dorp te gaan vragen waar dat alles toch wel lag, en
hoever het wel was, en hoeveel dagen en nachten men wel reizen moest om er
heen te komen. Maar eens, op een ochtend, bracht de postbode haar een soort
opgerold boek en toen zij 't ontvouwde zag zij daarin ontelbare plaatjes van met
bloemen versierde rijtuigen en automobielen, en, op een van die plaatjes, duidelijk
herkenbaar, en zóó schoon, o, toch zóó wonderschoon midden in een schat van
bloemen op een groote automobiel, haar lieve jonkvrouw met haar man. Zij riep
Alfons en 't Geluw Meuleken en Vaprijsken en allen herkenden ze dadelijk beiden
en bewonderden het mooie plaatje met den schitterenden bloemenwagen. Maar
onderaan stond iets gedrukt in 't Fransch en daarvan konden zij alleen de namen
lezen: ‘baron et baronne Armand d'Hautmont,’ en al het overige intrigeerde hen
uitermate en prikkelde hun nieuwsgierigheid tot den hoogsten graad. - Ach! nu moest
Rozeke er toch bepaald wat meer van weten; en, den volgenden ochtend, riep zij
den postbode op zijn voorbijtocht binnen, trakteerde hem met een borrel, gaf hem
het opgerolde boek weer mee en verzocht hem het te willen overhandigen aan den
ouden schoolmeester, met de ‘kopplementen’ of hij haar
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eens wilde laten weten waar dat al gebeurd was en wat of 't eigenlijk beteekende.
Den eigensten middag nog kwam de oude schoolmeester op 't boerderijtje, met
de opgerolde illustratie onder zijn arm, gewichtig aanzetten. Het was een kort, dik
mannetje met frisch gezicht en kortgeknipte grijze haren, fiks en trotsch stappend,
een gouden bril over zijn kleine, sluwe, tegen 't licht knippende blauwe oogjes. Hij
deed altijd heel gewichtig en sprak eene verzorgde, deftige taal, wat den dorpelingen
eerbied en ontzag voor hem inboezemde. Hij had een stokje in de hand en droeg
een rond zwart hoedje; en in 't knoopsgat van zijn zwart, glimmend jasje stak een
vuil-rood geworden decoratie-lapje.
‘Wel zoo, bazin Van de Weghe, ebt-e gij nog meer zulke belangwekkende
tijdschriften ontvangen?’ begon hij, glimlachend het zorgvuldig opgerold sportblad
vóór haar op het tafeltje leggend. En genoeglijk kuchend ging hij zitten, zijn kleine
oogjes nieuwsgierig op haar gevestigd.
‘Wa belieft er ou, miester?’ vroeg Rozeke met een kleur, als altijd, in 't begin, door
zijn deftigheid geïmponeerd en hem niet goed begrijpend.
‘Of gij nog wel meer zulke dingen ontvangen ebt?’ herhaalde de schoolmeester
met nadruk, eenigszins geërgerd dat zij niet dadelijk zijn mooie taal verstond.
‘Joa ik, miester, nog al wa poskoarten mee santjes op,’ antwoordde Rozeke.
‘Wilt-e z'euk zien?
‘Zeker, zeker wil ik ze zien,’ zeide hij.
Rozeke, die Hilairken, haar zoontje, op den schoot had, ging den kleine even in
zijn wiegje leggen en haalde jonkvrouw Anna's zorgvuldig bewaarde prentjeskaarten
uit de kastla. De schoolmeester veegde tevreden-glimlachend zijn brilglazen schoon
en schoof zijn stoel gezellig dicht bij 't raampje, om goed te zien.
‘'t Spijt mij da g'ou doarveuren gederangeerd hét, miester, 'k 'n há moar es wille
weten wat dat er doar onder gedrukt stoat en hoeverre van hier dat da wel gebeurd
es,’ meende Rozeke zich te moeten verontschuldigen.
Maar de oude meester, reeds ten volle door zijn eigen nieuwsgierigheid in beslag
genomen, hoofdschudde dat er geen kwestie was van derangeeren en bekeek de
kaarten de eene na de andere, aanhoudend glimlachend, met toenemende
belangstelling.
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‘Weet-e gij wel, bazin Van de Weghe, dat het zeer veel voor u weerd is, van zulk
eene goede kennis, ik zou aast zeggen: zulk eene goede vriendin van voornamen
uize te ebben?’ keek hij plotseling gewichtig op.
Opnieuw begreep Rozeke hem maar half, maar zij knikte toch toestemmend en
antwoordde ietwat schuchter:
‘Ba joa 't e-woar, miester? Z'hé zij mij lijk altijd nog al wel keune verdroagen.’
‘Ja ja, ik wilt 't gelooven, ik wil het wel gelooven,’ herhaalde hij, als voor zichzelf,
de laatste kaarten omkeerend.
En eensklaps keek hij haar strak en ernstig aan, terwijl hij eenigszins verbitterd
uitriep:
‘Ad ik destijds zulke ooge bescherming genoten, dan zou er van mij wel wat anders
geworden zijn dan de rustende dorpsoofdonderwijzer die ik nu ben!’
Rozeke, die steeds naar een onderwijzer, - en vooral naar een hoofd-onderwijzer
- als naar een overheid, met vereering had opgezien, keek hem eenigszins
verwonderd aan.
‘Ik vinde schoolmiester toch wel 'n scheune ploatse, miester,’ waagde zij.
‘Ja zeker, zèker!’ riep hij eensklaps trotsch uit; ‘schoon is het zeker, het is eene
ooge en edele betrekking, maar eene welke de meeste menschen, op het platteland
althans, ongelukkiglijk doorgaans niet oog genoeg waardeeren!’
Betrekking,.... waardeeren.... opnieuw kon Rozeke die hoogdravende woorden
niet begrijpen; maar 't ergste was dat ze nu ook volkomen van hun onderwerp
afdwaalden, en zij nam moed en vroeg hem eindelijk, terwijl hij even weer
belangstellend de kaarten overzag:
‘En da Fransch, miester, hè-je 't gij keune lezen? weet-e gij wat dat 't es?’
‘Ah, juist, ter zake!’ zei hij. - Hij schoof de prentkaarten op zij, nam de sportrevue
weer op, ontrolde en ontvouwde die gewichtig en begon te oreeren:
‘Deze gelukkige jonge echtgenooten bevinden zich op hunne speelreis in het
Zuiden van Frankrijk, in eene streek waar het altijd lente of zomer is, waar jaar in
jaar uit, ten allen tijde, de schoonste bloemen bloeien en waar de boomen nooit
hunne bladeren verliezen. Al deze prentkaarten, ter uitzondering van twee, -
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deze twee, die uit het noorden van Italië komen, - en ook dit tijdschrift, zijn afkomstig
uit Nizza en omstreken, waar iederen winter, van November tot Mei, het rijke volk
van heel de wereld bij duizenden en duizenden zich komt verlustigen. De
sinaasappels, - de appelsienen, zooals de menschen hier ter streke die schoone
vrucht in hunne onwetendheid noemen - groeien daar op de boomgaarden gelijk
ier de appelen en peren, en ook de sappigste perziken en druiven en de lekkerste
amandelen rijpen er het jaar door, buiten in den vollen grond. De lucht is er aast
altijd elderblauw, het vriest er nooit en oogst zelden eeft men er sneeuw gezien.
Het wordt er het Aardsch Paradijs ge-eeten.’
‘Oo!’ riep Rozeke, die met de grootste belangstelling luisterde. En zij waagde de
vraag die haar boven alles interesseerde:
‘En hoever es dan wel van hiere, miester?’
‘Hoeverre?.... hoeverre? Laat ne keer zien.... zeker wel vier à vijf onderd uren!’
‘Hoo!’ zuchtte Rozeke, de handen in elkaar geslagen.
‘Ja, stellig,’ verzekerde de meester. ‘De snelste treinen van hier uit rijden er wel
een dag en een nacht over, zonder ophouden. - Hewèl, in die plaats van weelde
zoekt dat rijke volk natuurlijk zijn vermaken en zoo ebben zij onder anderen
wedstrijden van met bloemen versierde rijtuigen en automobielen ingericht
(bloemencorsos, noemt men dat in goed nederlandsch) en het is in zoo eenen
wedstrijd dat meneer den baron Armand d'Hautmont met zijn automobiel den eersten
prijs be-aald eeft als zijnde het schoonst versierde aller mededingende rijtuigen, en
dat hij in dit degelijk Fransch tijdschrift is gefotografieerd geworden in zijnen
prachtig-getooiden wagen, naast de jonge barones, zijne vrouw. Ja, ja, het is groot
volk, groot, rijk volk, bazin Van de Weghe.’
‘O, en es da amoal dàtte wat doaronder gedrukt stoat?’ vroeg Rozeke.
‘Ja 't, ziehier;’ zei de meester. En wijzend met den vinger op de gedrukte regels
onder 't prentje, las hij eerst voor in 't Fransch en vertaalde dan in deftig Vlaamsch
voor haar de vreemde woorden van het kort artikeltje.
‘O, da es toch gelukkig van zeu gelierd te zijn, miester!’ zei Rozeke vol
bewondering. En zij voegde er bij, op een toon van verzuchting:
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‘'K hope toch wel da mijn kind euk zijn Fransch zal meuge lieren.’
De oude onderwijzer glimlachte trotsch, in zijn schoolmeestershoogmoed gevleid.
‘Ja ja, geleerdheid is een schoone zaak; zij maakt den mensch beter, degelijker,
waardiger,’ doceerde hij. ‘De mensch die meer dan éene taal kent leeft en geniet
dubbel, driedubbel, vierdubbel. Alleen dáárom zou ik voor geen geld ter wereld
mijne geleerdheid prijs geven; maar het is en blijft toch spijtig dat de menschen ons
bijna nooit naar verdienste waardeeren.’
Hij keek haar plotseling strak en ernstig aan en vroeg haar, vlak af:
‘Bazin Van de Weghe, nu ik u ge-olpen eb en misschien later nog zal kunnen
elpen, wie weet hoe, op een of andere manier, met de opvoeding van uw kind bij
voorbeeld, nu oop ik toch dat gij bij gelegenheid ook wel iets voor mij zult willen
doen?’
‘Zeker, miester, mee plezier. Wa est 't?’ vroeg zij verwonderd.
‘Een woordje voor mij ten beste spreken bij mevrouw de barones d'Hautmont,
opdat zij aan aren vader den burgemeester zou vragen of mijn pensioen-jaarwedde
als rustend oofd-onderwijzer niet wat ver-oogd zou kunnen worden,’ sprak hij deftig,
meteen fiksch opstaande.
‘'K zal 't doen, miester, 'k zal 't heur vroagen van as ik heur weeromme zie,’
antwoordde Rozeke eenigszins verbauwereerd. - ‘Moar 't en zal toch mijn schuld
nie zijn, as 't er nie mee 'n helpt, miester....’
‘Natuurlijk niet, natuurlijk niet, dat spreekt van zelf,’ zei hij tevreden. ‘Het eenige
wat ik van u verlang is dat ge 't niet vergeten zoudt.’
‘Ge meug gerust zijn, miester, 'k beloof het ou, 'k'en zal 't nie vergeten.’
Hilairken, in zijn wieg ontwaakt, begon eensklaps te schreien. Rozeke nam het
er sussend weer uit en de oude meester keek het kleintje even vriendelijk aan.
‘Weet ge wat we later van dien kerel zullen maken?’ riep hij opgeruimd. ‘Een
flinken onderwijzer!.... en dat zal er waarachtig wel een zijn die aan degelijke
bescherming niet te kort zal schieten.’
‘'K weinsche dat 't woar woare, miester; 'k zoe hem veel lie-
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ver schoolmiester as boer zien worden,’ zei Rozeke met een kleur van hoop en
vreugd.
Het kleintje op den arm leidde zij den ouden onderwijzer uit tot op den drempel
en stond hem daar nog even na te kijken, terwijl hij fiks en stijf en netjes, zijn zwart
rond hoedje op de grijze haren, met afgemeten korte pasjes van den boomgaard
stapte. Het trof haar dat zijn achterhoofd zoo groot was en zij dacht dat daar wel
zeker heel veel wijsheid en verstand in stak.
Aan 't hekje keek hij nog eens om, en knikte glimlachend en groette, zijn hoedje
even voor haar oplichtend, als een wel-opgevoede heer.

XIV.
Nu het duidelijk was uitgemaakt dat de merrie geen veulen verwachtte, werd het
wel van belang geacht, dat zij er zoo spoedig mogelijk een zou krijgen. Zoo'n schoon
gezond veulentje, het groeide zonder al te groote zorg en moeite naast de moeder
op, en 't bracht een aardig sommetje geld aan, wanneer het zoo als achttienmaander
of twee-jaartje op de markt verkocht kon worden.
Er werd over beraadslaagd. Boer Dons en vader Van Dalen met zijn beide zonen
vergaderden op een zondag-namiddag bij Alfons en een lange discussie had plaats.
‘Ik geleuve dat de mirrie t' oud es om nog veulen te krijgen,’ meende Miel Van
Dalen.
Boer Dons maakte zich kwaad:
‘Watte! t' oud! Negen joar! Zij-je nie wijs dan, jongen?’
‘Ge zeg gij wel negen joar, moar ge'n weet gij da meschien zelf op 'n joar of twieë
noar niet,’ glimlachte Miel.
‘Zegt dan liever rechtuit da 'k zot geworden ben, of da 'k ne leugenoar of nen
bedrieger ben!’ toornde de oude boer.
‘Joa moar, boer, ge'n meugt ou nie kwoad moaken; 'k en wil ik nie kontroarie
zeggen,’ suste Miel.
Vader Van Dalen en Vaprijsken, die geen verstand hadden van paarden, zaten
stilzwijgend te luisteren, Vaprijsken leuk glimlachend in zijn gelen baard, vader Van
Dalen 't een oog helder-levendig wijd open, als alles ziende en begrijpend, het ander
dood en dof, als in suffigen slaap gedommeld. Alfons, zijn pijpje in den mond,
aarzelde en twijfelde.
Toen gaf de oude Dons eindelijk een wijzen, praktischen raad.
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‘Probeer ne kier bij nen anderen hijnkst!’ zei hij. En hij vertelde van een prachtigen
hengst, waar Smul juist was naartoe geweest, met een van boer Kneuvels
merrie-paarden. ‘Weet-e wat da ge doet!’ gilde hij: ‘Vroagt an Smul of er hij Fanny
euk wil leên, den ieste kier da ze weere peirdig es!’
‘Nie, loat Smul doarbuiten!’ riep eensklaps kortaf Rozeke, zich onverwachts in
het gesprek mengend.
Verwonderd keken allen op.
‘Woarom niet?’ vroeg Alfons.
‘Wel, omdat 't weer al onneudige onkosten zijn; omda ge da toch zelf euk wel
keunt doen, gij of Vaprijsken,’ antwoordde zij ietwat wrevelig.
Zij wist het zelve niet waarom ze zoo plotseling opstoof; die naam van Smul had
het gedaan. Zij had er eensklaps een hekel aan dat hij nu nog meer dan volstrekt
noodig was bij hen aan huis zou komen.
‘Vaprijs 'n hé gien verstand van peirden,’ zei Alfons kalm: ‘moar mij es 't goed: 'k
wil d'r ikzelf wel noartoe goan, as ik moar 'n wete woar dat 't es.’
‘'t Es bij boer Leyseele, te Vanneloare, de gruetsten hynksteboer van vijf en twintig
uur in 't ronde,’ antwoordde Dons.
Plotseling flikkerden zijn kleine, ondeugende oogjes en hij schetter-gilde naar
Rozeke:
‘Zeg, bezinneke, wille wulder nou ne kier wedden, veur 'n stik van twintig fran,
wie dat er nou nog iest mee eentsje komt, gij of Fanny?’
Rozeke kreeg een kleur als vuur en een vreemde uitdrukking van verbazing, smart
en toorn glinsterde vochtig in haar oogen. Zij wist niet wat te antwoordden, zij
brabbelde iets onverstaanbaars en verdween eensklaps in de binnenkamer.
‘Hé, wa scheelt er dan?’ verbaasde zich de oude boer.
Alfons glimlachte en schudde sussend zijn hoofd.
‘'t Es azeu, d'r es weer eentsjen op wig bij heur en 't es zeker doardeur da z'n
beetse zemelachtig es,’ fluisterde hij.
‘Bah zeu!’ riep de oude boer verwonderd uit, terwijl hij zoo wijd mogelijk zijn kleine
oogjes opensperde.
Vader Van Dalen lachte:
‘Ze kwieken hier goed, e-woar, boas Dons? da es zeker die vruchboare grond!....
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‘En da mijn wijf hier pertan nie gedijd 'n hét! Hoe verstoaje dátte?’ schetterde de
oude.
Zij schaterden en proestten allen met hem mee en ledigden een ‘dreupelken’ op
de dubbele voorspoedige gebeurtenis met Fanny en met Rozeke.

XV.
Toen Alfons enkele dagen later op een vroegen ochtend van einde December in
den paardenstal kwam, bleek het hem duidelijk dat het met Fanny zóó gesteld was,
dat de kans op 't veulentje nog eens gewaagd kon worden. Hij zou er dan ook maar
niet over talmen en dadelijk met de merrie naar boer Leyseele's verafgelegen hoeve
rijden.
Het was een grauwe, gure wintermorgen. Scherp loeide een ijzige Oostenwind
in de naakte, piepende populieren-kruinen en uit de effen-grijze, dood-triestige lucht
viel een koud en vochtig mengsel neer van mist en sneeuw en motregen.
Alfons voelde zich al een paar dagen huiverig en rillerig, hij hoestte nog al erg en
't speet hem wel dat hij ten minste geen karretje had om er de merrie voor te
spannen. Rozeke raadde hem aan de sjees van boer Lauwe te gaan vragen; maar,
hoewel hij met de Lauwe's in goede buurschap leefde, kende hij hen nog te weinig
om gaarne dien dienst te vragen en hij besloot eindelijk maar den afstand te paard
af te leggen, op het oude zadel, dat hij, in den verhuistijd, van boer Dons
overgenomen had.
Hij kleedde zich warm aan en na een paar koppen heete koffie met een groot
glas brandewijn, heesch hij zich niet zonder moeite op den rug der merrie en vertrok.
Hij was geen flinke ruiter zooals Smul, doch kon zich wel op een behoorlijk drafje
in het zadel houden. Maar de merrie was lastig en schichtig dien ochtend; telkens
brak zij haren draf door plotselinge sprongen of door kort getrippel af, en maakte
hem zoo moe omdat hij zich niet lekker voelde. Voortdurend moest hij het beest
weer op stap houden of hij voelde pijn in de zij als iemand die te hard gerend heeft.
De weg strekte zich eindeloos uit, kronkelend en modderig
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onder den lagen, grijzen hemel, tusschen de naakte populieren, waarvan de kruinen
klagend-piepten in den natten wind, die onophoudend ijzige gesmolten sneeuw en
motregen in zijn gezicht joeg. Nog nooit had zijn land hem zoo vuil, zoo triestig, zoo
somber-verlaten geschenen. De hooge grauwe stroodaken der boerderijen schenen
zwaar als lood op de lage muurtjes met de kleingeruite raampjes te drukken, en al
de lieve, heldere, frissche kleuren van de schoone zonnedagen: het lichtblauw of
lichtroze van de geveltjes, het blinkend-rood der pannendaken en het witen-groen
der open luikjes, alles, àlles leek verwaterd en versmolten en verkleurd in 't zelfde
vuile, natte grauw en grijs, dat als één oneindige, dikke, loome, droeve deken van
uit den hemel op de aarde was gedaald.
Hij rilde en zijn tanden klapperden. Wat voelde hij zich ver van huis en eenzaam,
eenzaam en verlaten, alsof hij nooit zijn eigen warm en gezellig boerderijtje, met
vrouw en kind terug zou zien! Zijn handen waren ijskoud, als versteven, om de
teugels geklemd en zijn dijen en knieën zóó doorweekt, dat hij het water, als
koud-kruipende slangetjes, tot in zijn kousen voelde druipen.
Soms hield hij even voor een landelijke herberg stil en bestelde er een borrel,
zonder van zijn paard te stijgen. In één teug sloeg hij die met een grimas van afkeer
binnen, en hij rilde van den scherpen, slechten drank tot in het merg der beenderen.
't Verwarmde hem toch even, maar hij voelde dat zijn maag er door van streek raakte
en weldra leed hij aan gloeiende hoofdpijn en neiging tot braken.
Eindelijk kwam hij op de verre, groote hoeve aan. Gelukkig kon hij dadelijk
geholpen worden: de hengst was op stal. De boer, die medelijden met hem had,
raadde hem aan zich flink bij den haard te gaan warmen en drogen en ook iets
warms te eten en te drinken; de stalknecht zou voor de merrie wel zorgen. Met een
kreunzucht liet Alfons zich van het zadel zakken. Hij voelde zich zóó ziek en slap,
dat hij niet eens aandrong om de dekking bij te wonen. Hij sleepte zich voort naast
den boer, trad binnen in een ruime, slordige keuken, ontwaarde vagelijk een zware
dikke vrouw en enkele kinderen.
‘Zet ou, kameroad, zet ou; da zijn weêrkes, hè? Joa joa, we zillen hem al gauwe
ne woarme spoelkom kaffee mee nen boter-
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ham en 'n firme schel heufvlakke geên!’ hoorde hij, als in een droom, de dikke boerin
met een vette stem zeggen; en 't oogenblik daarna zat hij rillend met gebogen hoofd
en bevend-uitgestrekte handen voor een helder flikkerend en krakend haardvuur.
Toen kreeg hij een groote kop warme koffie en een dikke snee grijs brood met
hoofdkaas, en machinaal ging hij aan 't eten.
Zijn tanden klapperden, zijn kakebeenen waren als verlamd en zijn keel kon haast
niet slikken. Telkens slokte hij van zijn heete koffie zonder te voelen hoe brandend
hij was. Toch deed het weinige dat hij nemen kon hem goed; hij voelde zich weldra
wat opgefleurd en kon enkele woorden spreken. Hij at zijn boterham goed half op
en aanvaardde een tweede kop koffie. Hij herleefde als 't ware en ontstak zelfs een
pijpje, nadat hij den boer de gebruikelijke dertig frank der dekking had betaald.
De knecht kwam zeggen dat 't er klaar mee was en met inspanning stond hij weer
op.
‘Ha moar 'k zoe nog wa blijven; wacht te minsten tot da ge dreuge zijt,’ raadden
de boer en de boerin hem dringend aan.
‘O, 'k ben al hoast dreuge; en euk, 'k zal toch direkt weeromme nat zijn,’
antwoordde hij met een doffe en zwakke stem, die heel vreemd in zijn eigen ooren
klonk.
‘Da es woar, 't es leulijke bieste van weere,’ moesten de boer en de boerin
toegeven; en zij vergezelden hem tot aan de denr, waar de stalknecht wachtend de
merrie bij den breidel hield.
Alfons gaf den jongen een frank drinkgeld en liet zich door hem in het zadel helpen.
Wat ging het zwaar en moeielijk! 't Was of hij geen ziertje kracht meer in zijn lichaam
had en zijn armen en beenen waren als van lood.
Hij wenschte ‘elk ne goên dag’ en vertrok. Hij had slechts één verlangen, één
behoefte: zoo spoedig mogelijk weer thuis te zijn, om met gesloten oogen in zijn
bed te liggen en te rusten en te slapen.
Hij legde weer den zelfden langen weg, nu met wind en regen in den rug, in
omgekeerde richting af. Hij was nog niet droog van voren en nu werd hij ook spoedig
druipnat van achter. De scherpe wind zweepte thans de piepende kruinen der
boomen als 't ware vluchtend vóór hem uit, en hij zelf voelde zich mee gedreven,
loom op het paard ineengezakt, de pet diep op zijn ooren, zijn halskraag overeind.
Er kwam iets triestig-onverschilligs over
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hem, een dof gevoel dat hij toch tegen de vernielende kracht van regen en wind
niet op kon; en nu voelde hij het ijskoud water langs zijn schouders en zijn rug
neersijpelen, tot het weldra sopte op zijn zadel, in een kletsend plassen als van
natte, kille doeken, telkens als hij machinaal op en neer wipte, in het nu
gekadanseerd-eentonig, loom-en-langzaam draven van zijn kalm geworden paard.
De vroege avond begon reeds te duisteren, vaal en triestig, van een
doods-benauwende melancholie in al dat natte en vuile en slappe van den
grauw-stervenden dag, toen hij eindelijk weer aan zijn hoevetje kwam. Rozeke, die
hem door 't raampje had zien naderen, kwam hem op den drempel te gemoet en
jammerde meelijdend over het ellendig weer dat hij den ganschen dag getroffen
had; maar zij schrikte hevig toen zij hem zoo machteloos ineengezakt zag zitten,
de oogen dof en het gezicht aschgrauw met ingevallen wangen, en angstig riep zij
Vaprijsken, om hem te helpen afstijgen.
‘Zij-je nie wel dan, boas?’ vroeg Vaprijsken uit de schuur toesnellend. Maar Alfons
gaf zelfs geen antwoord; hij schudde zwak het hoofd en zuchtte; hij zakte, op Rozeke
en Vaprijsken gesteund, uit het zadel en struikelde gebogen naar binnen.
‘Kom, zet ou al gauwe bij 't vier; 'k zal ou ander klieren hoalen en 'k hé goeje
woarme soepe gekookt,’ zei Rozeke, ontsteld hem vóór het haardvuur brengend.
‘Mijn bedde, anders nie as mijn bedde,’ zuchtte hij heesch en haast onhoorbaar,
naar de voutekamer strompelend.
‘Ha moar dreugt ou toch iest; eet en drijnkt toch iest watte!’ smeekte Rozeke.
‘Mijn bedde! mijn bedde!’ kreunde hij. ‘Help mij ontkliën; leg mij in mijn bedde.’
Rozeke begon te schreien. Zij riep het Geluw Meuleken en samen brachten zij
hem op de voutkamer, trokken zijn natte kleeren uit en stopten hem warm onder de
dekens.
‘Ach Hier, ach Hiere, 'k ben ziek, 'k ben zeu ziek!’ klaagde hij met dichte oogen.
‘'t Zal wel beteren,’ zuchtte Rozeke. ‘Houdt ou stil en sloap moar; we zillen ou
woarm dekken, da ge goe zwiet.’
Zij spreidde nog meer dekens over hem uit, stopte hem zorgvuldig in op zij en
bleef toen een lange poos angstig-onbewegelijk
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naar hem staren, terwijl hij daar even volkomen stil en roerloos op den rug uitgestrekt
lag, de oogen toe, een lichte roze kleur over zijn magere koonen, met korte,
snel-hijgende trekjes ademhalend door zijn zenuwachtig op-en-neer-trillende
neusvleugels.

XVI.
De rust was kort van duur. Na een poos begon hij zich te keeren en te wenden en
den ganschen nacht woelde hij onstuimig in zijn bed. Rozeke deed geen oog dicht
en den volgenden ochtend schrikte zij van zijn vuurrood gezicht en van zijn
reutelenden adem. Spoedig zond zij Vaprijsken naar 't dorp om den dokter.
Eerst tegen avond kwam hij aan.
‘Och Hiere! menier den dokteur, 'k hè toch zeu stijf noar ou verlangd, want 't denke
mij dat hij zeu ziek es’, fluisterde Rozeke schreiend terwijl zij den geneesheer naar
het voutkamertje bracht.
‘Joa joa moar, ziek zijn 'n es nog gien deudgoan; iederien es al ne kier ziek,’
banaalde hij troostend.
Doch zijn gezicht werd ernstiger toen hij Alfons zag en vooral toen hij zijn pols
gevoeld en in zijn zij en op zijn rug geluisterd had.
‘'t Es hier te koud op die voute,’ zei hij. ‘Ge zoedt hem moeten in 'n koamer brijngen
woar dat-e vier keun moaken.’
‘In de beste koamer keune we vier moaken. Es 't irg, menier den docteur?’
angstvraagde Rozeke.
‘Irg en nie irg, 't es nog af te wachten wat dat 't worden zal,’ antwoordde hij, met
haar weer in de keuken komend. ‘Hij hè 't fleurus en we moeten oppassen dat 't
gien longontstekijng 'n wordt.’
‘Och Hiere, 't fleurus!’ snikte Rozeke met in elkaar gewrongen handen. ‘O! en 't
es mijn schuld! 't Es deur mij dat hij zelve mee da peird gegoan es, in ploatse van
'n ander te zenden!’
‘Tuttuttut, ou schuld!.... 'n Zij ne kier zeu onneuzel niet!’ bromde hij. ‘Dat 'n es
niemans schuld; hij hà hij da woarschijnlijk al nen tijd in zijn lijf hangen.’ En hij drong
haar op 't hart, alsook aan 't Geluw Meuleken, die met angstig gezicht stond te
luisteren, hoe zij hem behandelen moesten: hem met behulp van twee of drie
personen, voorzichtig in wollen dekens gewikkeld uit zijn bed nemen en hem daar
in de goed verwarmde kamer brengen, waar ook het bed eerst heel zorgvuldig
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moest gewarmd worden. Verder moest hij om de twee uur een lepel nemen van
een drankje, dat zij straks bij hem aan huis konden gaan halen. Niets eten, - maar
daar zou hij ook wel niet naar talen - en, als hij dorst kreeg, een beetje warm
citroen-water met suiker. Den volgenden ochtend vroeg zou hij terugkomen.

XVII.
Hij kwam terug; en elken dag kwam hij, gedurende vele, vele dagen. De ziekte had
een heel ernstig verloop gehad, was overgegaan tot longontsteking, met ijlende
koortsen. - Soms lag hij bleek en stil, als dood; en uren roerloosheid verliepen; maar
toen opeens kwam weer de koorts en hij ging aan 't woelen en aan 't ijlen en vertelde
opgewonden van de wonderlijkste dingen. Hij zat te paard, hij reed door wonderbare
oorden, door witte en roze lentetuinen vol zoetgeurende bloeisels, die zacht om
hem heen wuifden en stuifden en waar de liefste vogels kweelden en klapwiekten,
licht en blank als kapellen, in heldere, zonneblauwe lucht. O, het was alles zoo
schoon en zoo heerlijk, het balsemgeurde overal en hij proefde van vruchten, groote,
blozende, sappige vruchten, zoo zalig-lekker smeltend in den mond. Hij was in 't
Paradijs, juichte hij, en daar was ook zijn teergeliefde Rozeke, geheel in 't fonkelwit
gekleed, met haar zacht-krullende haren los over de schouders, en daar waren ook
zijn kinderen, zijn beide lieve kinderen: Hilairken, gansch roze-naakt met gouden
vleugels als de engeltjes in 't dorpskerkje, en ook Marie, ja, ook Marie, het meisje
dat nog op de aarde moest geboren worden, maar daar reeds in het Paradijs geboren
was, o zoo fijn en zoo klein en zoo teer, maar schoon, o, schoon, schooner dan
alles wat ooit geleefd had, met groote oogen als helderblauwe bloempjes, als van
die ronde lieve blauwe bloempjes, die in de vroege lente bloeien tusschen 't jonge
frissche gras, langs de randen van de heldere, kabbelende beekjes. - Toen barstte
hij plotseling in een lach-en-proestbui uit, omdat hij daar ook Vaprijsken zag:
Vaprijsken gansch in 't geel, met gelen baard en gele kleeren en een
languitgestreken, ernstig, geel gezicht als van een wijzen aartsvader; en ook het
Geluw Meuleken was daar, nog geler dan Vaprijsken, het mager aangezicht vol
gele sproeten; en ook den ouden Dons

Groot Nederland. Jaargang 3

273
zag hij; een eigenaardige verschijning: een rooden, ronden kop met witte haren als
een ondergaande winterzon over een sneeuwveld; en ook Rozeke's moeder zag
hij, dik, bespottelijk dik, met puntig-rond, lachend-opschuddend buikje; en ook
Rozeke's vader, die zijn een oog zoo leuk dichtkneep en zijn ander zoo verbaasdrond
opende; en ook Rozeke's broeders en zuster, en boer Kneuvels die hakkelde, en
zijn schoone vrouw met haar gouden oorbellen en schitterende oogen, en de jonge
baronesse met haar man, die in een ruischende automobiel voorbijsnorden....
Toen zonk hij weer in elkaar en een doodsche droefheid grauwde op zijn
klam-bezweet gelaat. - Het regende, het mistte, de natte, felle wind kromde de
klagend-piepende kruinen der boomen, en hij rilde, rilde, en zijn tanden klapperden.
De laatste bruine blaren stoven als doode vogels van de naakte takken en het paard
verzonk met zijn beenen zóó diep in het slijk, tot hij zelf weldra heel en al nat en
beslijkt was, en klaagde van pijnlijke kou en zich langzamerhand in al die grijze,
triestige, vochtige vuilheid voelde versmelten en verdrinken. Toen klaagde hij een
lange, heesche weeklacht uit en weer lag hij afgemat en roerloos, als een bleeke
doode uitgestrekt.
Dat duurde zoo verscheidene weken. Eindelijk kwam hij aan de beterhand; maar
nog eens weken duurde het vóór hij zijn bed verlaten mocht; en toen hij voor het
eerst weer opstond en gekleed bij het haardvuur in de keuken verscheen, leek hij
op een oud, bleek, kuchend en hoestend mannetje met uitgeholde, rimpelige wangen
en groote, zwarte oogen, die aanhoudend op akelige tafereelen schenen te staren.
Maar Rozeke dankte den hemel dat hij zoover genezen was en zij zelve herleefde.
Alles wat ze geleden had: haar slapelooze nachten, de onvermijdelijke
verwaarloozing der boerderij, de zware geldelijke opofferingen, alles was vergeten
voor die eene blijde gebeurtenis van zijn gelukkige genezing.
Af en toe nog had zij een briefkaart van de jonge barones ontvangen, telkens weer
uit andere steden en landen, en de oude meester kwam er nog steeds nieuwsgierig
naar kijken en 't een en 't ander haar ervan vertellen; maar zelve had zij haar
bescherm-vriendin slechts eenmaal tijding kunnen zenden, - de
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droeve tijding van Alfons' zware ziekte - en nu verwachtte zij weldra haar terugkomst
op het kasteel, waar zij voorloopig met haar man en hare ouders, gedurende de
zomermaanden zou vertoeven.
En op een ochtend, eindelijk, was ze daar, schoon als een jonge koningin, in een
prachtige nieuwe automobile, met haar man aan haar zijde.
‘O mejonkvreiwe! mejonkvreiwe!’ riep Rozeke, vergetend dat haar vriendin nu
‘mevrouw’ was, en schreiend van ontroering haar met in elkaar geslagen handen
op den boomgaard te gemoet loopend.
‘Rozeke! Rozeke!’ wuifde de barones verteederd. En zij en haar man drukten het
boerenvrouwtje warm de hand, als oude, trouwe, dankbare vrienden. En dadelijk
vroegen zij hoe 't met Alfons was en gingen binnen om hem te bezoeken.
Hij wilde opstaan om hen te begroeten, maar een hevige, schorre hoestbui drukte
hem onmeedoogend in zijn leunstoel bij den haard weer neer.
‘Blijf maar zitten, blijf maar zitten,’ riep dringend de jonge barones; en zelve haastte
zij zich naar hem toe in 't zijig ruischen van haar kleeren en drukte hem ontroerd de
hand. ‘Hoe gaat het, Alfons?’ vroeg zij bezorgd.
‘Dát 'n wilt hier nie wig, mevreiwe,’ antwoordde hij heesch, met de hand op zijn
holle borst kloppend.
Hij zag er nog steeds ellendig bleek en mager uit, en zijn groote, donkere oogen
hadden nog steeds hun onheilspellend-starende uitdrukking van verwilderden angst;
en zooals hij daar nu hijgend in zijn leunstoel zat, leek hij niets meer op een boer:
hij had een fijn besneden aristocratisch gezicht, van een vreemdziekelijke,
geraffineerde fijnheid, als een schilder of een zanger met zijn lang-gegroeide haren
en zijn spits-krullenden, donkeren baard.
Zij bleven maar kort om hem niet te vermoeien; en buiten, op den drempel, nam
de barones Rozeke apart.
‘Rozeke, ge zult wel moeten oppassen met uwe man,’ waarschuwde zij ernstig.
Rozeke smolt in tranen.
‘Ach Hiere, wa kan ik doen, mevreiwe!’ klaagde zij. ‘'k Geef ik hem alles woar da
zijn herte moar lust, moar hij betert zeu troage.’
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‘Gij moogt hem vooral niet laten werken, nog van heel de zomer niet.’
‘Hij 'n moe hij nie wirken, mevreiwe; hij 'n kan hij euk nie wirken. We zoeken ons
noar nen twiede knecht; moar 't zijn amoal greute onkosten, mevreiwe, en w'hén al
zuk 'n slecht joar g'had mee zijn ziekte.’
‘Daarvoor moet ge 't niet laten, Rozeke; als ge iets noodig hebt zijn wij daar om
u t' helpen.’
Zij zochten naar een tweeden knecht, naar een bekwamen paardeknecht. Zij hadden
hem hoogst noodig. Reeds lag het vroege lentewerk dringend op den akker te
wachten; en met de merrie was het al weer mis, die moest stellig opnieuw naar den
hengst toe; maar goede paardeknechts zijn er schaarsch te vinden, voornamelijk
in 't voorjaar als reeds iedereen bezet is, en Alfons zat zich gansche dagen
machteloos in zijn leunstoel van ongeduld en ergernis op te vreten, omdat het hoe
langer hoe dringender werd en niemand zich kwam aanbieden. Het maakte hem
ellendig en vertraagde nog zijn genezing; en tot grooten schrik van Rozeke sprak
hij reeds van uit zijn hoek te komen en zelf weer, zoo goed en zoo kwaad als het
ging, te gaan ploegen en zaaien, en nog eens met de merrie naar den hengst te
gaan, toen Vaprijsken op een zondag ochtend haastig van de vroegmis thuis kwam
en hem zei:
‘Boas, as ge nou ne kier ne goeje peirdeknecht wilt hên, nou es er ienen te krijgen;
moar.... hij 'n wilt hem nie prissenteeren; ge moet 't hem zelve vroagen.’
‘Wie est 't?’ vroeg Alfons gretig.
‘Ivo Smul.’
‘Ivo Smul? En hij weunt bij boer Kneuvels!’
‘Seder iergisteren 'n weunt er hij nie mier bij. Hij es mee zijnen boer in ruzie
geslegen en wiggegoan. 't Spijt de bezinne genoeg.’
Alfons, zijn groote, holle oogen strak voor zich gevestigd, zat roerloos te peinzen
en te staren. Rozeke was, bij 't hooren van Smul's naam, schrik-zwijgend
achteruitgedeinsd.
Eensklaps keerde Alfons zich tot haar om.
‘Wa peist ge 'r van?’ vroeg hij.
‘Lijk of ge wilt,’ antwoordde zij ontwijkend, met benauwde stem.
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Zij durfde 't niet bepaald tegenwerken; zij kende hun nood en vreesde 't ergste indien
hij aan zijn dreigement gevolg gaf, van zelf weer aan het werk te gaan. Was het
reeds niet háár schuld geweest, dat hij in plaats van Smul op dien akeligen ochtend
met de merrie naar dien hengstboer reed en er zijn zware ziekte bij had opgeloopen!
Neen neen, zij durfde niet, zij mocht niet; maar,.... die komst van Smul op hun
boerderij, in hun dagelijksch leven, zij gruwde en huiverde ervan tot in haar ziel; zij
was er bang voor, als voor den dood.
‘Hawèl?’ drong hij aan, onder haar ontduikend antwoord en haar lang stilzwijgen
ongeduldig wordend.
‘Hawèl, lijk of ge wilt,’ herhaalde zij nog eens, hem bedroefd en bijna smeekend
aankijkend.
‘Lijk of ge wilt! lijk of ge wilt! Dat 'n es gien antwoorde! 'K en wil ik niets! 'K en zoek
ik moar om wel te doen!’ barstte hij verwijtend-opgewonden uit. ‘Zeg liever: leupt
noar den duuvel! as ge nie 'n wilt antwoorden!’
Zij trok zich zwijgend, met tranen in de oogen, nog verder terug, terwijl Alfons,
boos en geprikkeld, zich opnieuw tot Vaprijsken wendde.
‘Hèt ge 'r mee hem over gesproken?’ vroeg hij.
‘Joa ik, boas.’
‘En hét hij gezeid dat hij hier zoe wille komen?’
‘Joa hij, boas, as 't hem gevroagd wordt.’
‘En veur hoeveel in de moand? Het hij da nie gezeid?’
‘Vijf en dertig fran, lijk of hij bij boer Kneuvels há.’
‘En verwacht hij antwoorde doarop?’
‘Joa en nien. Hij hé gezeid as hij van doage gien antwoord 'n ha, dat hij hem
elders gijnk verhuren.’
Opnieuw keerde Alfons zich tot Rozeke om:
‘Hawél, wa peist-er nou eigentlijk van? Zeg verdeeke euk ne kier ou gedacht?’
‘Hawél, joa joa, 't es goed, lijk of ge wilt,’ antwoordde zij als versuft, met hooge
kleur en op 't punt in tranen uit te barsten.
‘Moar 'k en wil ik nièts, zeg ik ou!’ riep hij nijdig. ‘'k Vroag ou joa of nie of 't ou
gedacht es. Keunt-e doar nou nie op antwoorden?’
‘Hawèl joa 't dan, joa 't, 't ès mijn gedacht!’ stamelde zij,
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bleek en bevend. Zij vond het ontzettend dat juist zij het beslissende jawoord moest
geven.
Weer keerde hij zich in zijn leunstoel tot Vaprijsken om:
‘Al gezeid. - Vaprijs jongen, goa gij weere noar 't dorp en zegt hem dat hij hier
verhuurd es en dat hij hoe ier hoe liever zoe komen.’
‘Al gezeid, boas.’
Vaprijsken stak een pijp op en was buiten.

XVIII.
Reeds den volgenden ochtend was Smul met pak en zak op 't boerderijtje. Kort en
stug groetend kwam hij binnen, vroeg waar zijn slaapplaats was, knikte goedkeurend
toen hij hoorde dat die op den zolder was boven den paardenstal, droeg er met
behulp van Vaprijsken zijn goed heen en stond reeds vóór half negen in het keukentje
werkklaar, met gefronste wenkbrauwen van aandacht luisterend naar de bevelen
van zijn nieuwen meester.
‘Iest en veural de vlasgoard eegen en sleepen, 't es doanig neudig,’ zei Alfons
met heesche stem. ‘Vaprijs zal mee ou mee goan om ou te teugen woar dat hij ligt.
Doarachter moên we malgré beginnen onz' eirdappels planten en oale voeren op
de kloaver.’
Sprakeloos hoofdknikkend had Smul zich reeds omgekeerd om naar zijn werk te
gaan.
‘Eet iest ulderen boterham,’ zei bedeesd Rozeke, terwijl ze haastig twee groote
koppen volschonk met koffie en een stapel dikke tarwe-smouterhammen voorsneed.
Zij sneed ook twee plakken zwart roggebrood en legde op ieder een zware snee
spek.
Zij aten, haastig slikkend, zonder spreken, en slurpend aan hun groote koppen.
Alfons, uitgeput door de inspanning van het bevelen-geven, zat af en toe heesch
in zijn hoek te hoesten; Rozeke liep gejaagd en onthutst heen en weer. Zij voelde
zich plotseling als een vreemde in haar eigen huis; zij kon haast niet begrijpen dat
die man, die Smul, waar zij nog steeds zoo heimelijk bang voor was, daar nu elken
dag vast zitten zou, dat hij zou deelen in hun dagelijks leven, dat hij met hen zou
opstaan en zou slapen gaan, dat zij hem ieder oogenblik zou hooren en zien. Het
kwam haar voor als iets onmogelijks, dat toch in
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geen geval lang duren kon, en 't was haar nu reeds een verbazing dat hij daar zoo
onbevangen en gewoon te eten en te slurpen zat terwijl het háár zoo akelig
bevreemdde en ontstelde; dat hij daar zat, aan de tafel van zijn vroegeren vijand,
wiens vrouw hij als jong meisje hartstochtelijk begeerd en bijna met ruw geweld
genomen had. Doch alles ging zoo doodgewoon en zoo natuurlijk alsof het nooit
anders geweest was; hij vroeg ernstig en kalm onder het haastig eten aan Alfons
hoe dit en dat gedaan moest worden, waar hij het een of 't ander vinden kon; en
van haar nam hij in 't geheel geen notitie, hield zich alsof hij haar niet zag en alsof
ze voor hem niet bestond. Zoo gauw hij met zijn eten klaar was stapte hij op, liep
naar den paardenstal, haalde de merrie uit en spande haar voor de driewielkar,
waarop hij met een forschen til de zware horde laadde. En weg was hij, over den
boomgaard en door 't open hek, door Vaprijsken vergezeld. Alfons glimlachte
tevreden, hem met een goedkeurend hoofdgeknik naar Rozeke van uit zijn hoek
door 't raampje nakijkend.
‘Dà es ne goên, zille! en ne rappen! Kijk ne kier die merrie goan! Hij 'n zal d'r nie
in sloap bij vallen, bij zijn wirk!’
Hun vroegere ruzie scheen Alfons totaal vergeten, hij dacht er niet meer aan. Hij
zag enkel nog in Smul den knappen, flinken werker, die hun uit den nood kwam
helpen.
Rozeke verademde. Misschien zou het toch beter gaan dan zij eerst dacht en
vreesde; maar zij voelde wel dat zij er nog aan wennen moest. Het was een vreemd
gevoel in haar: mengsel van hoop en vrees en ook van ontzag en een soort
schaamte. Waarom schaamte? Dat begreep ze zelve niet, maar voelde 't zoo.
Even later op den dag, in de zachte, stille zonnewarmte van den heerlijken
mei-ochtend, liep Alfons, door belangstellende nieuwsgierigheid gedreven, eens tot
aan den vlasgaard waar Smul nu aan 't eggen was. - Hij zag hem komen van het
verste einde over den langen akker: de mooie merrie met trotsch-opgeheven hoofd
flink-gelijkmatig in gestrekten vluggen pas aanschrijdend, en daarachter op de platte
horde Smul, fiks en wijd-beende met de leidsels in de hand, telkens
schuivend-glijdend in als 't ware wevende beweging over 't gladde, blonde land. Hij
zag het gespan komen, op 't oog af vergrootende, stijgend als op een zacht-
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glooiienden heuvel naar het middenpunt waar het veld ietwat hooger lag, en dan
weer naar de laagte dalen, de merrie snuivend, de horde schuivend, tot het heel
aan 't ander uiteinde gekomen was, waar Smul dan met een vluggen, zwierigen
zwaai horde en paard deed omkeeren en dadelijk weer, in flinken, forschen gang,
den akker opgolfde.
‘Nondedzju! dà es ne wirkman! den dienen kán watte!’ murmelde Alfons met
onbedwingbare bewondering in zichzelf, alsof het nog de eerste maal was dat hij
Smul zoo aan den arbeid zag. - En lang nog bleef hij daar, op zijn stokje geleund,
bewonderend staan staren en waardeerend genieten.

XIX.
Langzamerhand, met de rust en met de mooie dagen, werd Alfons beter; maar hij
was toch nog veel te zwak om zelf te werken. Zoolang hij kalm en rustig bleef, voelde
hij zich tamelijk goed, doch bij de minste inspanning begon hij weer te hijgen, te
kuchen en te hoesten en dagen lang waren er dan noodig om hem opnieuw op zijn
verhaal te brengen. 't Zal moeten slijten, had de dokter gezegd; en nu hij toch zulke
goed hulp had aan Smul en alles weer voorspoedig ging op 't hoevetje, nam hij zijn
lot nog al geduldig op.
Rozeke, van haar kant, was eindelijk ook aan den toestand gewend geraakt. De
vaste tegenwoordigheid van Smul kwam haar niet langer meer voor als een steeds
dreigend gevaar, alles bleef natuurlijk en gewoon zijn kalmen gang gaan, hij poogde
zich geen rechten aan te matigen die hem niet toekwamen en ook met 't Geluw
Meuleken en met Vaprijsken verkeerde hij op goeden voet; en weldra genoot ook
Rozeke iets van de rust en zekerheid, die Smuls flinke en krachtige bekwaamheid
heilzaam op Alfons' gemoed uitoefende. Die rust en zekerheid waardeerde zij te
meer nu ze weldra weer spoedig haar verlossing te gemoet zag. Evenmin als Alfons
ware zij op 't oogenblik in staat geweest voor de eigenlijke zaken van de boerderij
doelmatig handelend op te treden en zoo gebeurde het bijna van zelf en
onvermijdelijk dat alles meer en meer door den sterken en actieven Smul bedisseld
en beredderd werd.
In het begin kwam hij nog telkens aan Alfons vragen: ‘Baas, zouden we dit of dat
niet doen? zou het geen tijd worden om
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hier-of-daarmee te beginnen?’ Doch Alfons was vanwege zijn ziekelijken toestand
niet altijd op de hoogte om over het noodige te beslissen en zoo kwam het meer
dan eens voor dat hij zelf aan Smul moest vragen hoe of die er over dacht en wat
hij zou aanraden te doen. Zoo ging het toen het gras gehooid moest worden en ook
later toen het tijd werd om het koren in te oogsten. Smul was het die besliste, die
de maaiers ging ontbieden en de noodige bevelen uitdeelde. Van 't paard trok Alfons
zich heelemaal niets meer aan; dat was in Smuls handen en hij zou wellicht niet
geduld hebben dat een ander, zelfs de baas, er zich nog mee bemoeide. Hij was
er weer mee bij den hengst geweest, op een door hem alleen gunstig gekozen
oogenblik; en weldra leed het geen twijfel meer, dat de merrie veulen droeg.
Maar nu gebeurde 't dat hij, in zijn toenemende, algemeene bazigheid, zich ook
met den koestal ging bemoeien, wat speciaal Vaprijskens baantje was, en dit gaf
dadelijk aanleiding tot wrijving en gekibbel, tusschen de twee, totnogtoe op goeden
voet met elkaar omgaande knechts. Dat koestal-gescharrel compliceerde zich daarbij
nog met een vagen naijver om 't Geluw Meuleken, waar zij alle bei een beetje 't oog
op hadden. Scherpe woorden waren reeds een paar keeren gewisseld; en eindelijk,
op een middag, voor een beuzel-kwestie van al of niet te geven klaver, kwam het
tot een plotselinge, woeste vechtpartij. Geducht werd het veel zwakkere Vaprijsken
afgeranseld, en kwam daarop huilend en vloekend bij Alfons en bij Rozeke zijn
aanklacht doen, gillend dat zij tusschen hem en Smul te kiezen hadden en dat hij
wegging indien Smul nog langer bleef. Groot was de plotselinge ontsteltenis van
Alfons en van Rozeke! 't Viel als een donderslag uit helderblauwen hemel midden
in hun rust en vrede. Wat moesten ze doen? Zeker was Vaprijsken een uitmuntende
stalknecht en moeilijk kon hij op de hoeve gemist worden, maar onder de
omstandigheden van het oogenblik kon Smul dat nog veel minder en hun gedwongen
keus was niet twijfelachtig. Zij slaagden er eindelijk in, met heel veel moeite, na
smeeken en vleien, om Vaprijsken te bedaren en hem te doen blijven; maar dat
was meteen de beslissende triomf voor Smul, die van af dat oogenblik de onbetwiste
opperbaas der hoeve werd en er voortaan alles naar zijn eigen zin wist te doen
buigen.
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XX.
Den vijftienden Augustus, op den dag van Onze-Lieve-Vrouwe, werd haar tweede
kind geboren: een meisje. Hoe wonderbaar: het was dan toch precies uitgekomen
zooals Alfons het in zijn koorts gedroomd had; en 't kind werd ook onder den naam
van Marie gedoopt, ter eere van de Lieve-Vrouw en ook omdat Alfons het in zijn
ijlen zoo genoemd had.
Moeder Van Dalen en La, die meetje zou zijn, verbleven op het hoevetje de laatste
dagen vóór hare bevalling, en ook Rozeke's vader en haar broeders kwamen, en
weldra verscheen ook de jonge barones, met mooie geschenken voor de moeder
en het kind. Rozeke had den laatsten tijd haar lieve jonkvrouw, zooals zij haar nog
altijd noemde, maar zelden meer gezien; ook zij verwachtte haar eersteling tegen
den winter en samen hielden zij nu lange en vertrouwelijke moederpraatjes. De
maatschappelijke kloof was even door overeenkomst van zorgen, liefde en gevaren
tusschen haar gedempt, zij waren niets meer dan twee liefhebbende vrouwen en
verteederde moeders, de eene reeds ervaren en de andere nog vol van 't onbekende,
maar met gelijkkloppende harten alle twee. De jonge barones leefde nog steeds in
de verrukking van haar zalig, onverdeeld geluk; en ook Rozeke zag nu meer en
meer een blijde toekomst tegemoet, want Alfons' gezondheid werd met den dag
sterker en beter. Hij hoestte bijna niet meer en kon reeds, zonder zich te vermoeien,
halve dagen op den akker blijven.
De jonge barones vertelde van haar man. Hij was op 't oogenblik in Frankrijk, met
zijn automobiel, naar de groote wedrennen. Niet dat hij zelf nog mee deed; 't was
veel te gevaarlijk en hij had haar en ook haar ouders moeten beloven nooit in
snelheidsritten meer mee te rennen; maar hij stelde er nog steeds zooveel belang
in en dat genoegen gunde zij hem gaarne. En zij vertelde ook aan Rozeke dat zij
nu een heel mooi huis hadden in Brussel, vlak naast het huis van haar vader, waar
zij 's winters zouden wonen en waar ook hun eerste kindje zou geboren worden.
Rozeke moest er haar later eens met Alfons komen opzoeken, als zij haar kindje
had.
Rozeke's moeder, die 't gesprek bijwoonde en de uitnoodiging
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hoorde, kwam, op eenigszins misnoegden toon, met een bezwaar in 't midden:
‘'n Vroag gij heur moar nie te veele, mevreiwe. Nen boer en 'n boerinne moên op
ulder hof blijven; anders spelen knechten en meissens den boas!’
Zij doelde op Smul, wiens misplaatst bazig optreden haar reeds van 't eerste
oogenblik geërgerd had. Maar Rozeke, die de toespeling dadelijk vatte, meende
zich te moeten verontschuldigen:
‘Wa moeste we doen, moeder; we zaten doar alle twieë lijk lam? We mochten
nog heul blije zijn da w' hem hân.’
‘Tuttuttut! al wa konten!’ riep moeder met boersche ruwheid, zonder zich aan de
voorname tegenwoordigheid der jonge barones te storen; ‘nen boas es nen boas
en ne knecht moe ne knecht blijven, of anders 'n deugt het niet. Mijne man hè euk
dikkels ziek geweest en ik hè zeven kinders g'had: moar ne knecht of 'n meissen 'n
hân verdeeke! nie moeten probeeren van in ònz' ploatse boas of bezinne te spelen!
Ze zoên rap op stroate gevlogen hên! Voader gijnk wirken zeu lank of dat hij op zijn
bienen kon stoan en den uchtijnk dat-e gij geboren zijt hè 'k nog onz' koe gemolken.
Tuttuttut! al wa konten, zeg ik.’
‘Ha joa moar, moeder, wie zoe 't anders gedoan hên? Ge 'n hadt gulder giene
knecht of gien meissen,’ weerlegde Rozeke.
De jonge barones, die van de gansche toedracht niets begreep, zette verwonderde
oogen op.
‘Waarvan is er kwestie?’ vroeg zij eindelijk.
Moeder en Rozeke vertelden 't haar om de beurt, ieder op haar manier, Rozeke
even boos omdat moeder zoo beslist sprak over iets waar zij eigenlijk veel te weinig
van af wist.
De barones keek Rozeke met ernstige, bijna afkeurende oogen aan.
‘O, Rozeke, ge zult toch nooit....’
Zij kon haar zin niet voltooien, zóó hartstochtelijk viel Rozeke haar in de rede:
‘Ha moar mevreiwe toch! Ha moar mevreiwe toch! Wa peist-e gij toch wel van
mij?’
Zij was niet in staat haar ontroering te beheerschen, zij barstte plotseling in
overstelpende tranen uit, zwak nog na haar laatste kinderbed, en verweet scherp
haar moeder dat zij haar een onverdienden, slechten naam gaf.
De jonge barones legde zacht hare hand op Rozeke's schouder
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en bracht haar zoet-sussend tot bedaren. Wel neen, wel neen, niemand had iets
verkeerds bedoeld, zij had alleen maar willen waarschuwen. Zij waren gelukkig alle
twee en moesten haar geluk steeds waardig blijven.
Nog even snikte Rozeke, met droog-hikkende stem:
‘Onze lieven Hiere weet da 'k moar iene wensch 'n hè: da Alfons weere stirk en
gezond genoeg zoe meuge worden om den anderen te keune missen. Ik 'n hè hem
nie gevroagd; ìk.... zoe hem veel liever.... noeit op ons hof genomen hên.... 't Es
Alfons zelve die 't gewild hèt. Hij.... hij.... hij hè mij gedwongen hem te nemen....’
Zij droogde hare laatste tranen af en alle drie zwegen. Alfons kwam daar, over
den zonneglinsterenden boomgaard, glimlachend, met zijn spade op den schouder.
Hij was nog steeds zeer mager, met ingezakte borst en hooge schouders, maar zijn
gelaatskleur was gezonder en de uitdrukking zijner zacht-donkere oogen opgeruimd
en levendig.
‘Hoe vindt g' onz' jonge dochter, mevreiwe?’ vroeg hij aan de jonge barones; en
toen zij hem vriendelijk had gelukgewenscht keek hij even, als onthutst, naar haar
eigen zwaargeworden figuur en ging bedeesd en gegeneerd-stilzwijgend zitten.
Daarbuiten, op den boomgaard, galmde plotseling luid zweepgeklap en klonk de
ruwe stem van Smul, die een bevel schreeuwde. Zij keken door het raampje en
zagen hem met een hooge vracht goudgeel koren opgereden komen. Met gestrekte
spieren trok de zware, bruine merrie, al haar krachten inspannend om den wagen
door den mullen grond tot vóór de schuur te halen. Rukkend en schreeuwend hing
Smul aan de leidsels en Vaprijsken hield, duwend met een lange vork, de ietwat
scheef geschokte lading in het evenwicht.
Moeder Van Dalen, de wenkbrauwen gefronst, bromde, met van moeielijk
ingehouden toorn bevende stem:
‘Es da nou 'n vrecht veur 'n bieste die veulen in hêt! 'K 'en weet toch nie wat da
peist, Fons, da g'hem da nie 'n verbiedt!’
Alfons schudde zijn hoofd en antwoordde:
‘'t Es wa veele; moar 't en es gelukkig moar veur 'n klein eindsjen en hij doe 't
toch om wel te doen. Hij es schouw veur onweer en hij hoast hem binnen mee 't
loaste van den oest.’
Moeder zei niets meer en ging hoofdschuddende weg. Rozeke
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zat starend, met teedere oogen, te kijken naar haar jongste kind in 't wiegje en de
barones gaf een tikje met de punt van haar schoen aan Gessler die vóór haar voeten
lag, en stond op. Zij duwde met haar zachte vingeren twee kleine kuiltjes in de
mollige wangen van het slapend wichtje, glimlachte het teeder aan en keerde zich
zuchtend, met liefdetranen in de oogen om.
‘Tegen wannier verwacht ge 't ouwe, mevreiwe?’ durfde Rozeke haar fluisterend
op den drempel te vragen.
‘Ik denk einde December,’ antwoordde stil de barones, zachtkleurend.
‘En wa moet 't zijn?’ glimlachte Rozeken, ‘'n jongentsjen of 'n meisken?’
‘Al wat de lieve Heer verleent zal welkom zijn, Rozeke, maar wij hopen een jongen.’
‘'K zal d'r veure lezen, mevreiwe’ beloofde Rozeke met ontroerde vroomheid.

XXI.
Alweer werden de dagen korter en de bladeren begonnen bruin en geel en rood te
kleuren op de kruinen van de boomen; alweer zaten de donkere zwaluwtjes met
witte borstjes stil-kwetterend als kleine lijkbidders in lange, onbewegelijke rijen op
de kroonlijst van het huis en van de stallen, geduldig wachtend op 't mysterieuze
sein van verren aftocht naar het zuiden; alweer kwamen de trage, logge, zwarte
benden raven, droef-krassend in de kil-grijze, mistige lucht, over de naakte akkers
zwerven. De winter naderde, als een té wel bekende oude gast, met triestig gezicht
en zwartgallig gemoed. De zonnige vreugde stierf in grijze droefheid om hem heen;
en 't was of hij de menschen vóór zich wegjoeg: zij vluchtten met opgetrokken
schouders in hun donkere huisjes en kropen er rillend om het knappend,
rood-opflakkerend haardvuur.
Alfons was een der eersten, die voor den ouden barren grijsaard huiverend in
den hoek kroop. Het was of al 't herleven van den langen, schoonen, warmen zomer
allengs in hem uitdoofde en wegstierf en of hij langzaam aan verstijven zou, rillend
met angstige oogen en hoog-opgetrokken knieën bij den haard.
Hij wist niet wat hij had, hij klaagde niet en leed niet, maar weer was hij aan 't
hoesten en aan 't kuchen; en alleen 't gezicht
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der grijze, stille, kille lucht daarbuiten boezemde hem een soort van angst en afkeer
in, alsof daar ergens een gevaarlijke, verscholen vijand zat, die op hem loerde. Zijn
groote donkere oogen staarden soms als in verwildering door de kleine,
grijs-groenachtige ruitjes, zijn wangen werden bleek en ingevallen, zijn magere
handen schenen zich uit te lengen en als 't ware doorschijnend te worden,
licht-bevend-uitgestrekt als ze daar lagen op zijn magere, knokkelige knieën. Zelden
had hij eetlust, en gansche dagen, zonder iets uit te voeren, voelde hij zich zwak
en moe als na langdurigen, afmattendenden arbeid. - Toen zat hij stil te hijgen en
in dat hijgen hoorde men voortdurend iets heesch en fijn piepen, alsof er in zijn
binnenste een klein, benauwd beestje gevangen zat, dat vruchtelooze pogingen
aanwendde om te ontsnappen.
En weer ook leefde Rozeke in kommer en in angst. Zij voelde aanhoudend de
zwevende dreiging van een ramp, die plotseling uit zou kunnen barsten. - ‘Loat ons
liever den dokteur nog ne kier hoalen,’ smeekte zij telkens, om ten minste uit haar
kwellende onzekerheid te geraken; maar hij wilde niet, er scheelde hem immers
niets, hij had geen enkele onvoorzichtigheid begaan, geen kou gevat, niets; hij
hoestte alleen maar wat en 't was de winter die in hem zat, niets anders dan de
winter en met de eerste schoone dagen zou hij, als de vogels en de bloemen, weer
naar buiten komen.
Maar zij lagen nog zoo verre in het verschiet, de eerste schoone dagen; en 't
waren vooreerst koude ijsbloemen, die op de vensterramen bloeiden en 't waren
dikke, witte sneeuwkapellen, die in den bladerloozen boomgaard fladderden. De
barre, grijze winterman was overal, en in alle stille boerderijen van het
alombesneeuwde land hield hij de huiverige menschen van de verdere wereld
afgezonderd. De menschen leefden in het huiselijk familiegroepje hun beperkt
bestaan; en lief en leed van meesters en dienstboden bleef in de lange winter-een
zaamheid binnen de nauwe, warme muren opgesloten.
Enkele dagen vóór nieuwjaar ontving Rozeke met de post een mooi gedrukt
kaartje in een fijne enveloppe. De jonge barones had een zoontje; dat was een
zegen. Rozeke verblijdde er zich in als in eigen geluk, als in een straal van hoop
en verlichting over haar eigen kwellend leed van 't oogenblik.
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Maar helaas!..... háár zou de sombere winterman nog wreed beproeven.
Op een ochtend bleef Alfons langer dan gewoonlijk te bed liggen. Hij was nooit
vroeg de laatste weken; vooral gedurende de eerste uren van den dag voelde hij
zich moe en afgemat en hoestte, tijden lang. Maar 't werd acht uur, half negen; en
Rozeke had in de keuken 't lampje uitgeblazen en zag, onder het aankleeden van
Hilairken en 't verzorgen van Marietje, de late ochtend triestig grauwen op den
boomgaard, waar het Geluw Meuleken met twee volle emmers uit den stal kwam,
en nog steeds was hij niet op en hoorde zij hem niet bewegen. Zijn koffie stond
reeds klaar en hij zou koud en bitter worden; zijn dun-gesneden,
tarwe-boterhammetjes zouden liggen uit te drogen op het bord. Zij liet haar kinderen
even in de steek en ging eens op het steenen trapje van de voute-kamer luisteren:
‘Alfons!’ riep ze: ‘'t es al over half negen en ouë kàffee zal slech worden. Zoe-je
nie opstoan?’
Een dof en zwak gekreun klonk haar uit het half donker kamertje als antwoord
tegen. Zij schrikte hevig, holde de drie steenen treden van de voute op, en stond
vóór 't lage bed:
‘Scheelt er iets, Alfons? Zij-je nie wel?’
Eensklaps, in het schemerduister, zag zij iets zwarts, een breede donkere vlek,
vlak naast zijn hoofd op 't grijze kussen. Instinctmatig stak zij er de hand naar uit,
voelde iets akelig lauwkleverigs, begreep, als door een gruwel-intuitie, wat het was.
Zij vloog naar 't raampje, rukte 't blind weg, ontwaardde een donkerroode kleur aan
hare vingertoppen, keek schokkend om en zag hem liggen in zijn bloed op 't kussen,
't gezicht wasgeel, de oogleden dicht, leiblauw als van een doode. Zij vloog de
trappen af, huilde, schreeuwde om hulp, schreeuwend het woord, het gruwelijk
schorre woord: ‘bloed! bloed! bloed!’ schreeuwend met uitgepuilde oogen, hollend
heen en weer als een krankzinnige, tot zij op het Geluw Meuleken en op Vaprijsken
stootte en duizelend voor hun voeten in elkaar stortte.
Alfons had bloed opgegeven! - Toen de dokter, in allerhaast door Smul te paard
gehaald, op het hoevetje aankwam, was de zieke weer wat bijgekomen en lag kalm,
bleek en roerloos als een lijk, op het bebloede hoofdkussen te slapen.
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XXII.
De eerste rimpels van zorg en vroegtijdig verflensen groefden zich gedurende dien
droeven winter onuitwischbaar op Rozeke's eertijds zoo frisch en zacht gelaat. Zij
werd mager, haar ronde borst verslapte, haar rug werd gebogen en hare schouders
zakten. Eene bestendige uitdrukking van angst lag diep en schuw in 't helderblauwe
van haar oogen en om de hoeken trokken zich haar oogleden omlaag, alsof zij,
zwaar van droefheid, dreigden dicht te zullen vallen.
Zorgen, zorgen en nòg zorgen.... aldoor zwaar-drukkende zorgen! - De crisis was
voorbij, hij was weer op de been en zat in 't hoekje van den haard, maar onbekwaam
met iets zich te bemoeien, levend als een teer, ziekelijk plantje in een warme
broeikas. Hij was lastig en chagrijnig, hij en haar beide kinderen namen al haar tijd
in beslag, eischten al haar zorg van ieder oogenblik, en het gansche beheer en
bedrijf der boerderij moest aan de welwillende hulp en werkzaamheid van Smul,
van 't Geluw Meuleken en van Vaprijsken worden overgelaten. In het begin kwam
moeder; en ook haar vader, haar zuster en haar broeders kwamen om de beurt;
doch wat baatte het? Zij konden nooit langer dan een paar dagen blijven, en 't gaf
ook dadelijk aanleiding tot wrijving en gekibbel, niet alleen met Smul, maar ook nog
met het Geluw Meuleken en met Vaprijsken, die allen veel voor Alfons en voor
Rozeke over hadden, maar allen dreigden weg te gaan indien zij gedwongen werden
aan vreemdelingen - zooals zij Rozeke's ouders en familieleden noemden - te
gehoorzamen.
‘Hawèl, loat ze goan en neemt er ander!’ had moeder Van Dalen reeds meer dan
eens nijdig uitgeroepen. Maar wanhopig haalde Rozeke de schouders op: moeder
leek wel gek haar zulken raad te willen geven. Wat zou ze, wat kon ze, geboeid en
gekneld als ze daar zat, met nieuwe, onbekende dienstboden aanvangen? Zij begon
weldra moeders komst eerder te vreezen dan te verlangen; en alles ging zijn gang
zoo goed en zoo kwaad als het kon, en Rozeke zuchtte en weende en legde zich
machteloos bij den ellendigen toestand neer.
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De lente naderde nog eens en met de eerste schoone dagen kwam de drukte van
't werk op den akker.
Moeder was boos geworden omdat Rozeke naar haar zin niet handelde en zette
haast geen voet meer op de hoeve. Ook Vader kwam er nog maar zelden en La en
haar broeders hadden 't nu op Van Dalen's eigen boerderijtje druk genoeg. De dokter
had uitdrukkelijk aan Alfons verboden zich voorloopig met iets te bemoeien en nog
eens kon Rozeke niet anders dan Smul en Vaprijsken volle vrijheid van handelen
geven. Zij riep hen bij elkaar en smeekte hen met tranen in de oogen haar te willen
blijven helpen. Zij beloofden 't en hielden ook trouw hun woord. Zij werkten als voor
eigen, maar regeerden ook als eigen goed wat hun was toevertrouwd. Vooral Smul.
Die was dè echte baas geworden, aan wien zelfs Vaprijsken, na de ranselpartij van
't vorig jaar, als een onderdaan gehoorzaamde. Smul besliste, beval, eischte van
de anderen de slaafsche uitvoering zijner bevelen. Wel poogde Rozeke soms haar
prestige van bazin nog te doen gelden, maar zij voelde zich nog steeds zoo heimelijk
bang voor hem; en bij de minste opmerking keek hij haar aan, zóó vrijpostig en
brutaal, dat de woorden in haar mond versteven, terwijl zij, telkens kleurend als van
schaamte, dadelijk den blik ten gronde sloeg. En toch.... sommige dingen kon noch
mocht zij zoo niet blijven dulden: op een namiddag, tegen avond, had zij Smul, bijna
op heeterdaad, betrapt met 't Geluw Meuleken in de hooischuur. Zij waren haastig
van elkaar gegaan bij haar plotseling verschijnen en dien dag had ze geen
gelegenheid meer gehad hèm het gebeurde te verwijten; - zij wist ook nog niet zeker
of zij wel gedurfd zou hebben - maar het Geluw Meuleken had ze duchtig onder
handen willen nemen; en 't Geluw Meuleken, die vroeger zoo beleefd en nederig
was, had ook eensklaps brutaal en onbeschaamd geantwoord; en met wanhoop
had Rozeke begrepen dat ze tegen den toestand niet op kon en dat ze zich nog
mocht gelukkig achten wanneer ze slechts maar alles deden wat hun beliefde,
zonder haar verder in den steek te laten.
Steeds dringender had zij behoefte aan steun, aan hulp, aan iets goeds en
vriendelijks, dat haar wat op kon beuren; en met het vurigste verlangen zag zij uit
naar de komst der jonge barones, die van haar droevigen toestand op de hoogte
was en beloofd had haar zeer spoedig na hun intrek op 't kasteel te komen opzoeken.
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En op een middag kwam zij, schitterend mooi van gezondheid en van moederlijk
geluk, met haar zoontje in een sneeuwwit wagentje, dat door een jonge, kloeke,
frissche min in langen, wijden mantel en witte muts met enorme breede en lange,
witen-zwart-geruite, op den rug hangende linten, werd geduwd. Rozeke, weemoedig
gestemd door al haar eigen zoo zwaar contrasteerende droefheid, begon dadelijk
bij 't eerste zicht, overvloedig te schreien, terwijl zij, als in een vurig, zwijgend
smeeken, herhaaldelijk de hand harer voorname vriendin en weldoenster kuste.
Toen keek zij naar het kindje in de wieg en sloeg, nu schreiend van emotie en
bewondering, de handen in elkaar.
‘Azeu 'n scheun kind, mevreiwe! Azeu 'n scheun ijngelke van 'n kind!’ herhaalde
zij met bibberende stem.
‘Niet waar!’ riep trotsch de jonge moeder. Maar zij voelde dat haar te rijk geluk
het arme boerevrouwtje leed moest doen en vroeg haar met bezorgd gezicht hoe
't met Alfons gesteld was en of zij hem kon zien.
‘Kom binnen, mevreiwe,’ zei Rozeke; en zij wilde ook de min met het wagentje
doen binnenkomen. Maar de jonge barones sprak met schielijken angst enkele
haastige woorden in 't Fransch tot de min, die dadelijk met het wagentje omdraaide
en onder de boomen heen en weer ging rijden, terwijl de barones Rozeke in 't
woonhuis volgde.
Alfons voelde zich de laatste dagen weer wat beter. Hij had haar door het raam
gezien en hooren binnenkomen en hij was uit zijn leunstoel opgestaan, erg bleek
en mager nog, met groote, vreemd-glinsterende oogen en een zonderlingen, bijna
gepijnigden glimlach op zijn blauwachtig-bleeke lippen. Een groote, zwartwollen
bouffante was dubbel om zijn ontvleesden hals geslagen en zijn stem klonk hol en
heesch als kwam zij uit een kelder, toen hij de bezoekster welkom heette en verzocht
om te gaan zitten.
De jonge vrouw voelde zich plotseling door 't diepste medelijden aangegrepen.
Zij had niet gedacht dat het zóó erg was met hem; zij schrikte van zijn uiterlijk en
had alle moeite om dien akeligen indruk te verbergen.
‘Hoe vindt g' hem, mevreiwe?.... alweere veel beter, e-woar, nou dat de scheune
doagen beginnen te komen?’ vroeg Rozeke gemaakt-opgewekt, als wilde zij niet
alleen hèm, maar ook nog zichzelf met een bedriegelijke illuzie troosten.
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‘Zeker, zeker,’ antwoordde machinaal de barones, terwijl het in haar keel kropte van
leed en medelijdende droefheid.
Alfons kuchte even, heel zacht en heel voorzichtig, als was hij bang voor een
geduchte hoestbui en zijn bleeke lippen glimlachten met inspanning, terwijl zijn
heesche stem op bijna fluisterenden toon zeide:
‘As 't moar 'n beetse goe weer 'n blijft, mevreiwe; as ik moar weere buiten in de
zonne kan goan zitten. 't Es toch zeu triestig, altijd in huis.’
Zijn mooie donkere oogen, die haar week en vriendelijk in vreemde schittering
toelachten, omsluierden zich plotseling als 't ware met een floers van wanhopige
droefheid en hij sloeg ze neer ten gronde als wou hij zijn diepe smart niet laten
merken. Maar zij hadden 't gezien en innig gevoeld alle twee en Rozeke keerde
zich eensklaps naar het raampje om met trillende lippen, terwijl de jonge barones
iets als een ijskoude stilte in haar binnenste voelde neerzijgen. Zij peilde plotseling
de diepte van een onuitsprekelijke levenssmart vlak naast haar eigen jong en frisch
geluk en 't huiverde in haar van medelijden en van angst, terwijl haar oogen even
als verstard gevestigd bleven op het gelouterd en nobel gezicht van dien jongen
man zooals hij daar uitgeput en hijgend in zijn stoel zat neergezakt, zoo duidelijk
omvademd reeds door de sombere schim van den dood.
Zij stond op en nam afscheid. Ook hij wou opstaan, om haar te begroeten, maar
zij verzocht hem dringend stil te blijven zitten; en aan de deur keek zij nog eens,
bijna moederlijk, naar hem om en knikte hem ontroerd en vriendelijk toe, terwijl het
wit wagentje met haar kind in feestelijke zonneglinstering, onder de witte en roze
bloemenkruinen van den boomgaard, in wemelende licht- en schaduwloovertjes,
over het heldergroene gras tot haar genaderd kwam.
O! dat contrast! die komende, bloeiende frischheid en blijheid van zonnelicht en
levenslente in al 't verjongde en uitbundige feestgetij van de herlevende natuur,....
en dáár die bleeke uitgemergelde gestalte, als een geraamte in 't donkere van zijn
kleeren en in 't schemerduister van het laaggebalkt en zwartgerookte keukentje!.....
Buiten nam zij Rozeke apart en zei:
‘Hij is wel ziek, erg ziek, Rozeke; maar misschien is hij nog
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te redden. Luister, ik heb daar iets bedacht. In 't Zuiden, daar waar wij op onze
huwelijksreis geweest zijn, bestaan er streken waar de longlijders genezen. Daar
moet hij naar toe. Hij mag hier den volgenden winter niet doorbrengen; hij zou ook
niet kunnen. Met November gaan wij weer naar 't Zuiden, voor een langen tijd. Hij
mag met ons meereizen en wij zullen hem daar eenige maanden doen verplegen.
Wie weet, het is misschien nog niet te laat. Misschien komt hij gezond en sterk bij
u terug.’
Onthutst keek Rozeke hare weldoenster aan. Zij begreep niet, zij geloofde niet,
alles verwarde in haar hoofd. Zij begreep alleen maar dat hij maanden lang van
haar weg zou gaan; en 't was voor haar of men hem dood uit 't huis zou dragen.
‘O, mevreiwe, dat 'n es nie meugelijk! Hij 'n kan hij hier nie wig! hij 'n zal hij nie
willen!’ riep ze, schor van angst.
‘Wat zoudt ge verkiezen, Rozeke, hem hier bijna met zekerheid te zien sterven,
of ginder nog de kans op een mogelijke genezing te wagen?’ vroeg de barones met
droef-ernstig gelaat.
Rozeke stond even sprakeloos, met strakke, vochtig-schitterende oogen van
kwellende ontroering. Zij wist niet, begreep niet; zij was bang, zij was verbouwereerd;
het was te verre, zij kon er zich de werkelijkheid niet van voorstellen. En hoe moest
het op de boerderij ook gaan als hij eenmaal weg was? - Och neen, het kon niet,
het zou ook niet gebeuren; de jonge baronesse stelde dat maar voor om iets te
zeggen, om haar wat te troosten. Maar zij voelde zich heelemaal niet getroost en
vertwijfelend schudde zij het hoofd als voor een onoplosbaar vraagstuk, terwijl zij,
toch werktuigelijk dankend, hare weldoenster met het schitterend-blank
kinderwagentje en de prachtig-getooide min tot aan 't hekje vergezelde....

XXIII.
Kalm, zonder gebeurtenissen, ging de zomer voorbij. Met de schoone lange dagen
voelde Alfons zich weer veel beter en hij kon buiten zitten vóór den gevel in de
schaduw of langzaam slenteren in de zon, over de wegen van zijn akker. - Maar
niet zoo gauw kwamen de kortere dagen en de langere, dauw-vochtige nachten, of
weer hield hij zich instinctmatig binnen, als voelde
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hij zich door een gevreesden en geheimen vijand achtervolgd.
Op een ochtend in de laatste dagen van October kwam de barones hem met den
dorpsgeneesheer in haar rijtuig nog eens opzoeken. Dat was een afgesproken,
bijna plechtig bezoek; en dadelijk begon de dokter over het heilzaam verblijf in het
Zuiden, het eenige redmiddel voor kwalen als die waar Alfons onder kwijnde.
Met groote, holle oogen van twijfel en angst zat de zieke in zijn leunstoel bij den
haard te luisteren en te beven; en ook Rozeke zuchtte en beefde, als voor een
groote ramp waaraan zij beiden haast niet meer ontsnappen konden. Den ganschen
zomer had het hun als een dreiging boven 't hoofd gehangen; en nu de barones er
zoo beslist weer over begon, gesteund ditmaal door het gezag des dokters, zagen
zij aan de gevreesde noodzakelijkheid geen ontkomen meer. Zij beschouwden het
beiden als een niet te ontwijken dwangplicht, als iets dat hun, wel goed bedoeld,
maar toch huns ondanks, werd opgelegd en waaraan ze zich te onderwerpen hadden
omdat de jonge vrouw hun meesteres en zij haar nederige onderdanen waren.
‘Och, as 't het absoluut moet, mevreiwe,’ zuchtte hij; ‘ge zij gulder onz' miesters
en we moeten wij g'heurzoamen, e-woar?.... Moar al da wirk hier!.... en de mirrie
die te noaste moand moe veulenen!....’
De barones werd bijna boos.
‘Maar hoe is 't toch mogelijk, Alfons!’ riep zij geërgerd. ‘Ik wil u toch niet dwingen
en ik doe het waarlijk niet voor mijn plezier. Ik doe het maar om u te genezen, omdat
ik weet dat gij anders bijna niet meer kùnt genezen.’
Hij glimlachte gepijnigd en zijn groote, holle lijders-oogen keken haar even
dankbaar aan.
‘'K weet het, mevreiwe; 'k weet hoe goed da ge veur ons zijt,’ verontschuldigde
hij zich; ‘moar 'k vrieze dat 't hier slecht zal goan op 't hof, mevreiwe, as ik hier in
zeu lank nie 'n ben.’
‘'t Moe nòù wel goan; ge'n keun gij nou toch euk nie wirken,’ kwam de dorpsdokter
in 't midden.
‘Nien ik, menier den dokteur, 'k en kan nie wirken, moar 't es toch zulk 'n greut
verschil as ze weten dat den boas op 't hof es, zelfs al kan hij nie wirken,’ antwoordde
de zieke met triestigen glimlach.
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Maar 't was besloten, zij voelden beiden dat 't besloten was en dat het zou gebeuren.
En zij stribbelden niet langer tegen; een vage, verre hoop verzachtte hun tegenzin
en zij vroegen wat zij al doen moesten, hoe hij daar komen zou, hoe ver hij reizen
moest, waar hij eten en slapen zou, hoe lang het duren moest eer Rozeke van hem
tijding kreeg als hij eenmaal vertrokken was.
‘Laat dat alles aan mij maar over; hij reist met ons mee en wij zullen voor alles
zorgen,’ zei de barones.
‘Moar hij 'n hè hij gien klieren, mevreiwe, om ginter bij al da rijk volk te zijn! En
wa moet hij ginter spreken? Hij 'n kent hij gien Fransch!’ zei Rozeke bezwaard.
‘Laat dat alles maar aan mij over en ik verzeker u dat hij niets te kort zal hebben,’
herhaalde de barones. ‘Ik heb er naar ginder al over geschreven. Hij zal er bij een
Hollandsche familie komen, die ook heel goed Vlaamsch verstaat en als een kind
des huizes hem zal ontvangen.’
Zij zwegen. - Sterker werd de vage hoop en de tegenzin verzwakte. Hun angst
voor 't onbekende was zoo groot niet meer en zij luisterden met ontroerde
belangstelling naar de verhalen van de barones en van den dokter, die daar ook
geweest was, over de prachtige natuur van bosschen en bergen, over de warme
zon die er gansche dagen aan den blauwen hemel stond, over de bloemen en de
vruchten, die er den ganschen winter, schooner en rijker dan hier in den zomer,
bloeiden en tierden. Het was er werkelijk een Aardsch Paradijs, zooals de oude
schoolmeester het opgetogen noemde, en de dokter schudde plotseling zijn hoofd
en lachtte:
‘'K weinsche dat er mij euk iemand op zuk 'n plezierreisken trekteerde. Ze zoên
't mij gien twie kiers moete vroagen; 't zoe wa beter zijn dan hier heel de winter in
kouwe regen, ijs of sneeuwe te zitten.’
Zij waren overtuigd en overwonnen. Zij lachten ook, eindelijk verzoend met het
zoolang gevreesde denkbeeld; en inniger glansde de hoop op de toekomst, als een
zacht-streelend licht van nog mogelijke herleving en geluk.

XXIV.
De vijftiende November was de vastgestelde dag voor het
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vertrek. Rozeke's ouders, vooral haar moeder, die eerst erg het plan afkeurde,
hadden er zich eindelijk bij neergelegd en waren reeds sinds den vorigen avond op
het boerderijtje, waar zij de laatste maanden, na het geschil ter wille van Smul, haast
niet meer kwamen; en vroeg in den ochtend verschenen ook Rozeke's broeders en
haar zuster La.
Om negen uur kwam een rijtuig van 't kasteel Alfons afhalen. Rozeke zou hem
tot aan het naastgelegen, klein station vergezellen, waar zij de baronsfamilie zouden
vinden.
Het was een drukte en een emotie voor de gansche buurt. Boer Lauwe en zijn
gezin, die zij anders zoo weinig zagen, de menschen uit het werkmanshuisje vlak
daarover, en nog veel anderen uit den omtrek, kwamen op het boerderijtje of stonden
wachtend bij het hek te kijken. Van vóór half negen was boer Dons er met zijn vrouw;
en weldra verscheen ook de nieuwsgierige oude schoolmeester, die weer eens de
goede gelegenheid te baat nam om over zijn nog niet verkregen pensioen-verhooging
te spreken en ook hoopte nu en dan van Alfons een prentjes-briefkaart uit het verre
wonderland te ontvangen.
Alfons verscheen, versuft door al die drukte, bijna gekleed als een heer, met een
rond zwart hoedje en een lange, warme winterjas. Dat waren al geschenken van
de jonge barones en de buren voelden wel een beetje jaloezie. Zij hadden geen
flauw begrip waar Alfons naartoe ging, maar zij beschouwden 't allen als een soort
plezierreisje, als een rijke-menschen-gril, bijna bespottelijk voor een boer.
Zijn koffertje werd opgeladen en hij steeg met Rozeke in 't mooie rijtuig. Zijn
kinderen had hij nog eens voor het laatst gezoend en die keken hem nu door het
kleingeruite raampje na: Hilairken recht overeind, met groote oogen van verwondering
1)
op een tafel, Marietje met een ‘tsjoezeken’ in den mond op den arm van La, die
met een vuurrood gezicht stond te schreien. Ook moeder schreide, midden in een
groep nieuwsgierigen, de dikke wangen vettig glimmend, met korte zenuwschokjes
van haar puntigrond buikje; en vader stond daar stil-bedroefd naast, zijn beide oogen
dof en doodsch nu, 't gelaat haast zonder uitdrukking.
De oude schoolmeester kwam plechtig Alfons' hand in 't rijtuig

1)

Dotje.
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drukken en nam zijn hoed voor hem af, als voor een heer. Alfons, bleek, gejaagd,
met een strakken glimlach op de bleeke lippen, dankte den meester voor zijn
vriendelijke belangstelling en drukte ook de hand van den ouden boer Dons, die om
het rijtuig stond te roepen en te schetteren. Toen riep hij Smul, Vaprijsken en het
Geluw Meuleken bij zich en deelde hun nog eens zijn laatste bevelen uit, er bij
voegend dat hij trouwens niet lang weg zou blijven. Dit laatste stond muurvast in
zijn hoofd en had hem ten slotte beslist met de verre reis verzoend. Hij zoù gaan,
aangezien allen het goed voor hem achtten en wilden, maar hij moest zich dadelijk
ginds beter voelen, of hij keerde terug. De barones had hem trouwens zijn reisbiljet
laten zien, dat meteen een retour-biljet was, geldig voor drie maanden, en dat stelde
hem gerust. Wat geldig was voor drie maanden was ook geldig voor drie weken en
nog minder, en daarmee wist hij genoeg. Hij zei het nog eens, glimlachend, maar
met nadruk, opdat Smul en de anderen het goed zouden hooren en onthouden:
‘meschien ben ik hier te noaste week al weere!’
Vaprijsken en het Geluw Meuleken knikten onderdanig met het hoofd, begrijpend
wat hij zeggen wilde; Smul, integendeel, slechts even knippend met de oogen, bleef
stug en sprakeloos als een bruut, zonder zijn stuurschen blik tot zijn baas op te
slaan. Maar de oude schoolmeester kwam deftig weer in 't midden, verzekerend
dat het geen twijfel leed of Alfons mocht gerust van huis weggaan, terwijl een ieder
hier getrouw zijn plicht betrachten zou; en de oude, kluchtige boer Dons gooide 't
op een grapje:
‘Hawèl joa!’ schreeuwde hij, ‘en as ge begint te voelen da z'ou hier neudig hèn,
ge schiet ou weer op de vapeur en ge komt thuis gevlogen lijk 'n zwoaluw!’
Allen lachten en het rijtuig draaide langzaam om en reed van 't erf. La deed
Marietjes kleine handjes zwaaien achter 't raampje en Hilairken reikhalsde naar
boven, zijn neus en lippen platgedrukt tegen het ruitje, terwijl zijn oogen,
schuinsblikkend, het wegtrekkend rijtuig volgden. Moeder stond te schreien en te
schokken; de buren riepen hem ‘goe reize’ na, en hij glimlachte en knikte machinaal
in 't rijtuig en in haar emotie en verwarring knikte Rozeke machinaal mee, alsof zij
ook voor maanden lang op verre reis ging. Zij waren weg, een laatste maal zag hij
zijn grijzen winterboomgaard, zijn woonhuis en zijn stallen, en toen
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was 't uit: het rijtuig schommelde in vollen draf over den hobbeligen landweg naar
het kleine station, waar de jonge barones met man en kind en meid reeds op zijn
komst stonden te wachten.
Toen begreep Rozeke eerst goed dat het oogenblik der lange scheiding eindelijk
gekomen was en zij barstte in tranen uit.
‘Kom, Rozeke, niet schreien; denk toch dat het voor zijn gezondheid, voor zijn
leven is,’ trachtte de jonge barones haar te troosten.
Maar Rozeke kòn zich niet bedwingen, zij stikte in haar tranen en zij smeekte,
beurtelings tot den baron en tot zijn vrouw gewend:
‘O, menier den baron, en mevreiwe, ge'n zilt hem ginter toch tegen zijn goeste
nie houên, e-woar? Ge zilt hem toch loate weere komen as hij 't ginter nie 'n kan
geweune worden?’
Zij lachten om haar overdreven vrees en gaven haar de verzekering dat hij
volkomen vrij was van terug te keeren wanneer hij ook wilde, maar dat het van zijn
kant een groote domheid zou zijn; en de barones beloofde daarbij nog dat zij hem
dagelijks zou gaan opzoeken en haar twee of driemaal in de week zou laten weten
hoe hij 't maakte. Rozeke had trouwens zijn adres; ook zij moest hem maar dikwijls
schrijven om hem van alles op de hoogte te houden en hem desnoods gerust te
stellen. En hoe gelukkig zou het dan niet zijn voor beiden als hij met de eerste
lentedagen krachtig en genezen weer bij haar terug kwam.
Daar kwam de trein in de verte aangereden. Alfons, die zich tot dan toe betrekkelijk
goed gehouden had, barstte bij dat zicht ook plotseling in tranen uit:
‘Rozeke, Rozeke, adzju!’ snikte hij, haar de hand reikend.
De enkele andere reizigers, die op 't perron van 't kleine station stonden, drongen
verwonderd en meewarig om hen heen. De barones werd zenuwachtig, de baron
zette een verveeld en misnoegd gezicht. De meid met het kind stond terzijde stil te
spotlachen.
‘C'est idiot!’ bromde de baron tegen zijn vrouw. ‘Ne dirait-on pas qu'on leur veut
du mal! Voyez tout ce monde autour d'eux; un véritable attroupement. Ta philantropie
nous rend ridicules, tu sais!’
‘Ils sont si malheureux et.... n'oublie pas que nous leur devons un peu notre propre
bonheur,’ sprak zij zacht-vergoelijkend. Maar het verveelde haar toch ook en zij
ging er een eind aan maken.
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‘Kom, Alfons, geef uw vrouw nu een lieven kus en wees eens vroolijk voor het
afscheid,’ zei ze opgeruimd.
Doch het had niets geen uitwerking. Zij huilden en snikten hoe langer hoe beviger
en toen de trein vóór 't stationsgebouwtje stilhield krompen zij van smart en wanhoop
tegen elkander aan. Met geweld haast moest de barones hen scheiden en Alfons
naar een tweede-klas coupé duwen, terwijl de baron, 't gelaat vertoornd, met meid
en kind, vlak daarnaast in eerste stapte.
‘Kalm nu, kalm nu, kalm nu,’ herhaalde de barones wrevelig en dringend; en, met
van emotie hoogkleurende wangen, ging zij ook haar plaats innemen.
Eenklaps werden zij kalm, alle twee.
't Was Rozeke opeens zoo vreemd te moede; het leek haar eensklaps of een
vreemdeling daar zat, een bleeke, magere, ziekelijke, vriendelijk haar toelachende
vreemdeling; en zoo reed de trein met hem weg: hij vriendelijk glimlachend en zij
als in versuffing starend en toen hij reeds een heel eind verre was, stond ze nog
maar aldoor vreemd te staren, de oogen bedwelmd door het eigenaardig zinsbedrog
harer verbeelding, alsof zij nu leefde buiten de werkelijkheid der mogelijke
gebeurtenissen en roerloos daar te wachten stond tot het normale leven weer in
haar zou opkomen.
Iemand trok zachtjes aan haar mouw en, met een huivering zich omkeerend, zag
ze den koetsier van het kasteel, die hen naar 't station gebracht had, voor haar
staan.
‘Goa-je weere mee, vreiwken?’ glimlachte de man.
Die enkele nuchtere woorden riepen haar plotseling tot de werkelijkheid terug.
‘O neen ik, nee nee, merci, 'k goa liever te voete,’ antwoordde zij zenuwachtig,
als in een soort van angst. De koetsier drong niet aan en ging heen. In roerlooze
spanning keek ze nog even in 't verschiet over de eindeloos lange en rechte
glinstering van rails langs waar hij was verdwenen; en toen verliet zij ook het kleine
stationsgebouw en vóór haar lag het naakte, grijze winterveld als een andere
oneindigheid zoo eenzaam en verlaten, zoo levenloos en leeg, dat het haar nu te
moede werd of zij daar niets meer liefhad en ook niets meer kende; dat het nu was
of zij daar liep als een verdwaalde,
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zwakke vreemdelinge, in hopelooze droefheid maar recht vóór zich uit loopend,
loopend, aldoor aldoor loopend, zonder eind en zonder doel.
Maar zij kwam terug op het zoo welbekende boerderijtje en vond er nog haar moeder
en haar zuster en haar kinderen; en het leek haar nu weer alsof er bijna niets gebeurd
en niets veranderd was in de eentonige gelijkheid van haar dagelijksch leven. Smul
was, als iederen ochtend, met ploeg en paard en egge bezig op den akker,
Vaprijskens dorschvlegel klonk met doffe, gelijkmatig-gekadanseerde slagen op
den harden schuurvloer, de groote waakhond lag rustig, half in half uit zijn hok te
loeren, de zwarte poes zat knippend met zijn gouden oogen vóór het haardvuur, de
oude klok tiktakte trage en in het achterhuis was 't Geluw Meuleken de boterkarn
aan 't schoonmaken. Alles leefde zoo rustig zijn gewonen gang en zuchtend ging
ze zich op 't voutekamertje verkleeden en kwam ook weer, naast 't wiegje van haar
jongste kind, bij 't kleingeruite vensterraampje, aan haar dagelijksche bezigheid
vorderen. Moeder ging bij het haardvuur zitten, nam een snuifje, vouwde haar
handen op haar knieën en begon een praatje; La, die enkele dagen blijven zou, had
haar kantwerk-kussen meegebracht en liet de houten klosjes vlijtig door elkander
rammelen. Zij spraten natuurlijk over hem die nu reeds verre aan 't reizen was:
moeder steeds heimelijk onverzoend nog met de reis, doch nu iets minder pruttelig,
La opgewekt en vol verlangen, met frissche, glimlachende lippen en blinkende oogen
als van een jong, gevangen vogeltje, dat droomt van heerlijke vrijheid, in verre,
warme, blijde zonneruimte....

XXV.
Den derden ochtend na zijn afreis kwam de eerste tijding: twee korte briefkaarten;
een van de barones en een van Alfons. Hij was goed aangekomen, hij voelde zich
wel wat vermoeid van de reis maar toch opgeruimd; hij had een groote, heldere,
zonnige kamer en de streek was 't schoonste wat een mensch op aarde zien kon.
Morgen, als hij heelemaal ingericht was, zou hij haar een langen brief schrijven.
Rozeke's hart was opgelucht. De reis, de afstanden, de een-
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zaamheid, alles scheen haar eensklaps veel lichter en gewoner om te dragen dan
ze eerst gevreesd had, nu ze reeds zoo spoedig goede en geruststellende berichten
van hem kreeg. 't Was bijna of hij niet vertrokken was, of hij zich ergens ophield in
de buurt, waar zij hem elk oogenblik, als 't noodig was, kon zien en spreken. Zij
schreide niet meer halve nachten in haar bed om hem; zij stelde zich niet langer
alllerhande ingebeelde rampen voor; maar met een trillende emotie van
nieuwsgierigheid wachtte zij op zijn eersten langen brief, die dan ook stipt, volgens
belofte, op gestelden dag en uur, haar door den postbode overhandigd werd.
Het was een lange, lange brief, vol van zijn eerste indrukken en ontboezemingen.
De plaats en streek waar hij thans was wist hij niet duidelijk te noemen; hij noemde
het ‘ginter’, in tegenstelling met ‘hier’, waarmede hij zijn eigen land en huis bedoelde.
En 't maakte eerst op Rozeke een vreemd-verwarrenden indruk; het leek wel of hij
reeds was teruggekeerd en vertelde over wat hij vroeger in het buitenland gezien
had. Hij schreef, geijktbeginnend, als iedere boer of boerin die een brief opstelt:
‘Beminde vrouw,
Ik neem de pen in de hand om u te laten weten den staet van mijn gezonteit en
verop van u hetzelfde. Ware het anders het zou mij veel verdriet doen. Ik heb eene
lange reis gemaakt, beminde vrouw, daar hebt gij geen gedacht van. Ik meende dat
den trein noeit meer en zou ophouden met rijden en eerst heel den dag en heel den
nacht heeft hij gereden en als het nuchtink werd zag ik door het ruitje van den trein
hooge bergen in de verte die met sneeuw bedekt waren. Daar kunt gij u ook geen
gedacht van maken, beminde vrouw, hoe hoog en groot die ginter zijn. Den hane
van den kerktoren is een naaldeken daarbij vergeleken en dat duurt alzoo uren en
uren lang, den eenen berg achter den anderen zoo ver of dat de oogen kunnen
dragen. Ja, het en is ginter niet gelijk hier, waar dat de menschen nooit eenen berg
gezien hebben en zelfs niet weten wat eenen berg is. Den baron en de baronesse
zijn heel goed voor mij geweest. Aan iedere stasie waar den trein eenige minuten
bleef staan kwam mevreiwe naar mij kijken en tot drei keers toe heeft ze mij heel
goed eten en wijn doen brengen. Bier drinken ze ginter bijkans niet, het is altijd
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wijn en die is ginter goedkooper als hier het bier. Welnu, beminde vrouw, achter dat
wij nog heel lang gereden hadden zijn wij aan de zee gekomen, die zoo blauw is
als het blauwsel waarmede gij almets het lijnwaad wascht. Daar en kunt gij u geen
gedacht van maken, het is percies gelijk of er blauwe verwe in gegoten was. En het
is ginter toch zulk eene schoone warme zonne, zoo warm als hier in het schoonste
van den zomer en de menschen loopen allemaal in witte of bleeke zomerkleeren
en 't vrouwevolk met parasols percies gelijk hier in de heetste dagen te Oostende.
En overal zijn de blaren aan de boomen en bloeien de schoonste bloemen en ik
heb waarachtig citroens en apelsiens aan de takken zien hangen, percies lijk of de
oude schoolmeester Cattoir ons verteld heeft. - Welnu, beminde vrouw, ik ben
eindelijk toegekomen in eene kleine stad waar den baron en de baronesse mij naar
mijne kamer geleid hebben. Dat huis staat halfwege op eenen berg en van uit mijne
kamer kijk ik op de schoone blauwe zee. O, dat is ginter toch schoone, daar hebt
gij geen gedacht van! En zacht en warm dat het hier is in de zonne, daar hebt gij
geen gedacht van. Ik voel er al de deugd van in heel mijn lichaam en ik heb nog
van heel den dag bijkans niet moeten oesten; maar de nachten zijn hier stijf koud
en zoo gauw als de zonne weg is mag ik hoegenaamd niet meer uitgaan. Maar ik
ga heel den dag uit in de zonne en 's avonds ben ik moe en blije dat ik in mijn bed
lig. - De menschen van het huis zijn heel vriendelijk voor mij; maar de baronnesse
zegt wel dat ze heel goed vlaamsch klappen, omdat zij Olanders zijn, maar dat vind
ik toch niet en ik kan ze almets maar heel moeielijk verstaan. Zij klappen alzoo altijd
van binnen ulderen mond met kraken in de keele en als ze daarmee beginnen hoor
ik niets anders meer dan die kraken; maar afin wij verstaan mallekaar eindelijk toch
en ik zal daar wel aan gewennen. Wat het eten en drinken aangaat, dat is ginter
heel goed en ik moet zeggen dat het zelfs beter is als hier. - Den baron en de
baronesse zijn dan nog een endeken verder gereisd, maar mevreiwe is toch zoo
bijzonder goed voor mij; peis ne keer zij heeft mij nog vijftig frank op zak gegeven
en gezeid dat ze mij dikwijls zou komen bezoeken en dat ik ulder ook moest komen
bezoeken. - Eiwel, beminde vrouw, ik heb er van den achternoen eens met den
elektriek naartoe geweest, want er rijden hier ook elektrieks, zilde, zoo goed als in
Gent;
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maar alzoo een groot en schoon hotel waar zij zijn, ook halfwege op den berg, daar
en hebt gij geen gedacht van. En al dat groot rijk volk en zoo schoone gekleed, daar
zoudt gij van versteld staan! Den baron heeft daar zijnen odemobiel en hij en de
barones rijden er veel mee uit. Dat moet ginter zeker wat geld kosten! Mevreiwe
heeft mij den schoonen hof van het hotel getoond en zij heeft mij ook van verre het
speelhuis getoond, dichte bij de schoone blauwe zee, waar al dat rijk volk ulder geld
gaat verspelen. - Past maar op dat ge daar ook uw geld niet gaat verspelen, zei
mevreiwe alzoo al lachende; maar zij mag wel gerust zijn, ik zal mijn cenzen beter
weten te gebruiken.
Nu, beminde vrouw, schei ik uit met de pen, niet met het hart. Zeg aan meester
Cattoir dat ik hem ook al gauw eens zal schrijven en gij moet mij nu ook al gauw
schrijven. Ik verop dat gij met Smul en Vaprijsken en het Geluw Meuleken geenen
last en zult hebben en dat de kinders goed en gezond zijn. Ik ben ginter wel verre
van u allen, maar met eenen dag en eenen nacht op de vapeur ben ik hier toch
weere als het zijn moet en dat is toch eenen grooten troost voor mij. Ja, beminde
vrouw, mijn retourkaartjen heb ik zorgvuldig van onder in mijnen koeffer bewaard
om het toch niet te verliezen.
In afwachting op uw antwoord noem ik mij voor altijd
uwen verkleefden man
ALFONS.
Hoe gaat het met de merrie? Is het veulen er nog niet?’

XXVI.
Den volgenden dag haalde Rozeke uit de onderste la van haar kast een inktpot,
een verroeste pen en een velletje papier te voorschijn, en zij antwoordde:
‘Beminde Alfons,
Ik neem de pen in de hand om u te laten weten den staet van mijn gezonteit en
verop van u hetzelfde. Ware het anders het zou mij groot verdriet doen. - Uwen brief
heeft mij en ook moeder en La, die hier nog altijd zijn, veel genoegen aangedaan
en dezen nuchtink is meester Cattoir gekomen die ook juist eene
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briefkaart van u ontvangen had en hij heeft gevraagd om ook den brief die gij aan
mij geschreven hebt te mogen lezen, en ik heb hem hem laten lezen omdat er toch
niets kontrarie in stond en hij heeft nog eens gevraagd of gij toch niet en zult laten
van nog eens met mijnheer den baron en mevreiwe over de verhooging van zijn
pensioen te spreken. - Nu, beminde Alfons, laat ik u weten als dat hier alles heel
goed gaat. Dezen nacht heeft de merrie eindelijk een heel schoon veuleken gekocht
en alles is heel gemakkelijk gegaan en het is ook een merrie-veuleken, bruin gelijk
de oude maar met vier schoone witte pootjes van onder. Het is een danig schoon
beestjen en de merrie is er danig jaloes van. Smul en Vaprijs hebben heel den nacht
bij de merrie gewaakt en ik heb hun kaffee en boterhammen en een ferme schelle
vleesch gegeven en tegen den nuchtink was het er. Nu moet gij maar zeggen hoe
dat gij het beestjen heeten wilt. Vaprijsken wilde het Mietjen heeten en Smul Liza;
maar ik vind Mirza veel schoonder maar gij zijt den baas en gij moet het maar heeten
zooals het u belieft. Met de kinders gaat het ook heel goed. Hilairken vraagt al
dikwijls waar zijn vader is en met Marietjen gaat het ook heel goed. Met moeder en
met La gaat het ook heel goed en ik kan niet anders zeggen als dat de knechten
en het Geluw Meuleken allemaal stijf brave zijn en dat zij danig ulder beste doen.
Ik heb ulder gisteren avond uwen brief eens voorgelezen, omdat ik het wel goed
vond dat zij niet moesten peinzen dat zij hier den baas mochten spelen, en dat zij
wel mochten weten als dat gij met eenen dag en eenen nacht te reizen onverwacht
op ulder dak kon vallen. Nu weten zij het en zij zullen ulder wel koes houden. Ach
beminde Alfons, wat zal ik blij zijn als gij hier genezen terug komt, maar gij moet u
niet haasten, alles gaat hier heel goed, blijf maar tot dat dat oesten heele gansch
gedaan is. Het en is hier geene schoone zonneschijn en warm weer lijk ginter. Het
regent of sneeuwt hier alle dagen en het is stijf koud.
Nu beminde Alfons met deze woorden neem ik van u afscheid niet met het hart
maar wel met de pen en blijf in afwachting op uwe volgende brieven.
Voor altijd uwe verkleefde vrouw
ROSALIE.’
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XXVII.
Eenige dagen verliepen. Rozeke had weer een brief ontvangen, maar hij behelsde
weinig nieuws. Alfons berichtte dat het weer ginder nog altijd even mooi bleef, maar
hij was eens beneden door de kleine stad gaan wandelen en vond er het volk zoo
verschrikkelijk vuil en lui. - ‘Ik en zou ginter toch niet willen leven voor geen geld
van de wereld,’ zoo schreef hij, ‘want zoo een smeirig volk als ginter daar hebt gij
geen gedacht van. Ze zitten op de zulle van hun huis of te midden van de straat
mallekaars luizen en vlooien te vangen en ulder waschgoed hangt allemaal uit de
vensters of dweers over de straat op koorden te drogen en het ziet er percies zoo
vuil en zoo grauw uit lijk of het nooit gewasschen was geweest. Het zijn lijk
koolzakken die uit de veinsters hangen.’ Verder vertelde hij dat er ‘ginter’ toch ook
al niet veel nieuws meer te zien was na de eerste dagen en dat men al heel gauw
genoeg had van al dat rijk ‘volk’ in hun zomerkleeren en van al die schoone ‘voituren’
en ‘odemobielen’ die veel te veel stof opjoegen en de wegen voor de voetgangers
gevaarlijk maakten. En, naar aanleiding van automobielen, schreef hij iets dat Rozeke
zeer verbaasde en haar met een onheilspellend voorgevoel ten opzichte der jonge
barones vervulde.
‘Dezen nuchtink’, schreef hij, ‘is mevreiwe mij weer komen bezoeken en zij was
zoo vriendelijk en heeft mij zulke schoone goede vruchten meegebracht, maar,
beminde vrouw, weet gij wat ik toch aardig vind: dezen achternoen ben ik eens
boven op den berg gaan wandelen en wilt gij eens weten wie ik daarboven op den
hoogen weg gezien heb? mijnheer den baron in zijnen odemobiel met nog eenen
heer en met twee vrouwspersonen waarvan geen eene de barones was. Zij stonden
voor eenen schoonen grooten café waar kerels met roode kazakken aan buiten
onder eene serre op violen stonden te spelen en zij hadden al te samen danig veel
leute, maar de gezichten en de manieren van die twee vrouwen stonden mij toch
hoegenaamd niet aan. Er loopen er hier zoo vele van die soorte en ik vrees dat den
baron daar in geen goed gezelschap was. Ik ben heel kontent dat hij mij niet gezien
heeft want ik had hem wel moeten saleweeren en wie weet of hij dat aangenaam
zoude gevonden hebben? Dat zou toch een
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droevig dingen zijn voor de jonge mevreiwe indien haren man hem nu al ging slecht
gedragen en ik durf het haast niet peinzen en toch vrees ik er voren. Maar het is
ook waar, er loopt ginter zooveel aardig volk dat ge nooit en kunt weten met wie ge
te doen hebt. Ach ja, beminde vrouw, het en is ginter niet lijk hier en ware het niet
om mijne gezondheit ik en zou ginter zeker geen ure langer blijven. Het is toch ook
maar triestig als ge nooit iemand en hebt om tegen te klappen. Dat spreekt ginter
allemaal Fransch of Italiaansch en die Olanders van het huis waar ik woon kan ik
toch ook maar heel moeilijk leeren verstaan. Zij en spreken nooit maar den helft
van ulder woorden uit en den anderen helft blijft altijd in ulder keele zitten kraken.
En het aardigste van al is nog wel dat zij meenen dat zij heel goed klappen en dat
ik slecht klap. Ja, ik heb al gezien dat de zoon en de dochter met mij loechen als ik
tegen ulder klapte en ik had waarlijk goest om ulder te zeggen dat zij wel zouden
doen met nog eenige jaren lesse te komen nemen bij meester Cattoir in ons dorp.
- A propo van meester Cattoir, ik heb er gisteren nog eens met mevreiwe over
gesproken en zij heeft mij belooft dat zij van morgen af nog eens over zijn verhooging
van pensioen aan haar papa zou schrijven, maar dat de meester toch ook een beetje
pasiensie moet hebben.
Stel het al wel, beminde vrouw, en lees maar dikwijls een gebed voor mij dat ik
zoo spoedig mogelijk bij u en mijne kinderen terug zou mogen komen.
Uwen verkleefden man met het hart,
ALFONS.
‘Dezen brief moogt gij aan den meester hoegenaamd niet laten lezen om dies wille
wat er in staat over de baron met die twee vrouwspersonen in zijnen odemobiel. De
meester is nog al nieuwsgierig en hij zou er in het dorp gaan kunnen over babbelen
en dat zou ons heel veel kwaad kunnen doen, en aan de knechten en het meissen
moogt gij hem ook niet voorlezen.’

XXVIX.
Die brief bracht Rozeke in zwaarmoedige stemming. Zij voelde dat hij ginder heimwee
begon te krijgen en dat het zou moeite
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kosten om er hem lang genoeg te houden. Ook door zijn onverwachte mededeeling
over den baron en die twee onbekende vrouwen in de automobiel werd zij treurig
en somber gedrukt. Zij kon haast niet gelooven dat hij zoo iets durven zou en 't
kwam haar trouwens voor als iets onmogelijks dat een man die zoo een lieve, mooie
vrouw had als de barones, nog naar andere vrouwen om zou zien. En toch!.... Zij
hoopte maar dat Alfons zich vergistte; het zou afschuwelijk zijn!
Opnieuw was er een week verloopen. Moeder en La waren weg en op het
boerderijtje ging alles geregeld zijn gewonen gang. Smul was zooveel mogelijk op
den akker, ploegend, spittend, mestend, in zoover het weer den veldarbeid toeliet;
en Vaprijsken, die het anders nu niet druk had, dorschte met den vlegel in de schuur,
of zwingelde den vlasvoorraad van den vorigen zomer af. Halve dagen hoorde men
rustig zijn zwingelrad gonzen in het houten afdakje naast 't wagenhok; en wanneer
hij er op schoften maal-tijd uitkwam, verscheen hij van onder tot boven grijsgeel
bepluisd en bestoven, zijn klein gezicht leuk-glimlachend, als van een oolijk
kabouter-sneeuwventje, onder de fulpige laag van donsjes en watjes, die als een
vermommings-pruik zijn haar en baard en wenkbrauwen bedekten. En zij hadden
allen een verteederd genoegen met het lieve veulentje dat zoo parmantig opgroeide
en reeds, in levenslustige dartelsprongen, om de merrie heen wipte en huppelde.
De oude Dons kwam er naar kijken en schudde lachend het hoofd, grappig gillend
dat dat dolle ding hem honderd en twintig frank uit den zak gestolen had met enkele
maanden te laat op de wereld te komen.
Dat alles was geluk en voorspoed. Wat Rozeke echter minder beviel was, sinds
enkele dagen, de zonderlinge doenwijze van 't Geluw Meuleken. Zij zag er getrokken
en bekommerd uit en herhaaldelijk, als Rozeke haar niet in 't oog hield, sloop zij
ergens weg in schuur of stal. Rozeke begreep wel dat zij Smul naliep en zij trachtte
't te dwarsboomen zonder evenwel openlijk en flink te durven optreden, bang als
ze was dat, en Smul, en 't Geluw Meuleken haar plotseling in den steek konden
laten terwijl zij niet weten zou door wie hen op dat oogenblik te vervangen; want en dit beschouwde zij, in de gegeven omstandigheden, wèl als ongeluk en
tegenspoed: tot haar schrik had ze ontdekt dat ze voor de derde maal zwanger was!
- Alfons vermoedde er wel iets
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van, doch was nog in 't onzekere toen hij vertrok, en om hem niet te kwellen had zij
er ook niets over geschreven; maar aan haar moeder had ze 't toevertrouwd en
deze was scherp uitgevaren, schreeuwend dat 't 'n stommigheid en 'n schande, 'n
wraakroepende uittarting van onzen lieven Heer was. Maar 't wàs nu eenmaal zoo;
daar zat zij er weer mee, een zware last te meer bij al haar andere zware lasten:
en meer dan ooit was het dringend noodzakelijk dat zij den vrede om zich heen
zoude bewaren. Daarom durfde zij niet doortastend tegen Smul en 't Geluw Meuleken
optreden, maar om hun geknoei zooveel mogelijk te belemmeren, had zij Vaprijsken
in den arm genomen; en deze, nog steeds heimelijk op Smul gebeten en jaloersch
van 't Geluw Meuleken, hielp Rozeke op bedekte wijze, al waar hij maar kon. Zoodra
hij 't Geluw Meuleken ergens in de schemering om schuur of stal zag draaien, hield
hij even met dorschen of met zwingelen op; en Rozeke die den kadanslag van den
vlegel of het snorren van den zwingel niet meer hoorde, wist dadelijk wat het te
beteekenen had. Zij kwam onmiddellijk naar buiten en riep, onder 't een of 't ander
voorwendsel, het Geluw Meuleken bij de kinderen of in huis terug. Zoo slaagde zij
er in menig geheim scharrelpartijtje te verhinderen en Vaprijsken lachtte
wraakgenietend in zijn gelen baard, terwijl Smul woeste oogen zette, zonder evenwel
openlijk zijn toorn te durven laten uitbarsten.

XXX.
Alfons bleef schrijven, geregeld twee- of driemaal in de week en Rozeke antwoordde
telkens onmiddellijk op zijn brieven, verzekerende dat alles best ging op de boerderij;
en, op herhaald aandringen van de jonge barones, smeekte zij hem ginder toch nog
wat te blijven, het desnoods met tegenzin nog enkele weken vol te houden, ter wille
van zijn gezondheid. De barones had het haar met alle kracht op 't hart gedrukt; hij
mòcht nog niet terugkomen; hij mòcht niet plotseling, zonder overgang, van den
warmen zomer in den barren winter vallen: 't kon doodelijk voor hem zijn. Maar
Rozeke voelde wel dat het verblijf in den vreemde hem hoe langer hoe zwaarder
begon te drukken; en, op een ochtend, schrikte zij hevig bij het ontvangen van een
heel kort brietje, waarin de barones Rozeke letterlijk bezwoer alles te doen
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wat in haar macht bestond om hem het onzinnig plan van plotselinge terugkomst,
dat hij vast scheen in zijn hoofd gezet te hebben, te beletten. De barones was
blijkbaar misnoegd over zijn ondankbaarheid, dat kon Rozeke heel goed uit den
toon van haar schrijven opmaken; en reeds was Rozeke koortsachtig bezig aan
een smeekenden brief naar Alfons, opdat hij toch om Godswil nog een tijdje blijven
zou, toen zij eensklaps een jongetje van 't telegraafkantoor met een rijwiel 't erf zag
opgereden komen. - ‘Och Hiere God!’ riep zij, op haar trillende beenen overeind
vliegend. Zij kwam hem op den drempel te gemoet gerend: ‘'n dépèche?.... veur
mij?’.... en ontving met een kalm: ‘joa 't bezinne’ van het jongetje dat van zijn rijwiel
wipte, de groene toegezegelde enveloppe van het telegram. Met bevende vingers
scheurde ze die open en las, de oogen schemerend:
‘Ik kom van avond terug.
ALFONS.’

XXXI.
Hij kwam terug! Nog enkele uren maar en hij zou weer bij haar zijn!
Haar eerste gevoel was er een van onberedeneerde, onstuimige vreugd. Zij had
hem sinds zoo lang niet meer gezien, zij had zoo zeer naar hem verlangd. Nu eerst,
nu hij zoo onverwacht bijna weer thuis was, voelde ze plotseling hoezeer zij hem
elk oogenblik gemist had, hoe vurig zij naar hem verlangd had. Nu.... o nu hielp
geene redeneering meer, hij kwam terug en dat geluk overtrof en vergoedde àlles,
nu zou ze niet geduld hebben dat hij nog maar één dag, nog maar één uurtje langer
weg bleef. Zij liep in machinale haast tot aan het hek langs waar het jongetje
verdwenen was, alsof zij hem reeds in de verte kon zien komen; zij kwam terug in
huis gerend en riep naar 't Geluw Meuleken die in het achterhuis aan 't boenen was;
zij was als gek van vreugd en holde weer naar buiten in de schuur waar Vaprijsken
dorschtte; en hardop riep ze 't overal in haar uitgelaten blijdschap: ‘Meuleken!
Vaprijsken! Alfons komt van den oavend weere thuis!’ Zij tilde haar zoontje in haar
armen op en zoende 't kleinste in zijn wieg en juichte, met zalige emotie-tranen in
haar oogen: ‘Hilairken! Marietjen! voader komt van den oavond weere thuis!’
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Eerst na die onbedwingbaar-spontane uitbarsting van blijdschap kwam zij langzaam
tot bedenken en bedaren; en van lieverlede sloeg haar onbezonnen vreugd in doffe,
kommervolle drukking neer. - Wat mocht er wel gebeurd zijn, wat mocht er met hem
wel schelen, dat hij zoo plotseling alles in de steek liet om als 't ware weg te vluchten?
Was zijn toestand dan eensklaps zooveel erger geworden? Had men hem iets
misdaan? En waarom was zelfs het sterk aandringen van de barones, die nu zeker
o zoo boos op hem en wellicht ook op haar zou zijn, niet bij machte geweest hem
nog langer daar te houden? - Zooveel onoplosbare, kwellende vragen, die eerst
opheldering zouden krijgen als hij 's avonds weer thuis was.
Zij liet Smul van den akker halen waar hij bezig was met mest te vervoeren en
zond hem bij hun buurman Lauwe vragen of hij Alfons met zijn sjees van 't station
mocht afhalen. Eerst was ze van plan zelve mee te gaan, maar de gedachte dat ze
met Smul 's avonds alleen in het rijtuig zou zitten boezemde haar zulk een angst
in, dat zij dadelijk van haar voornemen afzag. Zij zond Vaprijsken mee, die ook
meteen haar ouders zou gaan waarschuwen.
Trillend van ongeduld en emotie stond zij op zijn komst te wachten. Het was half
negen; elk oogenblik zou 't rijtuig aankomen. Zij kon geen minuut meer stilzitten,
voortdurend liep zij met het Geluw Meuleken naar buiten in den kil-mistigen avond
tot aan het hek van den landweg en stond daar rillend in het donkere verschiet te
peiloogen en te luisteren. - Eindelijk zag zij in de verte een lichtje flikkeren. Daar
kwam zeker de sjees. Krampachtig greep zij 't Geluw Meuleken bij den arm en een
snik verkropte in haar keel. Het licht werd grooter, geler, heller, schoot korte, vlugge
stralen over de eventjes uit de mistige duisternis opduikende boomstammen aan
den zijrand van den modderigen weg. En eindelijk zag ze vaag het donkere gevaarte:
het in kadans knikkende hoofd van 't paard, de gelijkmatig aandravende beenen,
het zachtjes schommelen van de zwarte sjeeze-kap en het dof spaken-glimmen
van de wentelende wielen. In korten, vluggen draai kwam het door 't hek gereden
en zij sprong met het Geluw Meuleken op zij en riep met heesche, schorre angststem:
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‘Es hij doar?’
‘Joa hij, bezinne’, antwoordde Vaprijsken van onder de kap.
‘Alfons!.... hoe es 't mee ou?’ riep zij nog, met het Geluw Meuleken naast het
rijtuig meehollend.
Zij hoorde geen antwoord of er werd er geen gegeven en die stilte knelde haar
als met doodschen angst.
‘Hoe es 't, Alfons? hoe es 't?’ herhaalde zij, haast schreiend.
De sjees had vóór den drempel stilgehouden en nu hoorde zij toch eindelijk zijn
heesche zwakke stem onder de kap:
‘Azeu.... stillekes.’
‘Och Hiere toch!’ kreet zij.
Haastig was Vaprijsken uitgewipt. Hij schudde vlug, in de duisternis, het hoofd
tot haar, als om zwijgend te beduiden dat 't niet goed was. - Dood-angstig, met in
elkaar gewrongen handen, staarde zij onder de zwarte kap. Smul was insgelijks
uitgestegen en hield zwijgend bij den breidel de merrie, die ongeduldig naar haar
veulen hinnikte. Al die schrikkelijke stilte en 't klagend hinniken van 't paard joegen
haar angst ten top. Zij snikte. - Vaprijsken haalde den koffer van onder de voorbank,
steeg op de trede en strekte in de duisternis onder de kap zijn hand uit.
‘Kom, boas, geef mij ou hand,’ hoorde Rozeke hem zeggen.
En toen kwam een donkere, gebogen gestalte te voorschijn en zij hoorde eene
bijna klankloos-heesche stem, die met zuchtende inspanning zei:
‘Hou mij goe vaste, mijn heufd droait.’
‘Zij gerust, boas, 'k hou ou goe vaste.’
Hij was uit de sjees; Rozeke greep schreiend zijn hand en leidde hem met 't Geluw
Meuleken naar binnen.
‘Hoe es 't Alfons? hoe goat 't mee ou?’ snikte zij.
‘Stillekes,..... 'k ben moe,..... mijn bedde.....’ heeschte hij zuchtend.
‘Ha moar zet ou iest 'n beetsen bij den heird, 'k 'n hè ou nog nie gezien, 'k 'n hè
ou nog nie g'heurd,’ schreide Rozeke wanhopig.
Hij zakte op een leunstoel in elkaar bij 't roode vuur en Rozeke schrikte als voor
een spook toen zij hem eindelijk bij de heldere vlam kon aankijken. Zijn door de zon
gebruind gezicht was dor en mager als ivoor en been, zijn mond stond hijgend open
en zijn groote oogholten leken twee donkere putten, waarin de strak-starende oogen
ziekelijk glommen zonder uitdruk-
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king, gelijk twee ballen van glas. Zij durfde geen woord meer spreken, 't was als
een lijk, een aangekleed geraamte dat daar vóór haar zat; haar boventanden beten
zenuwachtig-sidderend op haar onderlip en heel haar aangezicht stond krampachtig
verwrongen van de inspanning, om niet opnieuw in huilen en in snikken los te
barsten. Het Geluw Meuleken bleef even roerloos, als met schrik geslagen, op den
drempel van het achterhuis, waarin zij op een wenk van Rozeke verdween.
‘Hoe goat 't hier?’ vroeg hij eindelijk, eensklaps, als met een kracht van herleving
zijn groote, holle oogen tot haar opslaande.
‘O, goed, alles heel héél goed,’ haastte zij zich te antwoorden; ‘de stal, de kinders,
't veuleken, alles heel héél goed.’
Hij schudde zijn hoofd en weer staarde zijn blik, als schrikverwilderd, vóór zich
uit.
‘'K 'n kòst het ginter nie mier uithouen; 'k 'n kòst nie mier, 'k zoe d'r van verdriet
gestorve zijn,’ hijgde hij.
‘Woarom?... was 't er nie goe mier van 't eten meschien?... of kost ge tegen de
lucht nie mier?’ vroeg ze bedeesd. - ‘Wilt-e nou al gauw iets eten?’ riep ze eensklaps
levendig.
Hij schudde 't hoofd, gaf eerst geen antwoord.
‘'K 'n kòst nie mier, 'k 'n kòst nie mier! 't Was alles goed, moar 'k moest hier weere
thuis zijn,’ zuchtte hij eindelijk. ‘'t Es te verre,... 't es te vrende.... Mevreiwe zal kwoad
zijn, moar 'k 'n kan 't nie helpen.... 'k gijnge ginter deud,.... 'k moeste weere thuis
zijn.’
Zij kreunde, droef-hoofdschuddend, wanhopig van verslagenheid en smart. Maar
zij spande bovenmenschelijk haar krachten in om het hem niet te laten merken, zij
zei hem dat hij welkom was, dat zij zoo gelukkig was hem weer te zien en dat zij
wel alles met de jonge barones zou effen praten. En teer-bezorgd, vroeg zij hem
nog eens met nadruk wat hij nu eten of drinken wilde.
‘'K 'n hé gienen honger; anders nie of 'n glas woarme melk,’ zei hij.
Zij vloog naar 't achterhuis, beval het Geluw Meuleken spoedig een glas melk te
warmen.
‘'K ben blije, 'k ben toch zeu blije da 'k weere thuis ben,’ zuchtte hij, streelend
haar hand nemend.
‘'K ben euk zeu blije,’ antwoordde zij ontroerd.
Hij dronk zijn melk met smaak en een weeke glimlach gleed, vaag als een schim,
over zijn bleeke lippen, terwijl zijn glazigdoffe oogen eventjes weer opleefden.
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‘En de kinders stellen 't goed, e-woar?’ zei hij. ‘'K ben toch euk zeu blije da 'k ze
nou zal weere zien. En 't veuleken? 'K ben zeu curieus om 't veuleken te zien. As
't morgen 'n beetse goe weer es goa 'k ne kier tot in de stal.’
‘'t Es tòch zuk 'n scheun beestjen,’ glimlachte zij zwakjes; ‘moar ge meug wel
oppassen: de merrie es er wried zjaloes van.’
‘Sloa ze?’ vroeg hij.
‘Nien z'; moar ze tracht iederien uit de stal wig te drummen. Vaprijsken 'n mag er
noch aan noch omtrent komen en zelfs Smul 'n mag er nog nie altijd bij goan.’
Hij dronk zijn glas melk tot den bodem leeg en stond met inspanning op. Hij hoestte
even, heesch en zwak, met piepend gereutel, diep in zijn binnenste.
‘Nog 'n gloazeke melk?’ vroeg zij bezorgd.
‘Merci; 'k goa ne kier noar de kinders kijken en dan noar mijn bedde. 'K ben zeu
moe; 'k kome van zeu verre.’
Hij keek haar even strak en hijgend aan en vroeg, met aarzeling:
‘En mee ou?.... es 't nou toch weer azeu lijk of ge vriesde?’
Zij sloeg de oogen neer en knikte, terwijl haar wangen, als die van een schuldige,
met rood zich kleurden.
‘Joa 't, 't es lijk of ik vriesde; 't derde is op wig,’ zuchtte zij. - En plotseling, door
die laatste emotie in al haar narigheid overweldigd, kon ze zich niet meer
beheerschen en snikte ze 't in overstelpende tranen uit.
‘Ach Hiere! moet er dà nou euk nog bij komen,’ klaagde hij.
Kreunend en met hooge schouders ging hij naar het voutetrapje. Zij kropte met
geweld haar tranen op en volgde hem.
‘Kijk, hier liggen de schoapkes zeu scheune te rusten,’ hikte zij droog, hem voor
het kleine beddeken en 't wiegje brengend.
Hij zei geen woord meer. Hij keek zijn kinderen lang aan, met starren blik, en
keerde zich toen om.
Zijn wenkbrauwen stonden gefronst, zijn kin beefde.
Geen enkelen klank meer uitten zijn bleeke, bibberende lippen....

XXXII.
Zij wist het nu, hij kon niet meer genezen....
De dokter had het haar moeten zeggen, de pastoor was zijn
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biecht komen hooren en had hem de laatste sacramenten toegediend en 't einde
naderde. - Haar oogen waren uitgeweend en 't laatste greintje hoop was in haar
hart verbrijzeld. Dof was het in haar, dof en grauw als de doodsche, grauwe
winterlucht die om het boerderijtje hing. Leven of sterven, 't was haast eender, want
zijn leven was geen leven meer.
Hij lag te bed, hij kwam er niet meer uit. Hij lag, wasgeel, met langen, zwarten
baard en groote, donkere oogen, hijgend met half open mond te staren naar het
eenig kleingeruite raampje van het voute-kamertje. Uren en uren, half op zijn
rechterzij gekeerd, lag hij te staren door de groenachtig-grijze, in lood gevatte ruitjes,
als zag hij dingen daar, gebeurtenissen, die zijn gansche aandacht-in beslag namen.
Hij zag iets van zijn erf, hij zag de roze muren en de grijze deuren van zijn schuur
en stallen. Hij woonde iets van 't dagelijks leven en den steeds terugkeerenden
arbeid op de hoeve bij, hij zag Vaprijsken door de breede, openstaande wagenpoort
dorschvlegelen in de schuur en Smul die af en toe met wagen of met kar op en af
den boomgaard reed. En elken middag, tusschen twaalf en een, kwam men hem
het lieve veulentje vertoonen, op 't gras, vlak voor het raampje van zijn ziekenkamer.
Dat was het lang verwachte oogenblik van heel den dag. Hij leunde even op zijn
elleboog, door Rozeke met kussens in den rug gesteund; hij zag van verre Smul
met 't beestje uit den stal komen en hij glimlachte om de wilde sprongen die het
dadelijk maakte, om 't vlug geflikker der vier witte, huppelende pootjes en om de
groote inspanning van Smul, die het bijkans niet in bedwang kon houden. Maar
eindelijk, daar was het, daar stond het vóór zijn raampje, snuivend en krabbend met
zijn fijne hoefjes, kijkend in de ruitjes met zijn schoone wilde oogen en zijn rechte
gespitste ooren, alsof het hem in 't bed zag liggen; en in stille verrukking keek hij
naar het lange, fijne hoofd met glinsterend-witte bles over den neus en
kort-kroezende, rosachtige manen en uit de verte, in den stal, hoorde hij de merrie
jaloersch hinniken. Het veulentje hinnikte tegen, werd ongeduldig, draaide zijn staart
naar 't raam, wilde bij de moeder terug. En zoo bewonderde hij 't beestje ook van
achter: zijn zacht-golvenden rug, zijn rondend kruis, zijn kort-gekrulden staart, zijn
krachtige achterbeenen, reeds sterk genoeg om iemand een geduchten slag
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te geven. Het huppelde met gekke sprongen eindelijk weg en uitgeput zakte hij weer
in zijn kussens neer en 't hoofd zonk op de borst en zwaar vielen de oogen toe.
Toen vroeg hij fluisterend naar zijn kinderen en stil bracht Rozeke ze bij zijn sponde
en zei aan 't oudste jongetje dat zij heel rustig moesten blijven....
Eens vroeg hij haar, gansch onverwacht, maar kalm en stil, zonder schijnbare
emotie, wat ze doen zou als hij eenmaal dood was.
‘O moar, ge 'n zil gij nie stirven! ge zilt gij genezen!’ schreide Rozeke, in
plotselingen opstand tegen een noodlot dat ze toch onverbiddelijk wist.
Maar met een zwakken pijn-glimlach schudde hij weekjes het hoofd en vroeg
haar nog eens wat ze doen zou als hij dood was.
Zij kon niet antwoorden; zij snikte wanhopig.
‘Beloof mij ien dijngen,’ fluisterde hij; ‘beloof mij da ge mee Smul nie 'n zilt
hirtreiwen.’
‘O!’ riep zij verontwaardigd, met een soort van walging.
‘Beloof het mij, beloof het mij,’ drong hij met inspanning aan.
‘Dà beloof ik ou zeker! dà zweir ik ou!’ riep ze plechtig. - ‘Hoe komt-e toch aan
zulk 'n gedachten?’
Hij bleef een poos stilzwijgend, roerloos en met dichte oogen, als dood.
‘Hij 'n zoe nie goed zijn veur ou.... en veur de kinders,’ zuchtte hij eindelijk. Zijn
wenkbrauwen fronsten zich als onder een pijnsteek samen en twee stille, heldere
tranen rolden langs twee groeven van zijn holle, gele wangen, in zijn zwarten baard....
Heel zacht kwam eindelijk het laatste.....
Op een namiddag had hij nog pas even zijn kinderen bij zich gehad: Hilairken,
die met kromme beenen door de kamer waggelde en reeds ‘oader, oader’ brabbelen
kon; en ook het kleintje, dat men een ‘suiker-tjoeseken’ in den blaasjesmond op
Rozeke's arm zat. Hij had gevraagd hoe laat het was en waarom Smul nog niet met
't veuleken bij 't raam gekomen was; en Rozeke, even verwonderd, had hem
geantwoord dat het zes ure was en dat Smul, als naar gewoonte, immers tusschen
twaalf en één gekomen was; en daarop had hij zachtjes geglimlacht en geknikt dat
hij 't zich nu herinnerde; en rustig was hij weer met dichte oogen op zijn rug gaan
liggen, toen Rozeke, die even uit de kamer was geweest, om 't kleintje aan het
Geluw Meuleken te
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overhandigen, bij 't terug binnenkomen door de vreemde uitdrukking van zijn gelaat
getroffen werd. Zij kwam bij 't bed en in de vage schemering van den grijzen,
vroeg-invallenden avond, boog ze zich dicht over hem neer. Zoo bleef ze staan,
een heele poos, onbewegelijk, met aandachtig strak-starende oogen. - Hij ademde;
zij hoorde hem ademen, heel zacht.... Toen kwam het haar plotseling voor alsof hij
niet meer ademde. - In absolute roerloosheid en stilte lag hij daar en in die doodsche
stilte spreidden zich wijd van angst haar oogen open. Maar opnieuw hoorde zij
eensklaps zacht zijn adem en ook zij verademde diep. Toen hield het plotseling
weer op: de absolute, doodsche onbewegelijkheid en stilte.... En nòg dieper over
hem gebogen zag zij, in de grijze schemering, iets, dat als een bijna onzichtbare
schaduw van boven naar onder over zijn onbewegelijk gezicht neerstreek. - 't Was
als een wonderbare, langzaam-zachte ontspanning, als de teere, stille streeling van
een onzichtbaren vleugel, iets dat even zweefde en verdween, langzaam, langzaam
naar beneden glijdend, tot het eindelijk, als vervlogen, in de effen-grijze wazigheid
was opgelost. Het was voorbij, verdwenen.... en eensklaps zag zij op zijn strak
gelaat de onbekende uitdrukking van een geheel nieuw wezen, een wezen van
onuitsprekelijke rust en kalmte, de hooge, gelouterde, heilig-sereene kalmte van
het niet-meer-zijn.... Hij was dood! Zij zag het, zij wist het, zij voelde het.... en huilde
niet. Roerloos, met droge oogen, keek zij hem halsstarrig aan. Het was niet vreemd
voor haar, zij was niet bang, het scheen haar zoo natuurlijk. 't Leek of er niets
veranderd was; 't was zeker maar een zinsbedrog; 't gewone leven om haar heen
ging rustig voort zijn kalmen gang als 't oogenblik te voren; de grijze schemering
hing wazig-zacht in 't kamertje; in de keuken hoorde zij het Geluw Meuleken die stil
met iemand sprak en buiten, in de schuur, hoorde zij de dofgekadanseerde slagen
van Vaprijskens vleugel op den harden kleivloer.
De deur van 't kamertje ging zachtjes open en een zware, donkere gestalte
verscheen op den drempel. Het was haar moeder, die eens naar hem informeeren
kwam.
‘Hoe goat 't er mee?’ hoorde Rozeke haar fluisterend vragen, als in een droom.
Strak richtte zij zich op en keek haar moeder starend, als
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onnoozel, aan. Zij wilde spreken, maar kon niet. De schorre woorden bleven hokken
in haar toegeschroefde keel. Eindelijk kon ze 't uitbrengen:
‘Hij es deud, moeder! - 'K geleuve.... dat hij....deud es!’
‘Deud!’ gilde verwilderd de dikke vrouw. En zij kwam naar 't bed gehold.
‘Deud!’ herhaalde Rozeke machinaal, met gebroken stem.
Meer kon ze niet zeggen. Zij zakte snikkend, met haar handen vóór de oogen,
op een stoel en bleef er zitten schreien, eindeloos, eindeloos lang....
In de keuken daarnaast stoeide 't Geluw Meuleken zacht met Hilairken en Marietje.
Traag hossebossend kwam Smuls kar met een vrachtvol voeder van den akker op
het erf gereden. In de schuur galmde steeds, eentonig als een treurig klokgetamp,
Vaprijskens vlegel in doftragen, gelijkmatigen kadansslag op den harden kleivloer....
Dien zelfden nacht werd Rozeke ongesteld. Zij leed aan hevige krampen, uren lang
lag zij te kruipen en te kermen van de pijn en tegen den ochtend bleek het duidelijk
dat het met haar op een miskraam uit zou loopen.
De dokter werd gehaald en moeder bleef voorloopig op de hoeve. Ook Rozeke's
oudste broeder nam er tijdelijk zijn intrek om alles voor de begrafenis te regelen.
Het was nog een geluk voor Rozeke dat zij van al die narigheid niets merken kon;
en een geluk was 't ook dat 't derde kind er nu niet komen zou. - Alles werd in stilte
volbracht terwijl zij, zwaar ziek, met hooge koorts te bed lag.
De luiken van het huisje waren dicht gesloten, de zwarte rouwvendels stonden tegen
den muur, het strooien kruis lag op den drempel en op het erf en in de stallen was
geen leven noch bedrijvigheid meer. Alles was stil. Smul reed niet meer met de
merrie naar den akker, het veulentje kwam niet meer buiten, Vaprijsken dorschte
niet meer in de schuur, het Geluw Meuleken liet haar glinsterende emmers niet
meer rinkelen. En iederen morgen en avond luidde op den verren kerktoren een
doodspoos....
Den derden ochtend kwam eindelijk boer Lauwe's wagen, be-
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spannen met twee paarden, het erf van 't boerderijtje opgereden en hield geluidloos
vóór den drempel van het toe-geblinde woonhuis stil. - Boer Lauwe zelf, als naaste
buurman, stelde aan moeder van Dalen de sacramenteele vraag: ‘Bezinne, es 't
mee ouën dank dat 't lijk uit den huize goat!’ en toen moeder snikkend ja geknikt
had, werd de kist heel zacht, met nauwelijks hoorbaar geschuifel van voeten, door
vier mannen naar buiten gebracht. Onder het verkleurde, zwart-fluweelen dekkleed
met zilveren kruis en zilveren franjes teekende zij haar akelige vormen af. Vader,
moeder, La, de broeders, dempten met inspanning hun zuchten en hun tranen.
Moeder bleef maar even buiten. Zij schetste een kruisteeken over den doode, als
een laatste vaarwel en keerde stil terug bij Rozeke. Het Geluw Meuleken hield in 't
achterhuis de kinderen bezig.
Langzaam, in stil gefluister van woorden, werd de kist over een stroo-laag op den
wagen geschoven. Smul en Vaprijsken gingen er rechts en links, als wakers, naast
zitten. Boer Lauwe's paardeknecht tilde zich op den rug van een der paarden; en
langzaam, stapvoets, in plechtige stilte door den kleinen stoet van familieleden en
buren gevolgd, reed de wagen van het erf.
Het was een zonnige, frissche, winderige vroege-voorjaarsdag. Glanzend-witte
wolken dreven hoog en vlug in 't heldere, gezuiverde, als 't ware frisch-gewaschen
hemelsblauw en de nog bladerlooze, heen en weer gezwiepte boomenkruinen
klaagden zacht en piepten. Als een donkere, op elkaar gedrongen kudde liep de
kleine rouwstoet achter den zacht-schommelenden wagen: de enkele vrouwen van
het hoofd tot de voeten gehuld in haar lange, zwarte, door den wind soms
klapperend-opwaaiende kapmantels; de mannen in hun korte buisjes, de handen
in hun broekzakken en de schouders opgetrokken voor de kou. Bij den eersten
kruisweg hield de wagen even stil en allen baden met gebogen hoofden en gevouwen
handen, om de booze geesten te bezweren. In 't ruischen van den hoogen wind
krasten zwarte benden rondzwervende kraaien. Ginds verre, over de bloote
uitgestrektheid van de velden, rees spits de grijze kerktoren, waarin het doodenklokje
tampte, eentonig-aanhoudend, nu eens sterk en dan weer zwak gedragen door den
wind, als een halsstarrig, steeds herhaald geroep....
(Slot volgt.)
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Gedichten
Door Annie Salomons.
Aan 'n vreemde - vriend.

I.
Hij is 'n stil man in het drukke leven,
'n Goed man - ondanks aller zonden loon.
Om teere zachtheid voorwerp van veel hoon
Heeft hij, tot grooter hoon, àllen vergeven.
Toen liefde binnentrad z'n stille woon
Heeft blij-verwonderd hij het hoofd geheven....
En na 't verbleeken van zóó korte droom
Is hij toch dankbaar weer alleen gebleven.
Nu leeft hij mee met d'alledaagsche menschen,
Hij zelf onwerklijk als 'n ver visioen,
Weemoedberusting in z'n stille oogen En wijl de sterken zwoègen, hòpen, dòèn,
Staat hij alleen, schijn-zwakke, onbewogen,
Hij eenige overwinnaar van z'n wenschen.
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II.
Hoe zal ik komen langs de verre wegen
Tot waar ge woont in teruggetrokkenheid?
Geen vriendlijke gedachte zondt ge tegen
Die veilig me door 't onbekende leid'?
Als hooge wallen om 'n slot gelegen
Omgeven U Uw trots en schuchterheid.
Met harde monden, die al jaren zwegen,
Dwingen ze terug, die huiverend naderglijdt.
Maar 'k weet de droeve schoonheid van uw woning
Waar eenzaam-treurend g'uittelt uur na uur,
Als 'n onttroonde lang-vergeten koning....
En 'k ga als smeekling rond de hooge muur
Steeds zinnend op het mooie wonderwoord,
Dat zal doen springen de gesloten poort.
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III.
En elken dag leven we zoo maar voort,
Wij beiden eenzaam en in droefenis,
Elk wetend in den ander arm gemis
Aan een, die troost, die ons begrijpend hoort.
En elken dag weenen uw oogen zacht
Hun weemoed over mijne oogen uit,
Weemoed vaag schijnend, door de ruwe ruit
Van scherts, die voelen te verbergen tracht.
Maar 's nachts, als alles eerlijk is en stil,
Dan bréékt in snikken m'n schijn-kalme wil;
Dan ween ik woest om 't droevig-wit gezicht
Dat ver en eenzaam op het kussen ligt,
Om 't arme blauwe oogenpaar, dat schreit
Diep in den nacht in barre eenzaamheid.
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IV.
Πόϑος.
O, was verlangen maar 'n felle pijn
Die scherp en martlend door m'n leden drong,
Die àl m'n spieren spande en m'n hoofd
Vol-stuwde met heet-samendringend bloed;
Die me deed gillen, dat de stilte bràk
In honderd splinters door zoo wild geluid,
Die me deed kruipen langs den grond en slaan
M'n nagels woest in eigen weeke borst.
'n Pijn, zoo heftig, dat m'n lijf niets was
Dan eéne plek van knaging, wond van smart.
't Is niets.... verlange' is niets, het doèt geen pijn....
't Is niets.... dan - leegte....

Groot Nederland. Jaargang 3

321

V.
Wat moet ik doen om toch je hart te neigen
Tot mij, die 't mijne al geheven houd?
Moet 'k me versieren met veel bloemen, goud
En sieraden; of moet ik wachtend zwijgen,
En, wijl je argloos m' als 'n kind vertrouwt,
Teere gedachten tot guirlandes rijgen,
Tot ik je daarin als gevangen houd?
Moet ik loklachend schijnen doen m'n jeugd
In je moê oogen, die om blijheid vragen,
En zoo jouw smart vermindren door mìjn vreugd?
Of moet mìjn blik in jouw blik wederklagen,
Dat lijden tusschen ons zingt als zachte stem
Met teeder-droeve klankenrijen en
Zoo leed lief wordt, omdat we 't samen dragen?
't Is immers beide waar: leven is mooi,
Voor wie jong is en sterk; en toch zoo lang
En leeg kan 't schijnen, niets dan ijdle tooi,
Dat ik heel innig naar den dood verlang.
En ik kan àlles tarten, òver-stout,
En dan weer neerslaan in 'n treurend zwijgen....
Als ik maar wist, hoe ik je hart kan neigen
Tot mij, die 't mijne al geheven houd.
October 1904.
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Uit de gis
Door C.P. Brandt van Doorne.
(Slot.)
Weken lang bleef hij te bed. Het beterde niet.
‘U heeft koorts,’ zei Michiels telkens weer.
Ja. Koorts. Hij merkte het wel aan de gloeierigheid van zijn lichaam. Ook aan z'n
ijlen.... Echt ijlen eigenlik niet.... maar hij kwam soms in zo'n vreemde toestand, dat
hij 'n ogenblik niet wist waar hij was, hoe 't met hem stond. Hij waande zich in Atjeh,
maakte zich druk met uittrekken, vechten....Ajo, vooruit! Daar zitten de sloebers!
Madjoe!
Het duurde nooit lang. Even later ontwaakte hij uit zijn verbijstering, rillend van
koorts....
't Was op 'n middag nogal redelik. Hij voelde zich helder van hoofd, ook minder slap.
Daar kwam juffrouw Duffers: ‘Meheer, er ìs iemand voor uwe. Een jonge dame!’
‘Zo? En die vraagt naar mij?’
‘Ja. Naar d'r ome Bogert. Ze is uit Baarn, ze wou uwe zien.’
‘Hebt u gezegd dat ik ziek ben?’
‘Ja. Maar ze zeit asset kon, dan wou ze uwe toch effe opzoeke.’
‘Hm. Heet ze Ida of Jet?’
‘Dat heit ze me niet verteld.’
‘Vraag het dan.’
De juffrouw ging 't vragen. Het was Ida.
‘Goed. Laat 'r maar hier. Zet u die melk opzij? En die ongezellige rommel?’
't Was of het oplichtte in de kamer, toen Ida binnentrad. Bekoorlik zag ze er uit; 'n
koket hoedje met witte veer op het hoofd, een grijs nauwsluitend manteltje aan met
bont.
‘Wat is dat oom, bent u ziek?’
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‘Ja kind. Maar niet zo heel erg.’
‘Wat ligt u hier zielig, in die kale kamer!’
‘Ik ben niet verwend, moet je denken. En wat wil je meer dan een bed? In Atjeh
gebeurde 't me eens op 'n tocht dat alle bagage verongelukt was. We sliepen 's
nachts op de harde grond.... en zochten 'n gladde steen uit voor kussen.’
‘Had u geen dekens?’
‘Alleen m'n zakdoek.’
‘'t Is met uw ziekte nog niet gevaarlijk, oom.’
‘Kan jij dat zien?’
‘U bent zo vrolik.’
‘Da's waar. Altijd vrolik. Vooral in m'n eentje. Ik kietel me soms in de palm van
m'n hand. Om te lachen. - Vertel es meidlief, hoe kom je zo hier?’
‘Ik ben gelogeerd bij 'n vriendin. 'k Ga straks naar Baarn terug.’
‘En pret gehad in Amsterdam?’
‘O dol! Eergisteren was er bal. 'k Heb zalig gedanst.’
‘Hoe is het godsmogelik dat jullie meisjes zo op dat dansen verlekkerd bent. 'k
Wor al draaierig bij het idee. Dansen. Bah wat 'n liefhebberij. Je werkt je in 't zweet
voor niks.’
‘Oom niet zo plat alstublieft!’
‘Je maakt je moe.... krijgt kramp om je mond van het imbeciele geglimlach.... En
dan die papperig-weke praatjes!’
‘U oordeelt als 'n ouwe man. Ik kan wel dansen tot 's morgens vroeg!’
‘Om 't koketteren en flirten,’ plaagde hij.
‘Helemáál niet. Ik dans bijna even graag met meisjes onder mekaar.’
‘Ja. Fluiten. Dàt maak je mij niet wijs. 'k Heb jullie te vaak aan het werk gezien!
Hengelen, lokken, netjes spreien, vallen opstellen enzovoorts.’
‘Wat bent u 'n onverdragelike, voorwereldlike oom! U moest er es bijkomen. 't
Zou u opfrissen!’
‘Zodra ik weer solo kan dansen. - Maar biecht 's op: Wie van de jongetjes heeft
je het meest bekoord?’
‘Jongetjes waren er niet.’
‘O nee, dat noemen ze tegenwoordig heren. Ook goed. Wie van die heren heeft
er je hart veroverd?’
‘Niemand. Maak u maar niet ongerust.’
‘Was er niet één bij die je het liefst vond, Ida?’
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‘Nee oom.’
‘Meisje, meisje, wat ben je aan 't jokken. Schaam je je niet?’
‘'k Zou niet weten waarvoor.’
En zich ergerend dat ze 'n kleur kreeg, vervolgde ze brutaal: ‘Maar al wàs het zo,
al vònd ik er een wel aardig, daar heeft u niets mee te maken.’
‘Maar Ida!’ riep hij met gehuichelde ontzetting.
‘Vertelde u.... àlles in uw jeugd aan 'n ouwe oom of tante?’
‘Natuurlik!’
‘We zijn tegenwoordig dan wat zelfstandiger.’
‘Als dàt maar goed gaat. Moest ik je moeder niet waarschuwen? Is dat geen
staaltje van m'n omelike plicht?’
‘Komt u het zelf dan maar doen,’ zei ze lachend, niet langer twijfelend nu of hij
schertste. ‘Wezenlik, 'k heb er geen vrede mee dat u hier zo alleen moet liggen. We
wisten er ook niets van, 'k was anders wel eerder gekomen.’
‘Nu zie ik je vooreerst niet weer?’
‘Nee oom.... dat kàn niet, want straks ga ik terug..,.’
‘'t Spijt me. Jij fleurt me helemaal op.’
‘Dàt is nu es lief gezegd.’
‘A propos, 'k heb uit Indië iets voor je meegebracht. 'n Paar vaasjes. Japanse. 'k
Stuur je ze wel bij gelegenheid. En anders.... Onthou maar: die zijn voor jou. Ze
staan in m'n andere kamer.’
‘Dank u vriendelik. Mag 'k wel 's kijken?’
‘Zeker kindje, ga jij maar zien. Naast de pendule, op de schoorsteen.’
Een ogenblik later kwam ze stralend terug. ‘O oom, wat mooi!’
‘Bevallen ze je? Da's goed. Nou, dag beste meid! Groet ze allemaal! En zeg dat
het nogal schikt.’
Ze was weg.
Scherp voelde hij de tegenstelling tussen haar levensvreugd, haar kinderlik op
de toekomst vertrouwen, en zijn opgeven van alle hoop.
Het maakte hem wel niet sentimenteel, maar het stemde toch... bijna afgunstig.
En toen dacht hij weer: Hoe eerder het uit is, hoe beter. Mijn portie van het goeie
heb ik gehad.
De volgende dag besprak hij zijn toestand met dokter Michiels, die, voorzichtig,
ontwijkende antwoorden gaf.
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‘Hoor es dokter, ik ben geen oud wijf. Praat asjeblieft er niet omheen. Hoe lang zou
't nog met me duren?’
‘Maar meneer, wie kan dàt zeggen! Ik ben geen profeet. We willen het beste
hopen.’
‘Ik vraag niet hoe het lopen zàl.... Dàt weet u niet, dat begrijp ik. Ik wou alleen
weten wat u er van dènkt.’
‘Wel - ik denk dat we af moeten wachten, de moed maar niet verliezen.’
Even stilte. Toen Bogert weer: ‘Hoor nu es dokter, of 'k langer of korter leef - op
m'n woord van eer, het kan me geen weerga schelen. 'k Heb eigenlik liever dat het
gauw gedaan is, dan dat ik lang blijf sukkelen. Maar.... 'k heb nog wat te beredderen,
en....’
‘Dat kunt u immers doen? Haalt u het op, dan is er nòg niets verloren.’
‘Hm. Ja. 'k Heb me niet te haasten?’
‘Wel nee....’
‘Tjasses dokter, zeg toch ronduit wat u meent. Dat geouwewijf om me te sparen....’
Hij haalde diep adem, vervolgde toen: ‘Net of m'n leven zo lollig is, hè? - Dus:
enige dagen op z'n minst, volgens u?’
‘In het èrgste geval is het nog een kwestie van weken. En dan - zolang er leven
is, is er hoop.’
‘Hóóp,’ herhaalde Bogert bitter.
‘Kom, kom, u moet trachten wat opgewekter te wezen.’
‘Waarom? Ik ben lam, heb koppijn, duizelingen.... M'n staken kan ik amper
verroeren.... En dàt moet nog weken duren?’
‘We zullen ons best doen, kapitein.’
‘Nou, overdrijft u 't maar niet.’
De dokter had wel niets stellig beweerd, maar Bogert snapte het best.
En 't gaf hem een lichte bevrediging, dat hij een eindpunt zag. Over 'n week of
drie vier, in ieder geval na twee maanden, was alle ellende geleden. Geen pijn dan
meer, geen benauwdheid, geen kwellende verveling....
Dan was het uit voorgoed.
Of.... misschien niet?
Enfin, hij zou 't wel niet slechter krijgen dan nu.
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En wàs het gedaan, en dat scheen hem 't waarschijnlikst, dan kwam de eeuwige
onbewustheid, de wensloze grote rust....
't Viel hem in dat hij Louis nu toch wel waarschuwen mocht.
Of nee. Onnodig. Ida was bij hem geweest; die kon verslag uitbrengen.
Verbeeld je, 'n afscheidstoneel tussen hèm en z'n broer!
Och nee, die sentimentelerigheid was goed op 't toneel en in boeken. Dàn lijkt
het verduiveld mooi, zo'n roerende sterfbedscène. Maar hij en Louis....! Stel je voor:
O broeder, heb ik dan eindelik de weg tot uw hart gevonden? - En dan met 'n snik:
Verenigd, ja. Maar om voor eeuwig te scheiden. - Tsjieng, boem. Het scherm valt.
Nee, zó zou 't in geen geval gaan als Louis bij hem kwam. Die zou eenvoudig
zeggen: Ik hoor dat het minder goed met je is? Kan ik soms iets voor je doen? Nee?
Echt niet? Beterschap dan....
Louis moest liever niet komen. En stijve Lena met haar plichtmatige vriendelikheid
evenmin. Als 't leven langzaam doofde zoals bij hèm, was dat gemaal aan je bed
niet aangrijpend; enkel benauwend.
Och, wat hij verteld had aan de dokter van 't regelen van z'n zaken - dat was
eenvoudig 'n smoesje geweest om de man aan het spreken te krijgen.
Te regelen viel er nagenoeg niets. Nou ja, 'n paar rekeningen - de apoteker, de
dokter, juffrouw Duffers - maar het geld daarvoor lag in z'n koffer. En Kolonieën
betaalde nog ééns z'n verlofstraktement.
Z'n effekten, 't overschot van z'n geld, het kwam van zelf aan z'n broer.
Of - zou hij 't vermaken aan Ida?
Misschien nog beter aan Ida en Jet. 't Gaf anders maar schele ogen. Allebei ruim
vijf duizend pop. Niet veel, maar toch niet onaardig.... Hij moest het maar doen....
Als hij er tenminste toe komen kon 'n testament te maken.
Vijf duizend gulden. Wel jammer dat het niet méér was.
Als hij dat geld nog eens bezat, dat hij gedurende twintig
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jaar betaald had aan 't weduwefonds! Maar nóóit kreeg hij daar 'n rooie cent van
weerom. Dat was naar de weerlich.
Beroerd. Hij moest er nu aldoor aan denken, en werd er prikkelbaar door. Een
duitedief was hij anders niet - God nee. Wat had hij in Atjeh de ringgits niet
rondgestrooid! Wat 'n hap uit z'n kapitaaltje gebeten! Nou!
Nee.... 't geld was bijzaak. Maar die lamme manier om je tot betalen te dwingen
voor iets waar je geen donder aan had. Eigenlik smerige afzetterij, van hogerhand.
Wat hoefde een celibatair, zoals hij, voor z'n ‘weduwe’ te betalen?
Hij wou er niet meer over piekeren. Hij moest zien te slapen...
Daar had je het al, de koorts kwam weer op.
En hij kon het niet laten, hij zaagde door over dat lamme fonds en trachtte, kwaad
op zichzelf om de overbodige inspanning, uit te rekenen hoeveel geld hij voor z'n
‘weeuw’ wel had opgedokt. Stellig meer dan drieduizend pop. Zes jaar als
tweede-luitenant; acht als eerste, zes a zeven als kapitein. Dus als tweede tussen
de zeven- en achthonderd gulden. Als eerste.... hoelang ook weer was hij eerste
geweest? Zes.... nee, laat 's zien. Langer. Acht. En per jaar.... eerst ongeveer
honderd en vijftig. Toen hij hoorde bij de oudste helft, was het meer. Wel honderd
pop meer.... Nee toch niet, dàt was als kaptein.
Laat zien, hoe zat het ook....
Maar hij verwarde het allemaal.
Niet aan die dingen denken. Niet denken! Liefst hélemaal niet denken....
Hij viel eindelik in een onrustige sluimering.
De volgende ochtend bij het ontwaken, had hij het onbestemde gevoel dat er iets
wàs, iets biezonders.... iets.... van de vorige dag.... dat rust gaf, en toch óók iets
vervelends....
O ja. Hij wist het ineens. De ellende zou niet lang meer duren. Nog 'n week of
twee, drie, dan was alles gedaan. Mooi. Maar verder had hij over dat geld gehannest.
Nonsens. Wat deed het er toe? Hij had er tòch niets aan.

Groot Nederland. Jaargang 3

328
Tegen elven kwam juffrouw Duffers met zekere voldoening melden: Daar was
meheer z'n broer, uit Baarn. Of ze meheer maar boven zou laten?
Een scherpe tegenzin om te babbelen met Louis bruiste in hem op. Nee. Daar
bedankte hij voor. Hij voelde wel dat het onhartelik was hem terug te sturen, nu hij
uit pure belangstelling kwam.... maar hij kon het niet verdragen. Nee. Liever 'n
andere keer.
‘Heeft u gezegd dat ik ontving?’
‘Wel nee.... Alleen dat ik het vrage zou.’
‘Nou. Zeg maar.... zeg dat ik me op het ogenblik minder lekker voel, hè? 't Spijt
me. Zeg dat er bij. En.... komplimenten aan de familie.’
Hij was weer uiterst prikkelbaar. En ontevreden op zichzelf om z'n onredelikheid.
Het duurde niet lang, of daar kwam ook dat schrijnen terug over 't voordeel dat
Kolonieën zou hebben bij z'n dood.
Kleingeestig, dat gezanik over 'n dubbeltjeskwestie.
Kleingeestig, ja. Maar hij kon er niets aan doen. Hij hàd er het land eenmaal over.
En dàt was toch ook waar: Als iemand naar Indië ging, zich losmaakte van zijn
land, zijn familie - dan mochten ze 'm toch wel behoorlik betalen. Op officieren van
't Indiese leger moest men niet willen beknibbelen. Je waagde telkens je huid, kon
overal heen gestuurd worden, allerlei ziekten opdoen.... Ga 's na, hoe weinig er
worden gepensioneerd met een stevig, ongeknauwd korpus!
Enfin, dáár mopperde hij niet over. Maar 't was beroerd dat je 't geld niet kreeg
dat je toch eerlik toekwam! Ze hielden er zes percent van af, voor 'n weduwe die er
nóóit wezen zou!
Getrouwde officieren? Best. Die konden denken: M'n vrouw en m'n kinderen
profiteren er van. Maar òngetrouwden?
Ze moesten eigenlik allemaal.... al de ongetrouwden.... om Kolonieën te pesten....
Bliksems ja. Dàt was 'n idee. Dat had van de Koppel ook gedaan, die leuke ouwe
majoor! Die was op z'n sterfbed getrouwd met z'n njai. En van Brandeler met de
dochter van moeder Mulder.
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Trouwen. Waarachtig.
En waarom niet? Hij marcheerde nu tòch naar kaptein Jas.
Wanneer hij 's....
Hoeveel pensioen zou z'n weduwe krijgen? Was dat niet negenhonderd? Ja. Nou,
daar kon de een of ander heel lang plezier van hebben. Dan waren z'n duiten niet
weggegooid.... had-ie Kolonieën verlakt....
Trouwen.
En in zijn verbeelding zag hij, naast z'n bed, een lief jong bruidje, blozend om wat
er gebeuren ging.... en in 'r hart innig dankbaar....
Hij liet zijn fantazie een poos de vrije loop. Totdat zich de nuchtere vraag aan hem
opdrong: Hoe aan een vrouw te komen?
't Voornaamste ontbrak. ‘De lieve bruid.’ Het was ook allemaal dwaasheid. Hij kende
geen meisjes. Geen een. - Behalve dan Ida, z'n nichtje.
En die zou niet willen, natuurlik niet. A negenhonderd per jaar voor weduwe
doorgaan? Zou hem zien aankomen.
Wanneer het nog negen duizend was...!
Nee. Dàn evenmin. Zo'n kind van achttien jaar heeft 'n idealistiese opvatting van
al wat met trouwerij in verband staat. Trouwen en liefde.... dat is voor háár hetzelfde.
Gelukkig maar. En dan - 'n schijnhuwelik, met 'n stervende ‘ouwe’ oom, om 'n beetje
geld.... A bah.
Ida kwam niet in aanmerking.
Stel je ook 's voor, hè? dat hij z'n broer Louis en zuster Lena over zo'n plannetje
raadpleegde...!
Maar behalve Ida kende hij geen meisjes. Absoluut geen enkele.
Tussen buien van hoofdpijn in, lag hij er over te tobben. Hij droomde er over,
fantazeerde in halfslaap....
Trouwen zou 'n oplossing zijn.
Als hij nog maar in Indië was. Daar schoot je met zo iets ge-
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makkeliker op. Vond je geen hollandse, bon, er waren inlandse genoeg. Of
middelsoort: nonna's. Maar híj zou zich in Indiëlaten trouwen met z'n njai. Goed
schepsel. Ze zagen in Holland op zo iemand neer. Snapten er niet dat ze iets anders
was dan 'n maintenee.... of 'n lellebel....
Ja, in Indië.
Maar hij zag Indië nooit terug.
En nu was de vraag: of in Amsterdam niet iemand te vinden zou wezen.....?
Natuurlik wel. Als je wist waar te zoeken. Vrouwen genoeg die onz' lieve Heer op
hun knieën zouden danken.
Maar lag je met je bajonetten in de lucht, als hij, dan kwam er van zoeken niet in.
Juffrouw Duffers....?
God beware, nou daalde-n-ie af tot z'n keukenmeidachtige hospita.
Maar waarom niet? 't Mens paste 'm goed op. Ze deed wat ze kon....
Op hoop van zegen? Het kon wel zijn. Maar dàt was algemeen menselik.
Juffrouw Duffers....
Och, wat 'n gesuf. Het schepsel hàd immers 'n man?!
En Lewiese, het nuchtere wurm, was twaalf. Te jong. Zelfs voor echtgenoot-titulair.
Eigenlik jammer....
Die piekhaarhit had zestig jaar lang plezier van 't pensioen kunnen hebben!
Als hij z'n hospita eens polste....? Die zou al licht iemand weten....
Nee. Nee! Op die manier kreeg je allerlei gedonder. Het mens had het zèlf niet
breed.... Wie weet of ze 't baantje vàn weduwe-Bogert-in-spe niet in veiling zou zien
te brengen.... Of 'n akkoord aangaan tegen zóveel percent van de winst....
Dank je. Dàt was te vies.
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Dus niemand?
Daar viel hem in: nicht Heintje!
Kom, kom, het was àl te gek. Te trouwen met die ouwe nicht die z'n moeder wezen
kon?!
Hij zag de verbazing al in Baarn. Lena die uitriep: Néé máár! en theatraal de
handen ineensloeg. Ida die lachte, Jetje die gniffelde.... En Louis die gewichtig
verklaarde: Verstandsverbijstering....
Nou goed. Dat deeën ze dan maar. Wat kon het eigenlik schelen? Hoe z'n familie
leuterde, het raakte hèm geen lor.
De vraag was alleen: of hij zèlf voelen zou dat zo'n huwelik hem belachelik
maakte....
En wat dan nòg? Belachelik?
Dat ben je op je sterfbed nooit. Bovendien: hij stond bóven zo iets.
Waarachtig: Heintje. Dat wàs niet zo gek. In ieder geval, zij zou boffen. Tegen
die freule kon ze zeggen: vlieg op. Ze was tot 'r dood geborgen. Negenhonderd....
daar lééft ze van, zo'n ouwe jongejuffrouw.... al heeft ze ook verder geen cent.
Louis mocht voor zijn part lachen of huilen - dàt maakte geen verschil.
En 't mooist: Kolonieën kon betalen (al was het aan háár), wat ze hèm hadden
afgezet.
Vooruit. Hij moest het maar doen. Doen, zonder zeuren of zagen. Daarvoor ontbrak
de tijd.
De hit werd naar juffrouw Bogert gestuurd: Heregracht 255. Wàt netjes deed ze de
onderweg wel tienmaal herhaalde boodschap: ‘Komplement en de neef van de
juffrouw lag al 'n posie siek. Of de juffrouw asteblief eres ankwam, want meheer
wou d'r spreke.’
Heintje verscheen al de volgende dag.
Jan hoorde haar de trap opkomen, praten in z'n zitkamer met juffrouw Duffers....
natuurlik over hèm. Hij spande zich 'n ogenblik in om te luisteren.... maar kon niets
verstaan. Hij hoorde alleen een eerst aanzwellend, dan weer afnemend
woordegezwatel, soms voor 'n ogenblik onderbroken.
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Heintje kwam binnen op haar tenen, stond voor het bed. ‘Zo Jan.... 'k hoor 't is niet
goed met je? Had ik 't maar eer gewete....’
‘Dag Heintje. Ga d'r bij zitten, he?’
Ze kreeg stil 'n stoel en nam plaats.
‘Heb je veel pijn?’
‘Gelukkig niet. Maar 'k ben verbazend slap. 'k Heb soms 'n gevoel of de kracht
van mijn lichaam allemaal af is getapt. D'r zit voor geen drie weken leven meer in.’
‘Kom jonge, niet zo mistroostig! Het kan nog wel betere!’
‘Mistroostig? 't Kan me niks schele hoor! Al draaide-n-ik er vandaag tussen uit.’
‘Nee.... nee, zo mag je niet spreke. Dat vind ik niet aardig, Jan.’
‘Ook al goed. Over wat anders. - 'k Heb om je gestuurd.... Er valt nog 'n zaak te
regelen....’
‘Regele? Was 't dan niet beter dat je Louis.... 't Ligt niet an m'n wil, hoor! Dàt niet.
Maar ik heb van zaken zo weinig verstand....’
‘Louis kan me niet helpen.’
‘Nou asset mogelik is.... Met alle liefde!’
‘Mooi. Kijk es. 'k Heb als officier twintig jaar moeten betalen aan 't weduwefonds,
voor 'n heel bedrag. En als ik nu dood ben is 't weggegooid geld. Niemand die 'r
iets aan heeft.’
‘Nee....’
‘En daarom wou 'k trouwen eer ik afmarcheer.’
‘Wat.... Hoe zeg je?’
‘Trouwen.’
‘Maar jonge.... En je bent ziek.’
‘Nu juist.’
‘Ik begrijp je niet....’
‘Ik wou trouwen. Natuurlik alleen in naam. Voor de wet. Van 'n huweliksreis en
zulke aardigheden.... daar komt niet van in, he? Maar als ik trouw, krijgt m'n weduwe
levenslang 'n pensioen.’
‘O’.
‘Ja. Negenhonderd gulden.’
‘Sjonge da's mooi hoor. En.... en wie.....?’
‘Ik had zo gedacht of het soms iets voor jou kon zijn?’
Jan, die zo onverschillig als 't kon had gesproken, zonder haar
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aan te zien, keek na 'n poosje op, want antwoord liet zich wachten. Vaalbleek, met
een blik van niet-durven-begrijpen staarde zijn nicht hem aan.
Ze stamelde eindelik: ‘'t Is toch.... geen ernst?’
‘Dacht je dat ik hier grappen lag te maken?’
‘O nee.... maar.... maar 't overvalt me zo.... Ik.... Jan wat vriendelik! Hoe kom je
zo an mij?’
‘Hoor es Heintje, vat het niet anders op dan 't is bedoeld. Ik hoor van de dokter:
met 'n paar weken is 't met me uit. En nu maakt het voor mij geen verschil, of ik al
dan niet een weduwe nalaat. 'n Weduwe-in-naam. Dat snap je. Dan kan jij na m'n
dood van die zure juffer weg.’
‘Ja.... O, 't zou wel heer....’ Ze slikte 't woord heerlik in, dat weinig gepast scheen
in de gegeven omstandigheden. Toen, plotseling, begon ze te schreien van
zenuwachtigheid.
Bogert werd kregel. Ook nog gehuil? Hij hield niet van die natte aandoenlikheid. Nù
vooral niet. Een zaak was een zaak.
‘Hoor es Heintje, doe me één plezier.... bedwing je gevoel als je kunt.... Zonder
tranen gaat het óók. En je begrijpt: ik stel je dat trouwen uitsluitend voor, omdat ik
het verdraai, dat al m'n gestorte geld in het water wordt gegooid. En ik weet wel dat
jij 't gebruiken kunt. Maar verder....’
Ze snikte. ‘Neem me niet kwalik Jan, ik kan het eerlik niet helpe. Ik doe 't er niet
om! En.... ik ben je ook heel dankbaar.... Wezelik, héél erg dankbaar.... Maar 't is
het idee... omdat je zei as dat je geen veertien dage....’
Een nieuwe uitbarsting, die haar belette de zin te eindigen, volgde.
Jan schikte zich. Wachtte gelaten, tot ze bedaren zou. Hij dacht: m'n goeie mens,
bestond er kans dat ik bleef leven, dan deed ik het immers niet?!
‘Hoor nu nog even,’ begon hij weer. ‘Je houdt voorlopig je mond er over. Ik laat 'n
notaris komen.... dan hoor je er wel nader van. En dàn moet je aan je draak vertellen
hoe 't staat, en dat je 'm smeert zodra je weduwe bent.’
‘Ja Jan. Dus.... dus de eerste dagen heb ik nog niets te doen? Maar 'k hoor het
toch bijtijds als het doorgaat? Want.... je

Groot Nederland. Jaargang 3

334
begrijpt.... 'k moet nog zorge voor 't een en ander, voor 'n japon.... en....’
‘God, trouw desnoods in sarong en kabaai,’ zei hij nors. ‘Zoals je nu bent is 't
immers goed? Denk je dat ik me de moeite geef om in pakean-deftig te paraderen?’
‘Voor jou is het wat anders, Jan. Je bent ziek. Het is ook niet om m'n eige.... Maar
'k mag je niet te schande make, wel?’
Hij zweeg. Ze moest het zelf ook weten. Misschien was voor haar de trouwjapon
wel 't mooiste van de zaak....
Bij dokter Michiels informeerde hij naar een betrouwbare, bijdehante notaris.
‘Dàn moet u Sassenbroek nemen. Wil u soms dat ik hem bij u stuur?’
‘Ja, graag.’
Er verscheen na twee dagen een klerk met de boodschap: Wanneer het kapitein
Bogert schikte, meneer Sassenbroek te ontvangen? En of meneer ook meteen
getuigen meebrengen zou?
Antwoord: Meneer werd verzocht zo gauw mogelik te komen. Zonder getuigen.
En kapitein Bogert was altijd thuis.
Nu zat de notaris bij Jan z'n bed.
Een dikke man van middelbare leeftijd, met rood gezicht, flauwe ogen, grijzende
bakkebaarden. Hij had een nasale, krakende stem die nu en dan oversloeg in falset.
‘Als ik uw dokter wel heb begrepen, dan verlangt u een testamentaire beschikking
te maken?’
‘Nee meneer. Da's de bedoeling niet. 't Is me te doen om met snelheid-groot-S
te trouwen.’
‘Zo waarlik? Trouwen?’
‘Ja. Om het weduwpensioen.’
‘U bedoelt....?’
‘Ik ga eerdaags dood....’
De notaris viel hem in de rede:
‘Nog in jàren niet, willen we hopen.’
Jan ging niet in op de beleefdheid.
‘Zoals ik zeg, ik ga dood. Nu wou ik dat iemand.... van het pensioen profiteerde.’
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‘O, wellicht.... pardon.... een illegitieme verbintenis die u... alvorens te overlijden
(maar we willen het beste hopen) nog wenst te wettigen? Het komt herhaaldelik
voor....’
‘Nee. Ik wou trouwen met 'n ouwe nicht. Een mens van over de zestig. Ze is
juffrouw van gezelschap hier in de stad.... bij 'n dame.’
‘A ha. Nu, dat zal 'n uitkomst zijn voor e.... En u wenst haast te maken?’
‘Presies. Maar ik ben te ziek om naar het stadhuis te gaan. Nu wou 'k in de eerste
plaats weten: kan 't zaakje hier worden opgeknapt?’
‘O zeker meneer. Dat kàn. Artikel 132 van het Burgerlik Wetboek..... Ja. - Alleen:
Dan moeten er zes getuigen zijn in plaats van vier.’
‘Die zullen hier nèt kunnen zitten. Daar wilt u dan wel voor zorgen, ja?’
‘Zonder mankeren. Maar eer ik 't vergeet: Hoe lang woont u in Amsterdam? Langer
of korter dan zes maanden?’
‘Ik ben half Augustus zowat in het land gekomen.’
‘En dadelik domicilie gekozen in Amsterdam?’
‘Ja.’
e

‘We hebben vandaag de 27 Februarie. Mooi. Dan is dat in orde. Als u geen half
jaar in patria was, dan kregen we moeite met de afkondigingen. Laat nu es kijken.
't Is Dinsdag, nietwaar? Dus Zondag, en Zondag over acht dagen. Hm. Dan kunt u
e

op z'n àllervroegst morgen over veertien daag trouwen. Dat is Woensdag.... de 14
Maart.’
‘Het valt me nog mee.’
‘O, je raakt gauwer áán dan vàn mekaar, kaptein! - En mag ik vragen: de naam
van uw aanstaande echtgenote?’
‘Juffrouw Bogert.’
Sassenbroek tekende 't aan. ‘Bogert. - Een nicht van vaderskant. En haar
voornamen?’
‘Hendrina.... of Heintje. 'k Weet het waarachtig niet.’
‘Hm. Geboren?’
‘Ja.... da's al héél lang geleden.... 'k Zou u het jaar niet kunnen zeggen.’
‘En de dame woont?’
‘Bij freule van Waaver. Heregracht 255.’
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‘Dan zal ik zo vrij zijn met uw permissie mij bij haar te vervoegen, om de vereiste
stukken en inlichtingen. Wat uw eigen papieren betreft....’
‘Het hele rommeltje ligt in 'n portefeuille op tafel. M'n hospita heeft het straks
klaargelegd.’
‘Uitstekend. Juist. Mag ik dat meenemen?’
‘Natuurlik. Zoekt u maar uit. Dus.... over 'n grote twee weken? Het is voor mijn
nicht te hopen dat ik het zolang rek.’
‘Kom, kom, kapitein, u ziet er niet naar uit of u 't leven zó gauw vaarwel zeggen
zult.’
Bogert bromde binnensmonds: ‘Klets maar raak.’ - Die Sassenbroek moest eens
voelen hoe òp hij was....
‘Nog iets.... Zou het niet goed wezen, dat u meteen 'n testamentje liet maken?’
‘Hoe zo?’
‘De bedoeling is, als ik wèl heb begrepen: U trouwt in gemeenschap van goederen.
Dan behoort na uw overlijden niet meer dan de helft van hetgeen is bijeengebracht,
aan mevrouw uw echtgenote. Het andere.... komt aan uw naaste familie. U heeft
familie?’
‘Een broer.’
‘Gesteld eens dat u kapitaal bezit.... en uw aanstaande niet.’
‘Ja?’
‘Dan krijgen uw weduwe en uw broer elk de helft.’
‘Zo. Nou, dat lijkt me niet kwaad.’
‘Des te beter. In dàt geval is een testament niet nodig.’
De notaris nam vriendelik afscheid.
Jan voelde zich doodmoe na het onderhoud. Met brandende ogen bleef hij strak
voor zich uit liggen kijken. Vervelend dat hij nèrgens meer tegen kon.... Hij rilde
alweer, lag te klappertanden....
Hè, dat vervelende behang van zijn kamer! 't Hinderde hem; hij kreeg er koppijn
van.
Een smoezelig grijsbruin fond, met donkerbruine boeketten, ter grootte van een
mensehoofd. Nu, in de schemering, leken het koppen, op smerige wand geprikt.
Die lange bloemstelen.... afdruipend bloed. Bah! Smerig zootje.... Kom, ogen
gesloten. Maar nee, dat hield hij niet vol; hij móést er naar kijken. En 't werd al
duideliker. Hij onderscheidde neuzen, monden, voorhoofden, haar.... Ook ogen,
maar 't was niet te zien of ze dicht of open
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waren. Soms schenen ze onmerkbaar open te gaan.... En tèrgend regelmatig hingen
die koppen gerangschikt. Hij zag ze in schuine, oplopende rijen, van onder links,
naar boven rechts. En dan weer in groepen van vier: in vierkanten op hun punt.
Die nacht sliep hij biezonder onrustig; lag telkens lang wakker in stage wisseling
van verschillende onluststemmingen.
Ook toen de visioenen verdwenen waren....
Zou alles lopen zoals hij 't wou?
Kon hij zich op die notaris verlaten? De man scheen geen moeilikheden te zien.
Alles kon bèst, o best... Maar op zulke lui kon je meestal niet aan....
Hè God, wat gaf het 'n drukte.
Eigenlik stom dat hij 't zaakje begonnen was. Wie er van horen zou, lachte hem
uit. Achter z'n rug. Háár nog meer. En had ze 'm niet zelf herhaaldelik verteld dat
ze tevreden was bij de freule? Wat hoefde dan die soesah!
Louis zou vuns zijn.
En Ida.... Waarom had hij z'n geld niet eenvoudig aan háár vermaakt?
De zware klok van de mensen boven sloeg om het halve uur. Meer dan eens dacht
hij dat hij geslapen moest hebben.... dat het al làter zou zijn.... Neen, onwaarschijnlik
langzaam slakte de tijd voorbij. Hij dommelde nu en dan wel in, doch altijd maar
voor éven....
Tegen de ochtend begon hij er over te tobben of hij z'n huwelik wel beleven zou.
Niet dat het er iets op aankwam voor hèm. Maar voor Heintje zou het beroerd wezen,
als... Die rekende er op.
God, god, wat stommiteit, zich zo ineens te binden!
En nòg iets lams. Hij begreep dat hij juffrouw Duffers met de zaak bekend maken
moest....
Enfin, hoe eer hoe beter. Toen ze binnenkwam met het ontbijt, zei hij ‘o ja,’ alsof hem ineens iets inviel, en
deelde haar zijn voornemen mee, kort, zakelik, op onverschillige toon.
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Dadelijk zag hij 't vermoeden bewaarheid, dat ze het nieuws niet heel aangenaam
vinden zou.
Eerst zweeg ze. En Bogert vroeg zich al af, of ze helemaal niets zou zeggen dáár kwam het: ‘God beware meheer, met dat ouwe testament? 'k Mag sterve-n-as
ik eerst niet docht dattet uwes grootmoeder was!’
‘Ja?’ vroeg hij witjes.
‘Nou, 'k zel geen kwaad van uwes.... meisie zegge. Maar zeg uwes zelf: Lijkent
het niet 'n mens uit de voorwereld?’
Hij antwoordde: ‘Wel bedankt juffrouw voor uw vriendelike felicitatie.’
‘Meneer, in gemoede, en neem me niet kwalik: maar 'k dee het nooit. Nóóit, as
ik uwes was. Dàn liever wat knaps en jongs.... al was 't maar alleen voor 't gezicht.
En je kan ook nooit wete, hè? As uwe het ophaalt, dan zit u d'r mee.... met de
gebakke pere.... met de gedróógde mag ik wel zeggen....’
‘Hoor es juffrouw, ik vind....’
‘Meheer Bogert, wees verstandig. Uwe zit er je héle leven an vast!’
‘Hele leven? Mens schei uit. 'k Word binnen veertien dagen gepoot.’
‘Wat zeit uwe?’
‘U ziet me binnen twee weken begraven.’
‘'t Is zonde!’
‘Ja? - Nou, maar 't is eenmaal bepaald.... ik meen van die trouwerij - en het blijft
er bij ook. En.... wat ik wou zeggen: 'k Ben er niet op gesteld, begrijpt u?
leuterpraatjes te horen over m'n aanstaande vrouw.’
‘O meheer, wat mij betreft, weest uwe dáár gerust op. Ik zeg, 'n mens z'n zin is
'n mens z'n leven, niewaar? Al nam uwe d'r een uit het bessieshuis - die benne
misschien nòg ouwer, 't is mij m'n zorg, dat begrijpt uwe....’
‘Dag juffrouw. Als 'k u nodig heb zal ik bellen.’
‘Bestig meheer. Ik ga al, maak uwes niet ongerust. En.... veel geluk met uwes....
meisie!’
Notaris Sassenbroek bracht alles knaphandig in orde. 't Ging boven verwachting
voorspoedig. De Zondag na zijn eerste bezoek bij Bogert, was de kapitein
ondertrouwd.
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‘Mot er nou geen boeket na de bruid?’ vroeg juffrouw Duffers, en hij meende iets
als spot in zijn hospita's woorden te horen.
Hij dacht even na. Nee. 't Was het verstandigst, alles achterwege te laten, wat
ook in de verste verte aan lievigheid denken deed.
‘Niet nodig,’ zei hij koel.
Maar nu viel hem in: 'n Trouwring moest er toch zijn. Mensen als Heintje
beschouwen zo'n ring als 't kenteken van hun rang.
Hm. Zou hij er een door z'n huismens laten kopen?
Och nee, Hein moest het zelf maar doen.
De bruid vertoonde zich niet voor de volgende dag.
‘Dag Jan, nou ben je de bruigom,’ begon ze, hartelik maar bedeesd.
Bogert nam van die woorden geen notitie. ‘Bonjour. - En wat zeit de zure wel?’
‘De freule? O, ze is vréselik boos. Daarom mocht ik gisteren niet uit. 'k Was bang
dat ze me wegsture zou op, staande voet.’
‘Is ze gek? Wat raakt het haar?’
‘Omdat.... Nee, laat ik 't maar voor me houwe.’
‘Kom stel je niet an.... Vooruit.’
‘Ze vindt het.... Och, soms weet ze niet wat ze zegt, mot je denke.... Maar.... ze
vindt het niet netjes van me. Niet fatsoendelik, zeit ze. Daar. - Nou, en ik heb dat
verwijt niet verdiend. Zeg jij nou zelf. Is alles niet.... uitgegaan van jou? Ik docht
eerst nergens om. Heilig niet. Maar zij zeit: ik most me schame. Een ouwe vrouw,
zeit ze, en dan 'n jonkman verleie....’
‘God, Hein, schei uit! Nee, toe, hou op!’
Schoklachend zich wringend, wierp hij zich van de ene zij op de andere. ‘Het doet
zo vervloekt zéér als ik lach.... Jij mij verleien!!’
Opnieuw begon hij, tot de tranen hem over de wangen liepen. Maar erger werd
de pijn in zijn rug, de benauwdheid in zijn borst.... Hij trok met de mond, fronste de
wenkbrauwen.... bedaarde plotseling. Toen streek hij langzaam met de hand over
het kloppend hoofd.
Heintje, niet wetend hoe ze het had, keek zwijgend toe. ‘Ze meent het toch echt,’
hield ze vol. ‘En - ja, dat moet ik je nu maar dadelik vertelle.... Zij brengt nog alles
in de war. Want als ik getrouwd ben, mag ik niet blijve. Geen dàg. Ze zeit: Hen-
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drina je bent oud genoeg om te wete wat je begint; maar ik bedank er dan voor, 'n
mevrouw in m'n huis te hebbe, met 'n man in dezelfde stad.’
‘Dat kreng.’
‘En.... ze had er nog nooit van gehoord, dat mense zo deeën als wij.’
‘D'r zal wel meer zijn waar ze nooit van gehoord heeft. Enfin. Het is niet anders.
Kom dan maar hier. We zullen overleggen... met juffrouw Duffers.’
‘Maar - het kàn toch niet?’ vroeg Heintje verlegen. Ze liet er op volgen: ‘Het lijkt
zo gek....’
Jan gaf geen antwoord op die nuchterheidsuiting. En zij begreep dat hij haar
bezwaren erg belachelik vinden moest. Ofschoon.... dag en nacht bij 'n man op z'n
kamer.... nou ja, op háár leeftijd zou dat gaan. Maar.... bij 'n man waarmee je
getrouwd was.... Wat konden de mensen niet denken?!
‘O juist,’ zei Jan, ‘je dient ook 'n trouwring te hebben. Kijk, op die stoel ligt m'n
portemonnee, daar zit geld in. Wat kost zo'n vertoning?’
‘Ik weet niet....’
‘Pak maar 'n bankje van vijf en twintig en ga er dan zelf een kopen.’
Ze aarzelde. ‘Zou ik dat nou wel doen?’
‘Als je getrouwd bent, of weduwe, zijn er altijd lui die naar zo'n trouwring loeren.’
‘Mag ik er jou ook een geven?’
‘Waar zou 't voor dienen? 'k Heb er niet aan in de kist.’
‘Foei.’
Heintje was niet recht tevreden; maar nam toch eindelik 't bankbiljet, vouwde het
nog eens samen en borg het langzaam in haar beurs.
Jan sloeg haar gade. De oude vrouw leek met haar samengenepen lippen, haar
grote dunne neus, nog dorder, spichtiger dan anders. En plotseling viel hem een
aardigheid in: De mensen sterven maar één maal, hè? Hij verviel twéé keer aan
Magere Hein!
Voor 't eerst van z'n leven dat hij zo'n mop bedacht. Jammer dat hij 'm vóór zich
moest houden.
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De tijd begon op te schieten.
Eén week nog voor de grote gebeurtenis.
En weer kwam de dokter bij hem, zat voor z'n bed, voelde zijn pols, deed allerlei
vragen, maar liet niets los.
‘Hoe is het dokter? Zeg 't maar ronduit. U bent bang, dat ik aanstaande Woensdag
niet haal?’
‘Zo'n vaart zal het niet lopen meneer.’
‘Het kan me alleen wat schelen om Hein....’
‘Om....?’
‘M'n aanstaande vrouw bedoel ik.’
‘O juist.’ Toen langzaam: ‘Ongerust hoeft u zich niet te maken. Ten minste.... als
er niet onverwachts een komplikatie komt....’
‘Jawel,’ bromde Jan, ‘dat kenne we. Als 't niet verandert, blijft het als 't is.’
Maar hij vertrouwde de zaak niet recht. Michiels had zo vreemdonderzoekend
gekeken....
Als het maar eerst 'n week verder was....!
Met juffrouw Duffers had Bogert gesproken over 't logeren van z'n ‘vrouw.’
De hospita had geglimlacht. Bezwaren? Gut nee, die waren er niet. ‘Want.... man
en vrouw die hóre toch bij mekaar? Behalve as je te doen heb met zo'n schuinse
slampamper as de hare.... Affijn.’
De ‘pesjonprijs’ zou van vijftig, tachtig gulden worden. En als de ‘jonge mevrouw’
haar man oppassen wou, dan kwam dat de juffrouw heel gelegen.
Jan Bogert zag tegen die komende drukte en rompslomp berghoog op. God, God,
wat 'n soesah! Gelukkig was 't maar te doen om hoogstens twee lamme weken....
Toen Heintje weer kwam oplopen, droeg ze haar ring. Ze gaf zestien gulden en
twee kwartjes aan de bruidegom terug.
‘Hou 't maar zo lang,’ zei hij. ‘Je krijgt na 'n paar dagen toch immers 't beheer van
de kas?’
Maar ze was er niet toe te bewegen.
‘Nee jonge, 'k zou net 'n gevoel krijgen as of ik je bestal.’
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Ze liet hem de ring bewonderen. 't Was immers goed dat ze 'r in had laten zetten:
J.B. 19 14/3 00?
Ze spraken nu af: Jan zou op de trouwdag met bed en al naar de zitkamer verhuizen.
Heintje zou slapen in 't kabinet. Een ledikant met toebehoren moest ze in de Zon
eerst nog kopen.
En de bruid vertelde van al haar drukte.
Ze keek haar boeltje nauwkeurig na, om alles weg te doen wat niet strikt nodig
was. Jan had haar op 't hart gedrukt niet met 'n grote verhuisboel te komen. Daar
was geen plaats voor. En dus deed ze afstand van allerlei souvenirs. Dozen vol
werden verbrand of meegegeven met de asman. 't Ging haar wèl aan het hart! De
meid kreeg een kleine verzameling hoeden, japonnen en ondergoed. Ook twee paar
beste zwarte pantoffels; de zolen waren alleen een beetje stuk. Hein hield alleen
het állermooiste van wat ze had, en de nieuwe aankoop; dàt sprak van zelf.
Schrikkelik, schrikkelik zoveel geld als het kostte. Haar spaarduitjes gingen er haast
voor de helft mee weg. Maar dàt was nou het minste, daar mocht ze niet op zien.
Ze moest knap voor de dag kunnen komen....
e

De huweliksvoltrekking had plaats op Woensdag de 14 Maart.
Jan was in zijn ledikant naar de zitkamer gedragen door de dokter en juffrouw
Duffers.
'n Sjouwtje van heb-ik-jou-daar!
Op de tafel prijkte een kleurig bloemstuk, huweliksgeschenk van de hospita.
De Wethouder van de Burgerlike Stand - goeie kennis van Sassenbroek verscheen om 2 uur presies in hoogsteigen persoon.
De notaris was er al met vier ‘mannetjes’ in mooie, lange, gehuurde jassen.
Dokter Michiels zou de zesde getuige zijn. Hij liet zich even wachten, ekskuzeerde
zich nonchalant met z'n ‘drukke praktijk.’ Het klonk niet kwaad.
Heintje Bogert had zich per rijtuig naar de Hemonystraat laten brengen. Ze droeg
een nieuwe japon van donkergrijs dameslaken, en had een boeket en een kanten
doekje in de hand. Alles wat
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kon doen denken aan aanstellerij, had ze vermeden. Ze droeg zelfs geen
oranjebloesem in 't haar. Nee, dáárvoor was ze te oud.
Na de gebruikelike vragen en toespraak tekenden Jan en Heintje hun naam in het
daarvoor bestemde boek, de getuigen tekenden ook, de Wethouder feliciteerde het
echtpaar en drukte de hoop uit dat meneer Bogert ‘eerlang’ volkomen hersteld zou
zijn van z'n ‘onwelkome’ ziekte. Hij stelde een ingevuld formulier ter hand aan
e

mevrouw, waarop stond dat Jan Bogert en Heintje Bogert de 14 Maart des jaars
1900 te Amsterdam in het huwelik verbonden waren.
Nu wensten Sassenbroek en Michiels geluk. De vier andere getuigen maakten
met hoofd en hals onduidelike bewegingen, te kennen gevend dat ook zij noch in
het algemeen noch in dit biezonder geval tegen een felicitatie waren, maar als
ingezetenen van voor hun gehuurde jassen niet de astrantigheid durfden hebben
van zonder kommando over te gaan tot handreiking of mondopening.
En Heintje knikte Jan glimlachend toe. Ze had wel neiging om hem een pakkerd te
geven, maar betwijfelde niet zonder reden of een dergelijk liefdesbetoon door haar
man gewaardeerd zou worden.
Het eerst nam de Wethouder afscheid. Hij had voor 'n glas port bedankt - het was
te vroeg - en wou om de zieke niet roken. Zijn rijtuig wachtte. Na enkele beleefde
woorden verdween hij met z'n gewichtig boek.
De anderen namen geen aanstoot aan het vroege uur. Notaris en dokter stootten
glimlachend aan met de jonge mevrouw, bewogen hun glas in de richting van Jan
en dronken. De jassen verwerkten hun borrel met van oefening sprekende
vaardigheid.
Daarop gingen ze, alle zes.
En nu kwam moeder Duffers met Lewise.
Die moesten ‘nodig es fillesiteren.’ Maar om de zieke te sparen, die tòch al zo'n
drukke dag had, namen ze elk een glaasje port en wat taartjes mee naar de keuken.
Eindelik bleef dus het echtpaar alleen.
‘Nou is het zover,’ zei Jan, gewild-onverschillig. ‘Nou moet je 't je maar gemakkelik
maken, hè? Geneer je niet. Als je mij
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maar laat liggen. Het zaakje is nou gezond. Dàt hield er me bovenop. Nou komt de
terugslag. 'k Voel het al.’
‘Kom, kom, het zal meevalle Jan,’ zei Heintje goedig, verlegde zijn kussen en
stopte zijn deken in. ‘Ga maar wat slape, jonge. Dat knapt je op.’
Hij liet zich gezeggen, sloot de ogen.
Heintje bleef zitten op 'n afstand, zonder zich te verroeren. Ze keek beschroomd
naar haar man. Háár man.
Wat 'n vreemd idee.... Zoveel jaren was ze er nou overheen geweest, dat ze nooit
'n man zou krijgen. En tòch.
Wel heerlik voor d'r, hè? Zo'n goeierd, die Jan. Want al die drukte was enkel om
háár!
Jammer dat hij zo ziek lag, de stumper.
Zou hij nog beter worden? - Denk 's, hij beter.
Als zij dan nog twintig jaar jonger was.... zo omme en bij de veertig....
Malligheid. Nee. 'n Mens mocht niet alles verlangen. Zó was het al mooi genoeg.
Ten minste voor haar.
Maar die arme jongen, wat lag ie daar zielig, zo echt benauwd, met 'n opgezet
gezicht....
Vier dagen later eerst kwam de dokter weer kijken. Hij schertste, praatte over
nieuwtjes en nietsjes, vroeg zijn patiënt hoe hem 't trouwen bekomen was.
En toen ineens: ‘Als u er niet tegen heeft, wou ik u nog wel 's onderzoeken.’
‘Ja? Nou vooruit. 'k Wil ook wel weten hoe 't staat.’
‘Zal ik zolang...?’ vroeg Heintje schuchter.
‘Ga jij maar wat wandelen,’ zei haar man.
En Hein deed gewillig haar mantel om, zette haar hoed op, ging naar beneden.
‘Waarom laat u mevrouw niet blijven? 't Geneert u toch niet dat ik u in haar
bijzijn....?’
‘Presies dat geneert me.’
‘Kom, kom meneer, uw eigen vrouw!’
‘M'n vrouw? Het is maar hoe je het neemt, hé?’
Michiels betastte weer, beklopte....
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‘Hard gaat het niet achteruit, dunkt me?’ vroeg Bogert.
‘Nee meneer.’
‘Dokter, ronduit gezegd: het duurt me wat àngstig lang. Na die drukte van 't trouwen
was ik òp; maar sinds 'n paar dagen kan ik niet merken dat ik me minder voel dan....
dan voor drie weken.’
‘Wat zal ik u zeggen... Ik vind u aangesterkt.... Die nieraandoening leek nogal
ernstig, maar die schijnt door diëet en rust tot staan te zijn gekomen. Als u nog es
zo'n flesje voor me heeft? Dan zal 'k voor de zekerheid toch es zien of er altijd nog
eiwit....’
‘God beware, ik word toch niet béter?!’
‘Oppassen blijft vooreerst de boodschap. En.... stijve benen zal u nog wel 'n poos
houden, maar anders.... 'k heb hoop dat...’
‘Hoop?!’ riep hij kwaadaardig.
‘Wat zal ik u zeggen meneer, 't is anders gelopen dan we het hadden verwacht....
Niet dat het me spijt.... integendeel. Maar ik had niet geloofd dat u zóver....’
‘God allemachtig, dokter, dàt is 'n koopje! Hoe moet dat nou?’
Michiels zei niets, zag hem stil-vragend aan, de wenkbrauwen opgetrokken.
‘Hoor es,’ begon weer de kapitein, ‘dàt is te gek. 't Was m'n bedoeling niet me
belachelik te maken. We zijn onder ons dokter.... Bezorg me 'n dosis morfine, ja?
Dan pas ik er zelf 'n mouw aan.’
‘Morfine? Meneer dat màg ik niet doen. 't Komt niet in me op!’
‘Ja, jullie dokters zijn bliksems nauwgezet! Verlak nou de heidenen, hè? Maar
geef mij morfine. 't Schaadt immers niemand?’
‘Al wàs dat zo.... Maar u vergeet uw vrouw.’
‘Háár wens is het nooit geweest, iets anders te zijn dan m'n weduwe. Nù zijn we
allebei in de aap gelogeerd.’
‘Mevrouw zal zich oprecht in uw beterschap verheugen.’
‘Dunkt u. - Ik verheug me dan niet.’
Donker staarde hij voor zich uit. Daar hàd je 't gedonder. Waarom ook vertrouwd
op die stomme kwakzalverpraatjes? Eerst zal hij dood, met 'n week of wat. Hij rekent
er op. Is zo gek om met Hein te trouwen.... En nou komt die ezel van 'n Michiels
hem zoetsappig vertellen: het is niet zo erg.... Hij heeft zich vergist. - Vergist! Zou
je zo'n vent niet vermoorden?!
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Nadat de dokter vergeefs had getracht een gemoedelik gesprek te beginnen, stond
hij op en kreeg z'n hoed.
‘Als u zich morgen niet slechter voelt, mag u 's middags 'n uurtje op.’
‘Zo.’
‘Tot ziens kaptein, met 'n dag of wat kom ik wel 's kijken.’
Een onverstaanbaar gebrom was het antwoord.
Michiels ging heen.
Jan Bogert bleef onbewegelik liggen. In-nijdig. Dat was me-n-'n kerel, hè? Och,
eigenlik al die dokters. - God wat 'n boel. Wat ellendige, lamme boel! In plaats van
ineens naar de haaien te gaan, zou hij eindeloos blijven sukkelen. En nu was hij
getrouwd. Getrouwd met Heintje, die lelike, ouwe, burgerlike nicht! En als ze hem
pensioneerden, over 'n maand of wat, dan moest hij toe met z'n pensioentje driehonderd minder dan het beetje dat hij nù kreeg. Alles en alles, rente er bij, had
hij dan 2400 gulden. En daarvan leven met je beien. Hij en z'n vrouw. Mevrouw
Heintje. 't Was om je 'n aap te lachen. - Nou zeg, maar hij gaf er de brui van. Zich
door iedereen laten verlakken, aan 'n oud mormel gekoppeld zijn, en dàn nog in de
penurie zitten - nee, dat verdomde hij glad.
Stomme hond dat hij was geweest!
Zacht werd de kamerdeur geopend. Hein kwam nieuwsgierig binnen.
‘Dag Jan! En wat heeft de dokter gezeid?’
Eerst zweeg hij, en haar gezicht betrok.
Toen koud: ‘Er is kans dat ik beter word.’
‘Beter?! God, Jan!’
Ze schreeuwde 't haast uit. Na haar vrees op straat, haar angst toen ze 'm
weerzag, was dit tè mooi. In haar oude ogen glansde leven, de dorre handen trilden.
‘Ja.’
Niets anders dan dat korte ja had hij willen zeggen. Maar ondanks zich zelf
vervolgde hij:
‘Morgenmiddag mag 'k even op; 't schijnt anders te lopen dan we dachten....’ En
toen:
‘Enfin. - De man heeft me moe gemaakt. 'k Ga slapen.’
Hij draaide zich om.
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Maar slapen wilde hij niet. Hij moest nadenken. En hij herkauwde aldoor die taaie
gedachten van hoe-het-nu-worden-zou. Zijn ongeluk scheen niet te overzien. 't Was
de ene ellende op de andere gestapeld.
Vooreerst: altijd tobben om rond te komen. Bezuinigen, bekrimpen dag aan dag.
Dan onder kontrole. Niet in eens, maar langzamerhand, als van zelf. - Waar ben je
geweest, Jan? - Waar ga je naar toe? - Hoe was je gisteravond zo laat? - Waar zijn
die rijksdaalders gebleven? - Koffietantes over de vloer, vriendinnen van háár om
te leuteren, te ouwewijven....
Nagewezen door iedereen: Die is met z'n grootmoe getrouwd!
Hoe vaak had hij vroeger niet gezegd: Als ik gek word dan wil ik het goed zijn.
Wàs hij dan maar goed gek geweest, en had ie 'n knappe meid getrouwd van twintig,
of vijf en twintig!
En.... Ja dat was óók beroerd. Nù wist nog geen sterveling iets van z'n huwelik
af. Hij had gedacht: dat horen ze wel na m'n dood. Waarom advertenties te plaatsen?
Maar als hij beter werd, dienden z'n indiese vrinden toch ingelicht.... en Louis in de
eerste plaats.
Hè, wat 'n mizerabele historie!
Neen, hij bedankte er voor. Als die eend van 'n dokter, die niet kon zien of hij 'n
stervende voorhad of niet, als Michiels geen vergif geven wou, verdomd, dan schoot
hij zich met z'n revolver voor z'n kop. Dat was meteen het sekuurst....
Hij dacht er zich in. Zag zich het wapen uit z'n koffer krijgen, het laden, drukken
tegen de rechterslaap....aftrekken....Boem.
Hij moest het niet doen op z'n kamer.
Die ouwe Hein zou er stuipen van kunnen krijgen. Nee, ergens buiten, in de buurt
van een negerij....Dan had zij er de minste last van.
Na 't eten - hij gebruikte haast niets, zei dat hij hoofdpijn had - dommelde Bogert in.
Een paar maal in de avond werd hij nog wakker, maar hield zich slaperig. En Heintje
dacht: hij ziet op tegen morgen; hij houdt zich groot, maar dat opstaan, sjonge, as
je zó lang gelege heb!
Even later glimlachte ze. Wie had dat nou gedacht.... Die goeie Jan, dat ie toch
nog beter zou worde....
De volgende dag om twee uur zou het wezen. Hij kleedde zich
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aan, zittend in bed, en meende dat hem het wassen nog meer vermoeide dan
anders.
Toen, heel voorzichtig, steunend op Heintje, er uit. Sakkerloot, 't viel niet mee.
Hij tolde op z'n benen, werd bijna zeeziek.
Maar toen hij een poosje gezeten had in de grote bamboestoel, kwam hij bij. Nu
lag hij vast voor anker. En z'n vrouw vlak tegenover hem, de stalen bril op de grote
neus, las hem voor uit de krant, korte berichtjes van gemengd nieuws, en praatte
over allerlei nietsjes.
Om half vier ging hij weer onder de wol. 't Was mooi geweest. Hij zou de volgende
dag, als dit hem goed bekwam, wat langer op kunnen blijven.
In één week tijds sterkte Bogert verbazend aan. Nu ja, zijn benen bleven dik en
tamelik ongevoelig, en een enkele maal kwam de hoofdpijn ook weerom. Maar hij
leek nu toch minder op een ernstig patiënt, dan op een herstellende die nog
voorzichtig moet zijn.
Nog altijd had hij zijn broer geen bericht van zijn huwelik gezonden.
Dat ‘bekroop’ Heintje ook. Ze had aarzelend gevraagd: ‘Zal ik dan maar schrijve?
Ze motten 't toch wete, niet?’
Hij zei dat hij 't zelf wel zou doen. Maar telkens stelde hij uit. 't Werd hinderlik. De
gedachte rees op: 't Is net of ik bàng ben. Bang! Lieve hemel wat nonsens. Bang,
voor Louis misschien? Voor die bekrompen onfeilbaarheid? Er viel ook wat aan te
durven, aan het schrijven van zo'n brief! Of - briefkaart.... Ja, waarom niet? Hij kon
best met 'n briefkaart volstaan. Nou, dàn ook maar dadelik:
Amsterdam, 2 April 1900.
Waarde Louis!
Misschien intresseert het je, te vernemen dat ik me heel wat beter voel. 'k Ben
een week of tien van de vloer geweest. Maken je vrouw en de meisjes het goed?
De 14n van de vorige maand ben ik getrouwd met onze nicht H. Bogert. Gelukkig
is er nu eindelik kans dat we voorjaar krijgen. Het is me een lamme winter geweest.
Adieu. Veel groeten aan allemaal van H. en
je broer
Jan.
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Twee dagen later belde meneer uit Baarn bij juffrouw Duffers aan, en vroeg zijn
broer te spreken.
't Sloeg juist half twaalf. Jan lag nog in bed. Zijn vrouw ruimde op in het kabinetje.
‘Even wachten juffrouw.’ Toen roepend:
‘Hein!’
‘Já-a. Wat is er?’
‘Ga bij de tafel zitten, hè? Er is bezoek. Louis.’
‘Gut, dan moet ik even m'n goeie japon....’
‘Ben je mal? Je blijft net als je bent. - Juffrouw, laat meneer nu maar boven. - Zeg
Heintje, vraag 'm op de koffie.’
‘Denk je dat ie zal willen?
Doet er niet toe. Je vraagt het maar.’
Kort tikje op de deur, daar was Louis.
‘Bonjour amice. Dag e.... O, nicht Hendrina, of.... als ik goed heb begrepen....’
‘Ja juist,’ zei Jan. ‘Je schoonzuster.’
‘Dag Louis,’ zei Heintje, weinig op haar gemak.
‘Dus... het is wezenlik waar? Jullie bent getrouwd?’
‘Dat schreef ik immers?’
‘Jawel, maar.... je neemt me niet kwalik? We hebben er om gelachen. Ik dacht:
'n Aprilgrap....’
Even stilte.
Toen Jan, op 'n toon van verbazing:
‘Ik schreef je toch immers eergisteren? Was dat de éérste?’
‘Dat niet. Maar we keken, zoals je begrijpen zult, er wel heel vreemd van op.’
‘Zo?’
‘Ja.’
‘Waarom?’
‘Wel.... 't lag er nogal in dat je ons bijtijds had gewaarschuwd.’
‘'k Was ziek, moet je denken.’
‘Je kon toch láten schrijven?’
‘Doe je maar niet bij iedere kleinigheid.’
‘Kleinigheid?
Trouwen is niet zo'n zaak. 't Loopt af in een kwartier.’
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Louis keek hem aan, onzeker of hij moest denken aan voor-de-gek-houderij.
‘Jij vat het koelbloedig op.’
Nu vroeg Heintje: ‘Blijf je hier koffiedrinken?’
‘Koffiedrinken? Het spijt me, maar....’
‘Geneer je anders niet,’ zei Jan. ‘We zijn onder ons en maken geen omslag. En
ik sta aanstonds op. Als jij dan intussen 'n straatje omloopt.... We zijn hier wat klein
behuisd....’
‘Nee wezenlik niet. 'k Heb aan Lena beloofd.... Je begrijpt ze is heel
nieuwsgierig....’
‘Waarnaar?’
‘Natuurlik naar wat je schreef.’
‘O, of we ècht getrouwd waren? Hein, laat 'm 't papiertje kijken hè?, dat briefje
van het Stadhuis.’
‘Wel nee, doe geen moeite Hendrina.’
‘Als je voor Lena 'n boodschap komt doen, doe 't dan ook goed. - O, heb je het
daar? Mooi. Ja. Zie hier. Overtuig je en stel Lena gerust.’
Louis sloeg een vluchtige blik op het trouwbewijs en zei opstaande: ‘'t Spijt ons
zeer, dat we er niets van hebben geweten. We hadden je natuurlik graag een kado
aangeboden, in 't huishouden.’
‘O, dàt is 't minst. Dat kan nòg, als je daar behoefte aan hebt.’
Heintje protesteerde zacht. ‘Maar Jan....’
‘Het wordt mijn tijd,’ zei Louis. ‘Nu bonjour, het beste. Dag e.... Hendrina. - Wat
ik nog vragen wou: Hier blijf jelui zeker niet wonen?’
‘Voorlopig wel. Als 'k iets anders huur, zal ik 't Lena en jou dalik schrijven. Bedankt
voor de belangstelling.’
Hein maakte zich gereed om haar schoonbroer uit te laten.
‘Trek maar aan 't touw,’ bromde haar man.
Louis was vertrokken. Jan kwam met Heintjes hulp uit bed.
‘Je was niks niet aardig tege je broer,’ klonk het met zacht verwijt.
‘Dat was m'n bedoeling ook niet.’
‘Je bedoeling niet? Gunst, waarom?’
‘Ik wou hem laten begrijpen dat-ie 'n beetje voorzichtig moet zijn.’
‘Hoe dat zo?’
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Ze kreeg geen antwoord.
Een paar dagen later verraste Heintje haar man met de vraag: ‘Zeg, vin je wel dat
we hier op die kamers kenne blijve? Zolang we het ergste moste vreze, was
verhuizen onnodige drukte. Maar nou.... je kent het beter krijge, en frisser ook.... Je
zit aldoor in die slaapkamerlucht....’
‘Hm,’ bromde Jan.
‘Je mot het zelf wete, hoor. Je begrijpt ik ken me best schikke. Maar dunkt je nou
zelf ook niet....?’
Nurks haalde hij z'n schouders op.
Voor zijn geest stond: de onvermijdelike voor-de-kop-schieterij. Ja. 't Werd nu tijd.
Het moest gebeuren eer 't aan verhuizen toekwam. Anders zat zij maar op lasten....
Maar dat kon hij haar moeilik uitleggen.
Weer ging er een week voorbij.
Heintje kwam niet op haar vraag terug.
Ze was opvallend stil geworden. Veel zat ze te breien en staarde dan heen over
't werk, in gepeins, met doffe, niet ziende ogen.
Gekrenkt door het zwijgen van haar man? Terugslag op zijn somberheid?
Dat zijn herstel een teleurstelling voor haar zou wezen, dàt scheen hem onmogelik.
Hoe ècht verheugd was ze geweest, toen ze hoorde van hoop op beterschap!
En toch Of vond ze 't zo vreselik, bij juffrouw Duffers te blijven?
Een paar keer had hij gevraagd of haar iets scheelde. Het antwoord was telkens
hetzelfde: ‘Mij? Nee.... 'k Zou niet weten wat.’
Het ontstemde hem. Nou ja, dàt wist hij ook: zo'n leven op kamers, er was vervloekt
weinig aan. Maar slikte hij 't niet evengoed? En juist om háár? In háár financieel
belang?
Intussen - hij had geen bezwaar om de boel op te zeggen, als er dan maar niets
nieuws werd gehuurd. Hein zou niet blijven waar ze nu wàs, na zijn dood....
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Zijn dood. Of ze 't zich aantrekken zou als hij er 'n eind aan maakte? Hij vreesde
van wèl....
Maar enfin, daar was niet aan te doen. Het moest.
Hij zei na 'n poosje: ‘Je sprak laatst van verhuizen. Och, mij is het wèl. Zal ik de
juffrouw dan maar vertellen dat we tegen Junie verkassen? Voor Mei zijn we te laat.’
‘Zou tegen Junie het beste niet wèg weze, Jan?’
‘Wel nee, in Amsterdam zijn altijd huizen te krijg. Maak je maar niets ongerust.’
Juffrouw Duffers vernam het besluit, en vond het onnodig verbazing te huichelen.
Ze had het al lang zien aankomen. Stierf meheer, dan was het vanzelf gedaan; werd
ie beter dan gong ie óók, nou dat ie 'n vrouw had. Natuurlik.
Intussen achtte zij het haar plicht, tòch een poging te doen om twee goed
betalende ‘kommesaals’ niet zo ineens te verliezen. As ze die dooie stedent waar
je nooit niks van merkte, vroeg om z'n ledikant op de zitkamer te neme? Dan mocht
ie voor haar part in de maand vijf gulde minder betale.... En zodoende kwam de
alkoof dan vrij, meheer en mevrouw hadden elk 'n hokkie om in te slape, en in de
zitkamer hoefde geen bed te staan...
Hein schrikte toen ze het voorstel hoorde: Jan mocht er 's op ingaan...! Maar nee,
goddank. Hij zei beslist: ‘Dàt zullen we maar niet doen.’
Op aandringen van dokter Michiels die nu ééns in de twee weken kwam, maakte
Bogert elke dag een kleine wandeling.
Achter Heintje klom hij de trap af, langzaam zijn zware benen verzettend,
krampachtig zich met beide handen vastklemmend aan de gladhouten leuning.
't Was 'n karwei.
En dan liepen ze langzaam, hij op z'n bamboe steunend, de Stadhouderskade
op en neer, of naar 't Vondelspark.
Soms trof het hem plotseling dat hij moeite deed om te genezen. Dan glimlachte hij
om eigen dwaasheid. Genezen? 't Kwam er ook wat op aan! Na 'n dag of veertien
was alles uit....
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Maar toch, hoe opgewekter hoe beter. Zijn vrouw hoefde niets te merken.
't Werd Mei. Nog was er geen woning gehuurd. En over verhuizen werd niet meer
gesproken.
Eens, in de schemering, onder de tee, begon Heintje:
‘Jan, moste we nou geen werk van een bovenhuis gaan make? Er zal zóveel te
doen weze.....’
Hij knikte. Ja. De knoop moest doorgehakt.
Hij besloot ineens om de volgende dag....
Maar de gedachte aan de grote rust die komen ging, bekoorde hem niet als vroeger.
Vooral om háár had hij er geen vrede mee....
Natuurlik, 't kón niet anders. Dat had hij rijp overwogen. Hij zou het ook doen.
Maar.... dàt was niet weg te cijferen: hij liet háár met de beroerdigheid zitten. En of
dat pensioen daar nu wel tegen opwoog....
't Bleef lange tijd stil.
‘Hoor es,’ zei Heintje ineens, met vreemde hese stem, ‘ik mot je toch es wat zegge.’
Hij zag haar trillen van zenuwachtigheid.
‘Zo?’
Hij begreep dat ze uitspreken zou, wat ze dagen lang voor zichzelf had gehouden,
maar hij toonde uit gewoonte alleen onverschilligheid.
‘Toe je me vroeg om te trouwe, Jan, toen dacht je.... we dachte toen alle twee....
dat je 't niet lang meer zou make....’
‘Teleurstelling voor beide partijen.’
‘Nee, jazzes, zeg niet van die nare dinge.... Dat je weer beter bent, niemand blijer
as ik. Maar.... had je dat gewete en daar kan ik best in kòmme.... dan had je het
nooit gedaan. Ziedaar.’
‘Het viel uit de gis. 'k Zou liegen als ik 't ontkende.’
‘'t Spreekt ommers van zelf.... Jij bent nog jong, en ìk 'n ouwe vrouw. En daarom
zou het maar beter zijn wanneer we... wanneer we.... ginge scheie. Je bent zo goed
voor me geweest dat ik je niet in de weg wil staan.’
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‘Maar....! Wat mankeert je?’
‘'k Had het al eerder motte zegge. Dat was veel beter geweest.... Maar 't viel me
moeielik.... er over te beginne....’
‘Hoor nu 's....’
‘Nee, zeg maar niks. Ik heb er geen vrede mee jonge, zó van je vrindelikheid te
profitere.... er misbruik van te make....’
Jan keek haar aan, verbaasd en getroffen, een antwoord zoekend...
‘Nou zel je wel denke: ik sprak toch over verhuize. Ja. Eerst méénde ik het ook.
Maar 'k merkte al gauw dat jij....En ik ken heel goed begrijpe dat jij er geen zin in
hebt. En....nou ja. Maar daarom wou ik je vrij late Jan, ik wil je niet in de weg staan.’
‘En wat mot jij dan beginnen?!’
‘Daar heb ik óók an gedacht. As freule van Waaver goeie getuige geeft, dan denk
ik nog wel dat ik hier of daar....’
‘Weer in betrekking? Ben je niet wijs?’
‘Och jonge, 'n mens is nooit te oud om te werke. Dáár zie ik niet tege-n-op. Je
mot denke: 'k Heb 't zoveel jare gedaan.... Maar het ergst is: As ze me nog maar
wille....’
Bogert voelde het dik worden in zijn keel. Zo'n goeie ouwe stumperd....
Haar laten gaan? En waaròm? Uit angst voor spot? Of uit gierigheid? Moest hij
haar afnemen wat-ie 'r eerst had gegeven?
Zo'n smeerlap was hij niet.
't Bliksemde even door z'n brein: hij het pensioen, zij de tien duizend gulden. Maar
nee. Nee. Zij kreeg bij scheiding al de spot.... Bovendien - zou ze 'n aalmoes wìllen?
‘Nee,’ zei hij beslist, en tot zijn verwondering klonk z'n stem vrij bedaard - ‘van die
malligheid komt niets in. Ben je nu dol? En nu we er tòch over spreken, moeten de
puntjes maar even op de i's gezet. We zijn niet getrouwd als andere lui. Dat ligt in
de aard van de zaak. We wonen samen als tante en neef... of hoe je het noemen
wilt. Jij zorgt voor 't huishouden.... en we hebben zo'n beetje gezelligheid aan mekaar.
- Willen de mensen om ons lachen - dat slijt.’
Vóór 'n half uur had hij daar anders over geoordeeld....
‘Jonge, ik meen het, je mot het niet doen.’
‘Dat is nu afgehandeld, hè?’
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Heintje huilde. ‘Neem me niet kwalik.... dat 'k me niet ìn ken houe.... Maar me zenuwe
zie je.... Och Jan je bent veels te goed.’
Dat denk je maar, zei hij in zichzelf, en begon om haar verder gerust te stellen,
over 't verhuizen te spreken.
Juffrouw Duffers bracht het Nieuws van den Dag. Man en vrouw zochten, elk in een
blad, naar te huur geboden huizen.
Bogert verwonderde zich. Het liep toch raar. Wat kon 'n mens veranderen.... Maar
wat moest je doen, na een voorstel als dat van haar? Hij stelde zich z'n revolver
voor, met een gemengd gevoel van weemoed en van verlichting. Eén ruk aan de
trekker - 't was uitgeweest.... Er zou niet van komen. Hij zou niet voor spot en voor
zuinigheidsvrees op de loop gaan. Daar viel zijn oog weer op Heintje. Hij schaamde zich. Wou hij niet eerst háár
alleen voor de narigheid op laten draaien?
Ze trokken er per rijtuig de volgende dag op uit. En na heel wat te hebben bekeken,
huurden ze in het Linnaeuspark, in Watergraafsmeer, een bovenhuis van f 275. Een enkele verdieping (‘één hoog’) met een klein zoldertje. Ze hadden twee grote
kamers met 'n alkoof, een kabinetje en een keuken.
Prachtig, vond Heintje. Net wat ze nodig hadden. Dadelik ging ze aan 't verdelen:
In 't kabinet zou Jan kunnen slapen, zij in de alkoof. En dan namen ze de huiskamer
vóór, en Jan kreeg 'n zitkamer achter. Op zolder was plaats voor de meid.
't Leek hèm te ongelijk. Twee kamers voor hem, de alkoof voor haar? Maar zij
bleef staan op haar stuk; zij meende het hoorde zo, en er viel niet aan te veranderen.
Nu werden er meubels aangeschaft, gaskronen, kleden, lopers, gordijnen,
keukengerei en nog meer.
Jan vond er iets aardigs in, ouwe Hein in 'r boeltje te zetten.
't Was haast-je rep-je om klaar te komen. Ongelooflik veel was er nodig, en dat
voor die éne verdieping!
De 28e Mei gingen ze over.
Bogert bedankte juffrouw Duffers voor haar trouwe zorg toen hij ziek lag, en stopte
haar, toen ze afgerekend hadden, twee bankjes
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van vijf en twintig in de hand. De juffrouw was aangedaan: dàt had warentich niet
gehoefd!
En Lewise nam schuchter afscheid. Fluisterde: ‘Dag meheer, dag mefrouw....’
Op het bovenhuis was 't eerst een chaos; maar dank zij de hulp van een handig
behanger kwam alles vrij gauw in orde.
En Bogert vond het er - 't leek misschien gek, maar het wàs zo - veel gezelliger
dan op zijn kamers in de Hemonystraat.
Zeker, Hein was 'n ouwe vrijster; weinig meer dan 'n huishoudster. Maar mocht
hij, met z'n half dozijn kwalen en kwaaltjes hoge eisen stellen?
Ze was voorkomend, ze was bescheiden - waarachtig ze hield van hem als 'n
moeder.
En in haar eigen lot zag ze grote verbetering. Dat streelde hèm. Ze hoefde niet
meer naar de pijpen van freule van Waaver te dansen, bestuurde haar eigen
gedoentetje, en - want ze was eenvoudig genoeg om het een glorie te vinden: ze
heette mevrouw. Mevrouw Bogert.
Per slot van rekening: het huwelik wàs niet zo gek als Jan in het eerst had
gemeend....
Ze woonden nog niet lang in het Linnaeuspark, toen ze bezoek ontvingen van
broeder Louis en familie.
Er was in Baarn van te voren krijgsraad belegd. Wat zouden ze: Jan en z'n vronw
negéren, òf doen of hun trouwen iets heel gewoons was?
Eerst neigden er drie (want Ida vormde de minderheid - ‘alleen om die vaasjes,’
insinueerde Jet) tot het aannemen van een koeltrotse houding. Toen helde men
over naar de andere kant en zakte daar langzaam maar zeker heen. Och, weet je,
vergoelikte Louis, Jan zou door z'n ziekte wat vreemd zijn geweest.... en in die
vreemdigheid had hij Hendrina getrouwd. En háár kon je 't ook niet zo kwalik nemen.
Ze palmde hem natuurlik in om geborgen te zijn op 'r ouwe dag. 'n Mens is ook maar
'n mens. Nu was het waar, Louis had z'n broer, en Lena ook, onhartelik behandeld.
Maar - hij, Louis, was de oudste en moest dus de wijste zijn.
Ze vertelden dan nu bij de kennissen rond, dat Jan was ge-
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trouwd - héél stil, na z'n ernstige ziekte - met 'n lief meisje, maar niet zo erg jong
meer, Henny Bogert, die in de verte ook nog familie was. Hoe aardig, hè? Ze
woonden heel knusjes en erg tevreden in Watergraafsmeer.
't Bezoek was van te voren aangekondigd. Op Zondagmiddag. Plechtig bezoek.
Heintje ontving - daar 't salon ontbrak - in de woonkamer. Ze had port, en voor de
heren bitter. Ook taartjes. Alles liep best. Zuster Lena was waardig en
lief-belangstellend. Jet glimlachte bij het zien van gebak. Louis had zelfbeheersing
genoeg om niet te informeren (waar hij z'n vrouw mee gedreigd had!) naar de komst
van de ooievaar.
Terwijl Heintje na de eerste gesprekken haar gasten het huis liet bewonderen en
ze daarna weer vóór onderhield, blies Jan (die genoeg van het zaniken had) even
uit in zijn eigen kamer.
Ida kwam bij hem. Ze had al gezien dat oom geen berouw had, zich kalm in z'n
lot wist te schikken. Ze kon hem dus wel eens in 't ootje nemen.
‘Wat doe jij hier?’ vroeg hij vrolik. ‘Hier wordt geen visite ontvangen. De taartjes
staan dáár.’ En hij wees naar het andere vertrek.
Bedaard ging ze tegenover hem zitten.
‘Ik kom u gezelschap houden, oom - of plagen. Dat hangt er van af.’ Haar ogen
tintelden van ondeugendheid.
‘Jij plagen? Begin als je durft, ex-halfgare bakvis!’
‘U heeft dan toch maar de raad van die halfgare bakvis gevolgd. Zei ik 't niet
dadelik dat u trouwen moest? Met een kalm, bezadigd meisje.... niet al te druk, en
niet al te jong....’
‘Ja, kinderen zien die dingen soms helder in.’
‘In Indië wou het niet, wel? Daar wáren geen meisjes jongmooi-lief.... Maar toen
u hier maar eens rondkeek....’
‘Och kind, hier had ik ook niet veel keus. Ik kén geen meisjes, moet je denken....
Daarom nam ik mijn toevlucht tot de familie. Ik had te kiezen tussen Heintje en jou....’
‘En mij? Hebt u eerlik aan mij gedacht?’
‘Zeker. Ja. Maar je begrijpt.... en je zult het niet kwalik nemen.... per slot van
rekening.... had ik Heintje toch liever. Ik hou van kalmte, he?’
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‘Hoe jammer,’ zei Ida. ‘Ten minste voor mij. Ja, echt, dat spijt me nu wezenlik.
Want.... anders woonde ik in dit aardige huisje. En dan had ik, en niet tante Heintje,
die ruime alkoof voor mij heel alleen. Hè ja, ik had het wel graag gewild.’
Maar nu kon ze zich niet langer bedwingen, en barstte in een helder lachen uit. En
Jan lachte goedig mee. Maar toen schudde hij 't hoofd en dreigde haar met de
vinger: ‘Ida, Ida, je bent 'n draak!’
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Een feest in de Preanger
Door Henri Borel.
‘De Sembah’.

Genadig is hij op een stoel gezeten, in 't midden der pendoppo van de kaboepaten,
hij, de aartsvader, de regent, heilig door den ouden adel van zijn geslacht, verheerlijkt
2)
door de blinkende ‘bintang’ van de geweldige Majesteit vèr over de zeeën, gehuldigd
door de ‘toewans-besar’ van àlom op de bergen, die nu zijn afgedaald, uit alle
streken, mèt zich dragende geschenken van zilver en goud, om hèm hoogelijk te
eeren, hèm, den Raden Adipati, Ario Prawiro di Redja, den Vader van al dat volk,
dat daar ademloos toeziet, samengestroomd in de breede allée van koningspalmen
vóór de kraton, in hun feestgewaden gehuld van zijden weefselen, in rijke kleuren.
Vóór hem, in eerbied gebogen, een schaar van hooge hoofden, van patihs en
wedana's en assistentwedana's, zèlf ver verheven boven het volk, maar nú diep
genegen, voelend over hun gekromde ruggen de álmachtigheid van den regent, de
geweldigheid van zijn strengen godenblik.
En na de strakke deftigheid van te voren, na het officieele vertoon der europeesche
ambtenaren, stijf-gewichtig, zonder emotie, zonder gratie van lijn of gebaren, breekt
als een wonder door uit oude, oude tijden.
Ziet, hoe die machtige patriarch daar is gezeten, in een houding van grootheid
en genade! Zijn linkerhand laat hij geduldig neerhangen, ten kus voor zijne kinderen,
en één voor één, kruipend

1)
2)

Ter gelegenheid van een regent-jubilenm te Tjiandjoer.
Ridderorde.
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over den grond, met nobel gebaren van nederigheid en toch omhoog golven van
liefde, in lenige lijning van gratie en geluk, naderen de huldigende hoofden, brengen
éven de lippen aan die hand, in reverentie als bezwijmend, glijden dan geruischloos
weg, na dat ééne machtige moment van aanbidding.
Hoe zij daar hurken en glijden, die knielende wezens, als zonder zwaarte, luchtig
vooruit bewogen door den drang van hooge huldiging in hun ziel! Het lijken geen
stoffelijke menschen meer, het is een levende, bewegende eerbied, die langzaam
voort-droomt, het voorwerp van adoratie tegemoet, in een gebed van neigende,
golvende lijnen, als het bewegen van heel zachte muziek uit een mis.
Hij, de patriarch, zit daar genadig als een god, in zijn eigen hoogheid onbewogen,
éven glimlachend maar tot de knielende schare, zooals een vader lacht tot
gehoorzame kinderen, die hem eerbied brengen en groetenis.
En ik droomde van oude, oude tijden, en van patriarchen en kinderen en
kindskinderen, zooals in dat wondere Boek staat te lezen, dat de Bijbel heet, en met
weemoed herdacht ik de schoonheid van ééns, de goddelijke gratie van lijn en
gebaar, die nù voor ons, bleeke menschen uit het westen, voor goed te loore is....

Tandakken.
Zacht-klingelend klepel-geklank, tinkelen en tokkelen van lichte luiten, droef-mineur
neuriën van vage rebab-viool, donker-donzen gonzingen van gongen, zóó klonk de
gamêlan zingend en galmend voor de pendóppo van de kaboepáten, met die
melodieuze melancholie, die om ieder inlandsch feest den weemoed weeft van
droom en schijn, van vergetelheid en dood.
Het is of in die oude, oude hindoe-muziek iets van de eeuwige vergankelijkheid
weent der dingen....
Roerloos zit voor de gamêlan het volk, dicht samengehurkt, in de pralende
palmen-allée vóór de kaboepaten, waar feeërieke illuminatie schijnt van duizenden
flikkerende lichtjes. Het feesten van dit soendaneesche volk gebeurt in rust en
kalmte, zóó ging het straks op de volle, groote Aloen-Aloen, waar het rond liep in
tienduizenden, rondwuifde eerder, zonder hardheid, zonder geweld, zóó zit het nù
bij dit plechtige tandak-feest, waarbij zij doodstil zijn neergedoken, alsof een droom
hun allen hield bevangen.
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En het is als hurken die donkere mannen en vrouwen, van groen en rood en geel
en blauw omhangen, daar onder een wondere, tooverachtige charme, over hun
heen gedroomd door de melancholie van het sombere gong-gonzen en het
zacht-donzen geklingklang van de klokken-klepelende gamêlan....
En in de pendoppo, waar europeanen in zwarte rokken en japonnen vreemd doen
in de oostersche kleurenpracht, zal het tandakken beginnen.
Het tandakken, de oostersche rythmen-en-lijnen-dans, waarin het lijf beweegt als
zonder zwaarte, materieloos voortglijdend als in een droom, het lijn geworden
lichaam, dat rilt en wuift, en weifelt en zweeft, de eene mensch den anderen tegen,
de ééne schoonheid de andere tegemoet, wenkend en wijkend, vaag vliedend als
op zachte vleugelen gedragen, nú naderend en drà weer deinzend, met gratie van
golvend goden-gebaar en rythme van wiegelende ziel! Lichte bevingen huiveren
door de lijven, rillen zich langzaam uit in spreiding van vingeren, om door de fijne
toppen te vergaan in de lucht, en lange, langzame, als magnetische stroomen
bevangen de zwevende beenen, vloeien zacht weder weg in spitse punting der
weifelende voet, òp, naar boven, en dán weêr nederzwenkend, voorzichtig vooruit,
en dan weer achterwaarts wenkend. Zóó gaat het dansende menschen-lichaam
zacht te wiegen en te wuiven, als een ranke bloem, die een windeke beweegt.
Het is of deze tandak-dans de triomf is van den geest over het lichaam van de
stof, die zich oplost in lijn en gebaar, veraetherizeerd in de donzen drooming van
de wondere gamêlan-geluiden. De luchtige ‘selendang’, die tot dit dansen noodigt,
lijkt óók al zoo'n materie-loos ding, het is een stuk broze, teêre, wuivende kleur, die
waaiende door de lucht wenkt, met het fijne gebaar van vage, veêren varens, die 't
luchtigste ademen rillend beroert....
Een weifelen, een wenken, een wijken, een wuiven, naderend en neigend, en
doemend óp en weder wegdeinend, zóó is de dans der lenige, lijnende lichamen,
tot zij éindelijk, éindelijk zich vinden en knielend samendroomen onder het dàn
uitbarstend, hóóg gejubel van tinkelende, tokkelende luiten, en fijn-zingende viool
en triomf van donker-bronzen gong-gezang.... Dán, wrééd opeens, het schelle
opgeschetter van westersche koper-muziek, het grof òp-geschreeuw van harde
stemmen, wekkend met pijnenden schrik uit den zachten toover van wonderen,
wonne-droom.
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De oostersche tandak-dans is geëindigd, het westersche balgespring begint.

Wajang.
Daar zitten ze weder, de donkere Soendaneezen, als kalme kinderen, die komen
luisteren naar een verhaal, leunende tegen elkander, of rustig neergehurkt, sommigen
met de beenen onder het lichaam gevouwen, als boeddha-beelden. De illuminatie
van gisteren is nu weg, en in de lange, breede palmen-allée licht nu alleen de stille
schijn van de maan. Nu zijn de kleuren hunner zijden sarongs en baadjes ook
mooier, als alle dingen, die inniger worden in den nacht. Hun veeltintige dracht
ontroert als een zachte muziek, met hier en daar plotseling één helleren, felleren
toon, als ergens over een rood gewaad hangt een hevig-gele selèndang, of uit het
donkere van zwart en dofbruin op-eens een kindje opstaat in vlammend-rood
galabuis, gejubel van kleur op eens uit, zooals een trompetstoot klinkt uit donker
bassengebrom en gonzend gezang van cellen. Zonder gerucht, ordelijk en gewillig,
zitten die honderden daar samen in de open lucht en wachten, wachten als kinderen
wien iets beloofd is, op het mooi dat komen gaat.
Want vóór hun staat de gamêlan bereid, en vlak vóór de pendòppo zit de ‘dálang’
en de houten kist met poppen staat naast hem, waaruit hij straks vertoonen zal.
Eenvoudig is zijn tooneel als het publiek. Een lange, horizontale bamboestok, waar
hij de poppen op zal prikken, anders niets. Er is geen scherm, er zijn geen coulissen,
geen décors. Want al het décor is in de fantazie van de toeschouwers, véél mooier
dan het ooit zou kunnen wezen in Bayreuth of Parijs. Een klein, op een
bamboe-waaier gelijkend, in den vorm van een boom uitgestoken stuk leder, stelt
alleen een bosch voor.
Dit lijkt àl te primitief, haast kinderachtig! Maar stelt u nog eens voor uw eigen
fantazie van vroeger als kind, toen uw moeder u vertelde van de wolf en Roodkapje
in het bosch! Záágt gij toen niet het donker avond-mysterie, geheimend tusschen
de zware stammen, en hóórdet gij niet het ruischen door sombere bladerkronen
van den wind?
Met deze fantazie van kinderen droomt de simpele inlander zich het décor, met
zijne gloeiende oostersche fantazie, die zèlf wonderen
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schept en géén aanvulling van buiten behoeft. Zij wachten in spanning, de groote
donkere kinderen in blauw en geel en rood en groen, - in héél veel groen vooral,
de tintelende Preangerkleur - want straks zal het tooneel, zal het verhaal beginnen....
Tot - klink-klang! - klinkt óp het gamêlan gezang, en de dálang heeft omhoog de
pop, de pop die dor en dood leek in de kist en nu eensklaps óprijst in het avond-licht
met haar fijn, gevoelig goden-gezicht. En het is of een electrisch fluide door het
lichaam rilt van dat schijnbaar levenlooze wicht, het richt zich óp met het gebaar
van een god, lijnen ombeven het liefelijk als een melodie en werkelijk, al is 't slechts
door een enkel touwtje bewogen, beweegt het, statig en voornaam als een levende
schoonheid, door de spanning gestuwd van een zìel....
Dít is het groote wonder van de wájang, dat het aan levenlooze, dorre poppen
de lijning en het gebaar geeft van een levenden mensch, van een levenden God
somtijds, door een schoone ziel bewogen.
Hoe wonder, het ijle, schaduwfijne profiel van Ardjoenå, zooals het te beven schijnt
van teêrheid in het avondlijke licht, hoe gevoelig het óp, het zachte neêrgaan van
zijn arm, het even òm wenden van zijn goddelijk hoofd, het bloeme-ranke
lijnen-rythme van zijn lichtbewegend lijf! Ardjoenå! Heil den held, die allen overwint,
den eeuwig jeugdigen jongeling, voor wien alle maagdenzielen zich ontplooien, wien
alle zachte maagden-lichamen genegen zijn, als bloemen naar de goudene zon!
Zóó was het simpele, primitieve spel begonnen van den dálang met zijn poppen,
die hij allen, als electrisch, tot levende wezens maakt. En die houten en bamboe
dingen worden helden en maagden en goden, worden geesten en duivelen en
monsters, levend met de ontzettende realiteit van groote tragiek en hooge komedie,
die de indische volksziel voelt met de fijne intuïtie van haar oostersche, mystieke
fantazie, die zelf mede-speelt en jubelt, en weent en juicht met de helden en
heldinnen, oplijnend en gebarend onder de droome-muziek van het gamêlan-geklang.
Daar kwamen zij, Ardjoenå, de goddelijke, en Råmå, de verschrikkelijke, en de
narren en monsters, Petroek en Tjepot, en zooveel anderen, en doodstil, in uiterste
spanning van verwachting zat het kleurige soendaneesche volk van kinderen te
luisteren en te aanschouwen, en zag geen poppen, en geen bamboe-stok en
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geen touwtjes, maar zag donkere oer-wouden en verre vlakten en schuimende
rivieren, waar goden schreden met grandioos gebaar, en helden hieven hun gouden
speren, en monsters sperden óp de rookende reuzen-muilen, scherp-tandig, ziedend
van vuur....
Wat Europeanen, heeren en dames in de pendòppo, zij zaten te kijken, en
glimlachten genadig, en vonden het wel wat kinderachtig, die poppen, en die touwtjes,
en al dat gedoe. Want niet voor hún is het simpele, primitieve gemoed van kinderen,
en voor het glorieuze, gloeiende Oosten alléén is het sprookje, en de vlammende
verbeelding en de extaze, die wonderen schept uit Niets, èn de droom, en nòg eens
de droom, en de droom....

Slapende jongen.
Moê van het feestrumoer, loom van donkeren gamêlan-droom, ging ik 's nachts stil
heene van de wuivende, weifelende wàjangfiguren, en de zacht tandakkende
ronggèng-lijven. Het was nu weer donker, de lichtjes der illuminatie waren uitgegaan,
maar hier en daar gloeiden vuren, waar omheen nog dans langzaam bewoog. De
lichte kleuren der inlanders broeiden nu in dat duister, en om die smeulende vuren
gingen gestalten, vaag als schaduwen, met broos, voorzichtig gebaar, dansende
nog een láatsten dans, maar o! hoe droome-fijn en onstoffelijk, als zoekende zielen
zoo ijl en rein. En in mijn loome, afgemoeide slaapstemming waren het geen reëele
menschen meer, want alles ging zoo geluidloos en stil, 't waren figuren uit een
teerdere, etherische sfeer dan de werkelijkheid, die daar òm mij bewogen, een sfeer
van tot de uiterste essence vergeestelijke muziek, want de gamêlan-geluiden
droomden overal door de lucht, zoo subtiel bijna als geuren, en de lichamen waren
schaduw geworden, in die stille verinniging van den nacht....
Zóó, zwevend gaande door schaduwen, gedragen door de vage rythmen van het
gamêlan-gezang, kwam ik zonder weten voor het witte huis van den ‘patih’, waarin
ik gast zou wezen. Ik schrikte, toen het grint kraakte van den tuin, en werd wakker,
met het blanke huis werkelijker voor mij. In de voorgalerij brandde nog een lamp,
aangehouden voor den laat-verwachten gast.
En dáár, op den koelen, wit-marmeren vloer lag hij, roerloos als een rustige god,
een jonge Soendaneesche knaap, met zijn
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naakte bronzen lichaam languit op den harden steen, een donkerrooden doek om
de lenden. De zwarte, o! hoe prachtig ebbenzwarte lokken woelden vrij om zijn
slapen, één arm lag heerlijk uitgestrekt onder zijn hoofd, en over zijn gezicht lag
een innigheid van rust als over slapende boomen. O! Die lijnen van zijn lenig, jong
lichaam, o! die wijding om zijn donker-bronzen hoofd, zóó had ik nog nooit een
mensch gezien, zóó mooi als een bloem of een boom.... Hoe zacht lag hij daar op
het harde, witte marmer, die jonge, bronzen god, en elke lijning van zijn lijf een
wondere schoonheid was!
Ik stond stil als voor een goden-beeld in een tempel, ademloos van eerbied, bang
dat één gebaar hem wekken zou uit zijn rust. Het was maar een povere inlandsche
jongen, een feestganger van vèr, zonder huis, die hier doodmoê was neergezegen,
en zijn warme, donkere lichaam te slapen gelegd had op het koele marmer van de
vloer. Maar het was óók een heilige creatie Gods, prachtig als een boom, fijn als
een bloem, één met alle schoonheid van de natuur, die van wonderen wemelt àlom.
En voor den eersten keer in mijn leven zag ik, hoe schoon een mensch was, zonder
de zinne-verteedering, die erbij komt van het vrouwenlichaam, enkel om de zuivere
schoonheid van vorm en lijn, zooals een berg schoon is, en een palm en een bloem.
Zacht, zacht ademde hij in de koele lucht van den nacht, en in 't schijnsel van de
lamp lag hij daar stil te glanzen, als van donker goud. O! Het vreemde, vreemde
leven, dat daar in hem bewoog, hetzelfde leven, dat in mij is, en in al die pralende
palmen daarbuiten op het erf, en die donkere, ongekende menschen, zacht
tandakkende in den droom van gamêlan-gezang!
En als naar een vreemd, ondoorgrondelijk wonder blijf ik lang nog staren naar
dien jongen, slapenden knaap daar vóór mij, zóó als ik wel gestaan heb voor een
boom, die op-eens een mysterie was in den nacht.
Wàt, wat is er in mij, dat die slapende jongen in mij doet trillen, wàt, wat is er in
mij, dat ik huiver van boomen en van bloemen? Is er dan iets, dat in alles en allen
één is, iets van de universeele ziel der dingen, die zich zelve in alles weder-voelt
en samentrilt als het innige van de sterren, die elkaar voelen in den eindeloozen
nacht?
De donzen-gamêlan-geluiden drijven zacht op zachte wieken van
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den nacht, en 't is me of zóó een diep mysterie zal opengaan, en in een wondere
verinniging voel ik of ik één ben met al de stille boomen daarbuiten, met de
tandakkende schaduwen, die langs de vuren droomen, met den jongen, bronzen
god, die donkergouden op het blanke marmer ligt....

Het Preanger-volk.
Als wijze, kalme kinderen zaten zij gehurkt, naar de schoonheid ziende van de
schaduwende wájang, in hun prachtige gewadekleuren, met hun stille, bronzen
gezichten. Géén enkel luidruchtig rumoer, geen enkel log gebaar, die donkere
menschen in lichte couleuren bewegen als bloemen zoo liefelijk, en zijn als zuivere
zielen zoo zacht. In 't witte manelicht zaten zij, onder de pralende pracht van de
palmen, en de kleuren van hun gevlamde sarongs en zijdene kabaaien zongen een
hooge, en toch rustige harmonie. Ik heb vrouwen onder hen gezien als
droomgodinnen zoo slank, en vol edele gratie, ik heb mannen gezien als
donker-bronzen goden zoo schoon. Zij waren duizenden en duizenden op dit feest,
en zij wuifden dooreen in hun schitterende kleuren als bloemen, die de wind beweegt,
en in hun hoogste vreugde bleven zij kalm, of wijsheid woonde in aller ziel.
Toen heb ik het gevoeld, op dit glorieuze feest in Tjiandjoer, dat in die donkere
Preanger-menschen een fijne, onbewuste beschaving woont, oneindig hooger dan
de cultuur van ons, westersche barbaren. Het schrikbeeld van een kermis in Holland,
een feestdag met hossende en tierende dronkaards en wulpsche wijven, en dan
hier die duizenden rustige menschen te zien, die gaan in zoo gracelijken gang, die
bewegen met zoo liefelijk gebaren!
De gamêlan-geluiden zijn den ganschen nacht niet van de lucht, en drijven donzen
in de zwoele sferen, en in het donker bewegen nu die fijn-gekleurde lichamen als
ijle figuren uit een droom van pracht, te schoon om werkelijk te gelooven.
Om de luister-lichte pendoppo, waarvoor de wájang speelt, liggen slanke lichamen
te slapen, in sluimer gewiegd door de zacht-bedwelmende muziek van gongs en
tokkelende luiten. Een jonge moeder zag ik liggen met het hoofd op een bordes,
gehuld in tintelend groen, een knaapje in gloeiend wijnrood tegen de borst. Een arm
lag onder het donkere, zachte vrouwengezicht, met een gebaar als van een
bloemen-stengel gebogen.
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Ik voel mij vreemd, zoo onder al die superbe, oostersche gewade-kleuren, in mijn
zwarten, europeeschen rok, ik weet mij leelijk in dat midden van prachtige
natuurmenschen, die bewegen als bloemen, maar mijn ziel is toch zéér verheugd,
dat zij de ziel dier menschen en dingen heeft gevoeld, en zich niet vreemd hieronder
weet, als mijn bleeke lichaam onder die bronzen. En ik voel tegelijk, dat dit zachte
Preanger-volk mij nu zéér lief is, voor altijd, en Indië mij eigenlijk intiem en verwant
is geworden.
Zóó, tot laat in den avond-nacht loop ik droomend door de straten, en over de
wijde aloen-aloen, stil genietende van die superbe kleuren, die langzaam langs mij
heen en weder wuiven, bewegend als de rythmen van melodieuze muziek, en overal
gaan die menschen kalm en zacht, als woonde wondere wijsheid in hun zielen, die
hen tot dit harmonieus bewegen stuwt.
Mijn blanke rasgenooten, zij drinken nu whiskeysoda en champagne in de
káboepáten van den regent, er zijn er onder, die rood zien, en dronken schreeuwen
schor geluid. Hun gebaren zijn bruut, en er is een wilde gloed op hun gezicht. Ik
heb zooeven grove taal gehoord, en heb schaamte gevoeld, een blanke te zijn als
zij.
Maar het zachte volk van de Preanger viert feest in wijze, voorname kalmte, en
als een volk van kleurige bloemen is hun langzaam-wuivende beweeg....
Uit een in 't najaar te verschijnen bundel: ‘Wijsheid en Schoonheid uit Indië.’
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Bibliografie.
Guido Gezelle, Kleengedichtjes. Driemaal XXXIII, mitsgaders rijmreken,
nageldeuntjes, spakerlingen, en diergelijk gestrooi. Amsterdam, L.J.
Veen.
De uitgever Veen blijft zich verdienstelijk maken met het verspreiden van Gezelle's
dichtschatten onder het Noord-Nederlandsch publiek. Nu komen weer deze
Kleengedichtjes in een keurig uitgegeven boekske, na de reeks van tien kloeke
deelen, die in betrekkelijk korten tijd het licht zagen.
Maar juist nu we op deze wijze de complete gedichten in handen krijgen, - een
blijk van vereering waarop Gezelle recht had! - zien we tevens in hoe de daaraan
voorafgegane bloemlezing van goed inzicht getuigde. Immers, met de bewondering
van verschillende Zuid-Nederlandsche broederen, die àlles van Gezelle verheerlijkt,
kunnen we met den besten wil niet mee. Tot de kennis van den gànschen dichter
zij een complete uitgave noodig, zij leert hem noodzakelijk ook kennen in de
oogenblikken van zwakheid. 't Is mij niet mogelijk bewondering te voelen voor een
toch hoog-ernstig bedoeld woorden-gespeel als dit:
Ware wijngaard, JESU CHRISTE,
die voor mij hebt, voluisti
stervend hangen, pependisti,
aan het kruis, ridebant isti:
mihi quoque spem dedisti!

En geraakte de goede smaak niet een weinig in de klem toen Gezelle boven dit
hemelvaart-gedichtje:
Brand los, mijn hert, van al dat uw
gevlerkte vlucht ombindt;
brand los van kot en ketens, nu
de weenende ooge ontblind;
brand los, mijn hert, 't is nu, 't is nu
dat de hemelvaart begint!....

de Horatiaansche Aufforderung zum Tanz: ‘nunc pede libero’ als motto plaatste?
Zoo is 't ook met de gedichtjes die het boekje besluiten. Daar zijn mooie
fragmentjes bij, zooals:
De maan die deur
de blâren blinkt

of:
.... dat blauw 'k en weet niet wat
dat in de boomen hangt.

of:
de nacht in heure onzichtbaarheid
hadde alles weêr in slaap geleid.

Maar daartegenover iets als:
Zoete lieve Dichterengel
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sla uw vlerken rondom mij....!

Wonderlijk is 't wel dat er in opgenomen werd wat Gezelle blijkbaar uit De Génestet's
Leekedichtjes afschreef.
Allerliefste kleinigheden zijn er nog bij, dingskes uit de kinderkamer,
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uit folklore, speelseltjes van vernuft en gevoel.
In de kleengedichtjes, 3 maal 33, is meermalen de strijder aan 't woord voor de
Vlaamsche tale en de ‘vrije vlaamsche poësis.’ Hoor deze verheerlijking:
De vlaamsche tale is wonder zoet,
voor die heur geen geweld en doet,
maar rusten laat in 't herte, alwaar
ze onmondig leefde, en sliep te gaar,
tot dat ze, eens wakker, vrij en vrank
te monde uit, gaat heur vrijen gang!
Wat verruwprachtig hoortooneel,
wat zielverrukkend zingestreel,
o vlaamsche tale, uw' kunste ontplooit,
wanneer zij 't al vol leven strooit
en vol 't onzegbaar schoon zijn, dat
lijkt wolken wierooks, welt
uit uw zoet wierookvat.

Wat de Vlaamsche taal vermag in de handen van den dichter bij Gods genade, die
haar geen geweld hòeft aan te doen, dat konden ons Gezelle's verzen.
Ook dit boekske brengt er kostelijke!
'k Hoef als bewijs niet eens te citeeren het verrukkelijke, een-en-al
stemmingsdichtje:
'k Hoore tuitend' hoornen en
de navond is nabij
voor mij. enz.

Is er niet een eveneens aan Goethe herinnerende eenvoud en harmonie in een
verheerlijking van zuivere menschenliefde als:
Hoe zoet is 't tusschen broederen twee
te wandelen, te wandelen,
bemint men van de twee den een
den een gelijk den anderen;
bemint men ze alle twee en zij,
beminnen ze ook malkanderen
gebroederlijk: 't is zoet erbij
te wandelen, te wandelen.

Als we een vergelijking maken tusschen dezen hoogen eenvoud in volkomen
technisch kùnnen en de vreemd-gewrongen verzen, die onze eigen poëten ons nu
en dan voorzetten, dan vrees ik dat ze niet in 't voordeel van déze zijde uitvalt.

J. Steynen, In en om de Nachtkroeg. Amsterdam, D. Buys Dz.
‘'n Woeste orgie is het dien avond in “De Gouë Kat”. Rond de tafels schreeuwen en
lollen en bulken de dronken kerels en vrouwen, hun onbeheerschte armen gebaren
woest, hun zware voeten betrappelen den vloer, die gonst als 'n oud, wrak fust, hun
bevangen koppen dompen op de tafels als stompe logge dingen van
onbehouwenheid.’
Met dezen zin uit De Zwabber komen we ‘in medias res’. De heer J. Steynen
houdt ons dit heele boek door - trouwens groot is 't niet - bezig met de individuen
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die bij voorkeur deel uitmaken van dergelijke orgieën in de nachtkroeg, en hij spaart
ons daarbij, naar ik vermoed, niet heel veel.
Toen Het Leven verscheen was 't opmerkelijk dat in de meeste der daarin
gepubliceerde bijdragen we ons moesten vergenoegen met het gezelschap van
vrouwtjes, door Lode Baekelmans heel zoetelijk ‘venusdierkens’ genoemd. Welnu,
zouden onze jonge auteurs van talent - en Steynen is er zoo een ongetwijfeld, dat
blijkt thans opnieuw, - het heel platte realisme niet eens beu gaan worden? Wij,
lezers, krijgen er nu zoo volop genoeg van! Twintig jaar geleden kwam het bij
ladingen uit Frankrijk, een groote tien jaar geleden kregen we het uit Duitschland,
en nu nog eens van hier - waarlijk, 't wordt te veel.
Deze bundel brengt vier novellen: In ‘de Gouë Kat’, De Tingeltangelmeid,
Weihnachten en De Zwabber.

Bram van Dam, Zinnelijke Liefde. Amsterdam, D. Buys Dz.
Welk een serieus auteur Steynen is, merkt men het best bij 't lezen van dit werk van
Van Dam. Och och - wat een oppervlakkig gedoe! Hij schijnt, zooals Mooie Vrouwen
al deed vreezen, op de erotieke neigingen van het lezend ‘schel-
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linkje’ te gaan speculeeren, en werkelijk voor knaapjes die niet onbewogen een
verleidelijke reclamejuffrouw in een sigaren- of kapperswinkel kunnen aanzien, moet
een boek als dit maar weggeborgen worden.
Verder valt er weinig meer van te vertellen.

Mevr. Abbing-Van Houweninge, Lente, Zomer, Herfst en Winter. Een
Sprookje. Met teekeningen door P. Cornelis de Moor. Rotterdam, W.L.
& J. Brusse.
Door het illustratief talent van den teekenaar, wien het stellig niet aan geest ontbreekt
- men zie op het omslag dat door kikvorschen voortgetrokken plompeblad met den
kabouter en de beide kinderen erop! - heeft dit kinderboek veel aantrekkelijks, zij
het ook dat de teekeningen tusschen den tekst, vrij realistisch van opvatting, wat
vreemd afsteken tegen de meer decoratief behandelde buitentekst illustraties.
De tekst zelf - nu laten we er niet te veel van zeggen, mogelijk voldoet ze de
kleinen... een kinderhand is licht gevuld.
De verdienste ervan is zekere eenvoud, maar in kunstenaarsfantazie staat de
schrijfster heel wat bij den teekenaar achter.

Walter Christmas, Frits Banner. Uit het Deensch door G. van Dam.
Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon.
Dit is de geschiedenis van een Deenschen officier, een mooien jongen, op wien alle
vrouwen zoo maar pardoes verlieven, zoowel de kindermeid, de kamenier als de
dochter des huizes. En dat die Noorsche meisjes wel ter dege echt warm bloed
bezitten, toonen ze allen in dit boek.
Uit pure verliefdheid op zijn mooie-luitenant-zijn trouwt zekere Magda met den
schulden-rijke wisselvervalschenden Frits Banner. Na den eersten zinnelijkheidsroes
wordt het alles ellende. Gelukkig weet ze van hem los te raken, nadat hun een kind
geboren is.
Veel meer is de inhoud niet. En de behandeling van het onderwerp? Een beetje
realistisch, nogal oppervlakkig, niet heel oorspronkelijk. Zoete lectuur is 't niet.
Hartstochtelijk hier en daar. Eigenlijk is Mikke, Magda's vriendin, interessanter dan
zij zelf. De gesprekken tusschen deze twee, als jonge meisjes, herinneren aan den
toon van Marie Madeleine's Drei Nachte.
De vertaling is niet slecht, nu en dan wat Duitsch. De dialoog klinkt vlot.
Wat is ‘o v a a l -kleurige zijde’ (98)?

Peter Rosegger, I.N.R.I. Vertaling van Dr. J. Herderscheê. Amsterdam,
Van Holkema & Warendorf.
Is het nog noodig een boek van Rosegger aan te bevelen?
O zeker - hij is niet een van de geniale kunstenaars, die met hun schitterende
gaven zich een wereldnaam maken. Maar hij is een dier ernstige, goede schrijvers,
wier zuivere menschelijkheid als een wijding geeft aan hun werk.
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Gelijk de titel, Jezus Nazarenus Rex Judaeorum, aanduidt geeft dit boek een
geschiedenis van Jezus. Maar alsof Rosegger de afslijtende kracht der gewoonte
heeft willen te niet doen, die het meest aangrijpende, door het zoo vaak hetzelf de
verhaal ervan, zijn macht over ons doet verliezen, heeft hij Jezus' geschiedenis
laten vertellen door een gevangene, een ter dood veroordeelde, die in zijn kerker
wacht op de bevestiging van dat vonnis of.... op genade.
Alle uren van ernstige eenzaamheid heeft deze man besteed aan het opschrijven
van wat hij zich herinnert aangaande Jezus' leven, lijden en sterven gehoord te
hebben, vooral
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ook uit den mond zijner moeder.
En daar niemand spreken kan over een ander, zonder tevens zich zelven te doen
kennen, leeren we den gevangene zelven kennen als een sympathiek aanvoeler
van het beste, meest menschelijke, meest mannelijke en beminnelijke wat in den
Nazarener van Schrift en overlevering als belichaamd is.
Dr. J. Herderscheê heeft stellig met veel zorg dit boek voor de Nederlandsche
lezers toegankelijk gemaakt.

Knut Hamsun, Honger. Vertaling van Jeannette E. Keyser. Amsterdam,
H.J.W. Becht.
Knut Hamsun is een kraan, een auteur om de Noren te benijden. Honger is niet een
zijner laatste werken, al jaren geleden schreef hij het. In denzelfden tijd dat het in
Duitschland gistte onder de literaire jonkheid. Toen ook daar het verzet wakker werd
tegen het conventioneelzoete roman-geschrijf. In de Freie Buhne (later Neue
Deutsche Rundschau) kon men, meer dan tien jaar geleden, een vertaling van dit
Honger lezen.
Het pàkt van begin tot eind door de bekoring van het meest alledaagsch
aangrijpende. Want helaas! nieuw is het niet dat iemand honger lijdt, dat iemand
al-vechtend met armoe en ellende moreel verwordt, als een verloopene langs de
straten slentert, half-krankzinnig tot oneerlijkheid vervalt. Maar.... als iemand van
groote geestesgaven, met hooge onpractische levensopvattingen, met veel
zielefijnheid en gevoeligheid tot zulk een uiterste komt, dan.... ja dan wordt het tòch
iets zóo belangwekkends, dat we meeleven en meelijden en tevens vreugde van
bewondering voelen voor een schrijver die dit alles zoo wonder-waar weet te maken.
Het is tobben, tobben met dezen armen mensch van bladzij tot bladzij, - kleine
vleugjes van blij opleven door tijdelijke redding uitgesloten, - maar wat voelen we
in al dat getob het niet gewone, zoodat ons verklaarbaar lijkt hoe dat wat vaag
gehouden meisje, 't welk hij 's avonds ontmoet, de bekoring ondergaat van den
shabby-genteel gekleede, met zijn wangen zoo hol of het twee schoteltjes zijn, met
de bodems naar elkaar. Wat is deze man in al zijn materieele verwording nog verre
van een bruut, ook als zij zich zoo ver laat gaan dat dit vanzelf zijn verontschuldiging
geweest ware!...
Vooral sterk is in deze psychologische studie het gevoel van krachtige individualiteit
en tevens deze beheerscht door uiterlijke omstandigheden. 't Is of de hongerlijder
in een boozen droom leeft. In dien droom valt ook zijn oneerlijk bedrijf. Hij staat in
een winkel. De bediende ontvangt een groot geldstuk. Niet van hèm. Denkt even
later dat het van hèm geweest is, geeft hem ervan terug. Die verzoeking is te groot.
Hij strijkt het hem uitbetaalde op, gaat er voor eten, smult voor 't eerst sedert weken
aan een krachtig maal. Maar zijn maag kan 't niet verdragen - hij braakt alles uit.
Den volgenden dag weegt hem de rest van 't gestolen geld zondig zwaar in den
zak, geeft hij het aan een arme vrouw, plotseling, holt weg, de wereld te rijk dat hij
weer niets heeft, zich opwindend door fantazieën hoe dat arme mensch en haar
kinderen er van genieten zullen. Daarna gaat hij het tòch den winkelbediende
vertellen. Dat mòest. En woest nijdig loopt hij heen als die palurk hem nu nog niet
eens begrijpt met zijn gewone menschenverstand!
Zonderling is het verhaal en in al zijn zonderlingheid doodgewoon - zooals het
leven toch eigenlijk ook altijd die twee eigenschappen dooreenmengt. Knut Hamsun
is een kranig auteur.
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wel haar zelf boeiend werk is het vertalen voor mej. Keyser geweest. Ze heeft het
met zorg gedaan. Wat on-hollandsch klinkt meer dan eens: ‘hij wist zich geen raad.’

Gustaf af Geyerstam, Karin's Droom. Vertaling van Jeannette E. Keyser.
Amsterdam, H.J.W. Becht.
Den heer Geyerstam begonnen we al zoo'n beetje te beschouwen als een
romanfabrikant met een vaste clientèle. En heelemaal wischt hij dien indruk niet
weg met dit verhaal. Het lijkt wel wat heel erg bedacht en oud-romantisch. Maar we
moeten toch vooral niet vergeten dat het leven heel veel doet aan romantiek.
't Is immers mogelijk dat een zachtmoedige vrouw, die na haar wat gedwongen
huwelijk in haar moederschap de voldoening en het doel van haar leven waant
gevonden te hebben, in wie de kleinkinderen nog de groote moederliefde voelen,
zoodat ze dwepen met haar, - het is immers mogelijk dat zulk een vrouw eenmaal
in haar leven met de gansche warmte van haar ziel gehouden heeft van een man,
dien het lot haar niet gunde? en dat zij op haar sterfbed nog eens voelt hoe die
liefde toch eigenlijk de liefde van haar leven geweest is en dan de oogen op zijn
portret richt tot ze breken?
Die mogelijkheid bestaat - zooals elke mogelijkheid.
Er is, als wij ze in een roman ontmoeten, veel kans dat wij ze miskennen, omdat
zekere met valsche effecten op gevoeligheden werkende romantiek dergelijke
mogelijkheden wat vaak misbruikt heeft. Welnu - Geyerstam toont inderdaad het
talent te bezitten om ons over dat bezwaar althans voor een groot deel heen te
helpen, en al voelen wij in hem geen artiest als Knut Hamsun - zelfs bij lange niet
- toch weet hij door het weemoedige ons te treffen, dat niet speciaal aan dit geval
gebonden is, het weemoedige van te leven voor een ‘ten-naasten-bij’ uit plichtgevoel,
uit piëteit, van afstand te doen van de liefste illuzie en het leed hierover te kleeden
in dien warmen glimlach van goedheid, die tegenover oppervlakkigen voor een
verzoend-zijn met het lot kan gelden. Aan den dichter en psycholoog is het om
dieper te zien. En Geyerstam heeft dat bij Karin wel gedaan.
In Karin's zuster Cecilia herkennen we de Nora-type, de Nora der derde acte, die
vóor alles haar individualiteit wil redden.
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Kunst en waarheid
Door Marcellus Emants.
Vermoedelik gaat het anderen evenals mij en heugt hun menig ogenblik, waarop
zij er zich bewust van zijn geworden de een of andere mening te huldigen. Op zulk
een ogenblik hebben zij dan waarschijnlik geloofd deze mening plotseling te vormen;
maar later zal 't hun duidelik zijn gebleken, dat deze mening zich al vroeger in hen
gevormd had. Zij wisten dit maar niet. Gelijk er in volkomen rustig, zeer koud water
nog een kleine stoot nodig is om eensklaps de verharding tot ijs te bewerken, zo
schijnen onze stilomvloeiende gedachten soms een laatste aandachts-stootje te
behoeven om tot de kristallisatie te geraken van een nieuwe mening.
Aanleiding tot een dergelike meningkristallisatie was eens voor mij de uitval van
een kunstverachter, die beweerde, dat romans en toneelstukken slechts fantastiese,
door schrijvers verzonnen bakersprookjes waren en dus in geen enkel opzicht
waarde bezaten.
Hoe weinig ik toen nog geschreven had, ik voelde de uitval als rechtstreeks op
mij gemunt; maar zag tegelijkertijd in, dat die uitval mij toch niet deren kon indien
ik vasthield aan mijn opvatting van kunst.
En toen eerst trachtte ik mij van die opvatting rekenschap te geven.
Wat was voor mij kunst?
Het antwoord luidde: de min of meer geslaagde poging van een auteur om in
anderen op te wekken zijn visie van het leven. Daarin leek me alleen nog te
verduideliken het woord visie, dat hier zeker niet uitsluitend gezicht, aanblik mag
beduiden, maar omvatten moet zowel de inwendige aanschouwing van een kleiner
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of groter brok leven als het indringend begrijpen met verstand en medegevoel van
de wording en de verwording van dit leven, van zijn samenhang met al wat daarbuiten
nog bestaat.
Met andere woorden dus: trachten anderen te doen zien, te doen begrijpen, te
doen medegevoelen, wat men zelf ziet, begrijpt, medegevoelt. En met nog andere
woorden: in beeld pogen te brengen wat men voor zichtbare of onzichtbare waarheid
1)
houdt .
Dat met deze kunstopvatting tal van artiesten en kunstvrienden zich niet kunnen
verenigen is me duidelik geworden en wel minder door bestrijdingen van die
2)
opvatting dan door het prakties of theoreties huldigen van afwijkende inzichten.
Zo merkte ik, dat voor velen kunst meer bepaaldelik was het opwekken van
emoties. De kunstenaar is aangedaan geworden door een aanblik, een ervaring,
een gedachtengang en nu tracht hij zijn publiek in zijn eigen aandoeningen te doen
delen. Als middel daartoe kan hij wel een afbeelding van de werkelikheid bezigen;
maar op een objektief doordringen in de stof, een trachten te begrijpen, een naar
waarheid weergeven komt 't bij hem toch niet aan. De stof wordt tot een motief en
de muziek, die hij er van neerschrijft, is zijn eigen subjektieve gevoelsmuziek. Daarbij
hoort dan de aanmerking: de waarheid bestaat niet; wat voor de een waar is, blijkt
voor de ander soms onwaar te zijn. Ergo, wat zal een mens zich om waarheid
bekommeren!
Anderen begeren onderricht te worden en eisen dus van een kunstenaar een
zodanig kneden van zijn stof, dat uit deze stof iets te leren valt, dat het werk een
strekking krijgt.
Weer anderen verlangen nu wel niet bepaald te leren; maar toch zien zij het doel
van de kunst in een veredeling van de mens en met dit doel moet dus rekening
worden gehouden zowel bij de keuze van een stof als bij de berekening van de
3)
totaal-indruk, die het werk zal achterlaten .
1)

2)
3)

Hiermede niet te verwarren de dwaze eis van sommige kritici, dat een schrijver geven moet:
de ware liefde, de ware deugd, de ware heldenmoed, enz.
Wel beschouwd is deze eis juist in strijd met de mijne. Hij, die 'm stelt, vergeet, dat de ware
dit-of-dat altijd maar een algemeen begrip is, waarvan men in de werkelikheid slechts
schakeringen ontmoet. Bomen neemt ieder waar; maar niemand heeft ooit de ware boom of
de ware eikeboom gezien.
Reeds neergelegd in mijn opstel Pro domo. Zie ‘De Gids’ van 1889, No. 6.
Dat de ingekankerde hang naar didaktiek ons volk in de weg zit om tot een zuiver artistieke
beoordeling van litteraire kunst te komen, blijkt weer eens uit de ‘Beschouwingen over de
Nederlandsche literatuur na '80 door Civilis’ in de ‘Vragen van den Dag’, Februari 1905.
In dit opstel worden de ernstige pogingen van de schrijver om tot een juiste schatting te komen
telkens en telkens verijdeld door onartistieke opvattingen als: ‘Is het noodig,’ (de
onderstrepingen zijn van mij, M.E.), ‘dat allerlei liefdesgenot met gloeiende kleuren wordt
geschilderd.’
‘Het talent van deze letterkundigen is gevaarlijk voor jonge menschen en ook voor anderen.’
‘Hij (de denkbeeldige lezer) voelt weer neiging naar de oude wegen, waarop de schrijvers
van 't voorafgaand tijdvak hem leidden, daar vond hij den humor, die zijn hart verwarmde,
zijn menschenliefde verhoogde.’
‘We zouden dezen schrijver zoo graag eens een andere stof zien bewerken met hetzelfde
meesterschap, een, waarin de flinke, geestdriftige, energieke kant van 't leven uitkomt.’
Dergelike opmerkingen zouden uitstekend op hun plaats zijn in opvoedkundige verhandelingen
of beschouwingen over de vraag hoe 't komt, dat sommige schrijvers al of niet in de smaak
vallen van een bepaald publiek. In een beoordeling van de waarde van kunstwerken zijn zij
evenwel volkomen misplaatst.
Of een werk nodig dan wel gevaarlik is, of het iemands mensenliefde verhoogt, of men liever
een andere stof bewerkt had gezien, die overwegingen doen tot de kunstwaarde van dit werk
niets af.
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Nog anderen willen ongeveer dit zelfde; zij vervangen alleen het woord veredeling
door opbeuring en daar zij de werkelikheid tegen de kunst over stellen, gaan zij van
de opvatting uit, dat het werkelike leven niet opbeurend is en eisen zij bijgevolg niet
slechts geen waarheid, maar zelfs het tegendeel er van.
Minder diep doordenkenden menen, dat het weergeven van de werkelikheid
eenvoudig op fotograferen neerkomt en beweren daarom aan de kunst hogere eisen
te stellen zonder presies te kunnen of

De artiest, die er zich aan zou storen, zou ontrouw worden aan zijn eigen visie, dus oneerlik.
Hij zou slap werk moeten leveren.
Of zijn levensvisie de ware, de goede, de opbeurende dan wel een onjuiste, een slechte, een
neerdrukkende is, zijn vragen, die buiten het gebied van de kunst liggen. Voor de kunstenaar
komt het er op kunstgebied alleen op aan zijn levensvisie - welke die ook zij - zo krachtig
mogelik in kunstwerken te belichamen en wil hij kunstwerken van waarde scheppen, dan
moet zijn eerlike trouw aan die visie hem meer waard zijn dan welke overwegingen ook van
zedelikheid of nut.
Hierbij valt nog op te merken, dat van de kapitalist, die een kunstwerk afkeurt omdat de stof
genomen is uit het leven van de proletariërs evenmin een artistieke beoordeling is te
verwachten als van de sociaal-demokraat, die een roman of toneelstuk minacht, wijl er een
Haags geval of een mondaine geschiedenis in wordt behandeld.
Of een maatschappelike klasse ten ondergang gedoemd schijnt dan wel geacht wordt in de
toekomst een belangrijke rol te spelen, is al weer een vraag, die met het kunstgehalte van
een werk niets te maken heeft.
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te willen aangeven wat die hogere eisen dan inhouden. In elk geval, zeggen
sommigen van hen, moet de kunstenaar toch kiezen en gaat het niet aan alles maar
af te beelden of te beschrijven. De eisen van de zedelikheid behoren geëerbiedigd
te worden; de deugd mag niet in een slecht licht worden geplaatst en de goede
smaak dient zich te doen gelden.
Wie ten slotte in 't geheel niet nadenken over de vraag wat kunst eigenlik is en
toch die kunst behoeven om aan hun ledige uren wat inhoud en aan hun gedachten
wat afleiding te geven, die begeren eenvoudig - ieder naar zijn smaak - geboeid,
vermaakt te worden en stellen geen onderzoek in naar de middelen, waardoor dit
doel wordt bereikt.
En zo komt het, dat op een letterkundig kunstwerk de uiteenlopendste
aanmerkingen worden gemaakt en dat A in de wolken is, waar B koud blijft en C
minachtend zich afwendt. De een vindt het bijvoorbeeld prachtig, dat in een roman
een priester verschijnt, die zich aan geen dogma's stoort, maar eenvoudig te rade
gaat met zijn hart en zijn geweten; een ander zegt, dat hij tal van dergelike
geesteliken heeft leren kennen en dus niets biezonders aan dit boek kan vinden;
een derde betoogt, dat de pastoor in kwestie slechts een dode spreekbuis is voor
de opinies van de schrijver en dat de roman derhalve in 't geheel geen roman, ja
zelfs geen kunstwerk mag heten.
Al die verschillende oordeelvellingen zijn het gevolg van het
zich-plaatsen-op-verschillende-standpunten tegenover een kunstwerk, dat gedaan
wordt zowel door kunstkenners als door leken. Hierin verbetering te brengen zou
zeker wenselik zijn. Van een volkomen eensgezindheid in het beoordelen kan wel
is waar geen sprake wezen. Zelfs als het gelukte alle kunstvrienden er toe te brengen
van één zelfde standpunt de kunstvoortbrengselen te beschouwen, zou toch niet
ieder zich in de visie van elke artiest kunnen verplaatsen en bovendien zullen de
détails van een werk voor verschillende mensen nooit dezelfde belangrijkheid
bezitten, zodat een mislukte biezonderheid voor de een veel, voor een ander weinig
afdoet.
Wat echter bereikt zou kunnen worden, indien men aangaande het wezen der
kunst tot grotere overeenstemming kwam, is, dat elke neergeschreven of
uitgesproken meningenstrijd over de waarde en de betekenis van een werk niet
langer ontaardde in een chaos
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van beweringen, die soms elkaar in 't geheel niet raken, dan weer wel degelik tegen
elkander botsen, maar elkaar het leven laten en vaak wèl zodanig op elkander
inhouwen, dat de ene de andere moet vernietigen, maar dan toch niemand van de
dood der onderliggende partij overtuigen, omdat men zich geen rekenschap geeft
van de totaal-opvatting, waaruit de verslagen bewering was voortgekomen.
Het gros der mensen heeft in 't geheel geen duidelik geformuleerde, scherp
begrensde opvatting van de eisen, waaraan een litterair kunstwerk naar zijn aard
behoort te voldoen. Men voelt zich door 't een of ander aangenaam of onaangenaam
getroffen, geeft de voorkeur aan 't geen aangenaam aandoet en poogt dan op de
1)
meest oppervlakkige wijze die voorkeur enigszins te verklaren en te rechtvaardigen .
Dat men een volgende keer een voorkeur toont, die weer heel anders verklaard
en gerechtvaardigd moet worden, komt herhaaldelik voor, maar blijft in de regel
onopgemerkt.
Ofschoon ik nog geen reden gekregen heb om aan mijn eigen opvatting te tornen,
ben ik toch bereid te erkennen, dat aanmerkingen uit andere, mijns inziens onjuiste
en onhoudbare definities van het wezen der kunst voortgesproten, daarom alleen
niet altijd als onjuist eenvoudig ter zijde mogen worden gelegd.
Dat bijvoorbeeld kunst emotie moet opwekken.... wie zal 't loochenen. De vraag
blijft evenwel: is hierbij elk middel goed

1)

Van daar de zogenaamde sympathieke roman- en toneelfiguren, waartegen Zola al te velde
is getrokken. Men verwart de eisen, die men op kunstgebied stellen moet om de arbeid van
een artiest te kunnen bewonderen met de eisen, die men in het werkelike leven stelt om
mensen lief te kunnen hebben. Een sympatiek-aandoende figuur kan allerellendigst getekend
zijn en een afkeerwekkende persoonlikheid zeer mooi. Of we iemand uit een roman al dan
niet graag in de werkelikheid zouden tegenkomen is weer een vraag, die met kunst niets heeft
uit te staan.
Bovendien bedenken de bewonderaars van sympathieke kunstfiguren nooit, dat de
persoonlikheid, die voor hen sympathiek is, anderen weer onsympathiek aandoet. Naar wiens
smaak zal de kunstenaar zich dus moeten richten, als hij dwaas genoeg is zich om iemands
smaak te bekommeren?
En daar komt nog bij, dat een mensenkenner altijd de mensen leliker zal afbeelden dan een
niet-mensenkenner verlangt dat zij hem zullen voorkomen te zijn en dat wel, omdat een
mensenkenner het noodzakelike in hun denken, gevoelen, handelen zal weergeven, terwijl
een niet-mensenkenner het noodzakelike per se niet mooi, niet sympathiek vindt.
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mits het doel maar bereikt wordt en doet de soort der emotie, het gehalte der
personen, in wie de emotie uitblijft, niets ter zake?
Absolute of objektieve waarheid bestaat niet. Heel goed; maar is dat een reden
om in 't geheel niet naar waarheid te vragen en alle hersenschimmen van auteurs
als kunst te slikken, mits men maar geboeid wordt of geëmotioneerd of wat dan
ook?
Wie een fotografie van de werkelikheid levert, geeft daarom nog geen kunstwerk.
Uitstekend; maar wil dit zeggen, dat de kunstenaar juist niet naar de natuur moet
werken en dat men bij het beoordelen van zijn arbeid het toetsen aan de werkelikheid
moet nalaten?
Men moet uit de kunst iets kunnen leren. Mij is 't wel; maar is hij, die deze eis
stelt, er zo zeker van, dat hij inderdaad oprecht begeert te leren en niet bloot door
een voorbeeld zijn eigen meningen bevestigd wenst te zien? De mens kan leren
door een onbevooroordeelde waarneming van de werkelikheid. Geeft een kunstenaar
die werkelikheid naar zijn eigen opvatting getrouw weer, dan is 't mogelik uit zijn
arbeid zowel veel van het objektieve leven (zij 't door de kunstenaar heen) als de
levens-opvatting van de kunstenaar te leren kennen. Kneedt echter die kunstenaar
de werkelikheid tot een lesje, dan wordt men aangaande het objektieve leven òf
vals òf in 't geheel niet onderricht en dan leert men van de artiest niet kennen zijn
opvatting van 't geen is, maar wel zijn mening aangaande 't geen wezen moest,
welke mening bedriegelikerwijze uitgegeven wordt voor een schildering van
bestaande werkelikheid.
Wil men minder bepaald iets leren dan wel opgebeurd of veredeld worden, dan
kan ook dit verlangen niet geheel ongerechtvaardigd worden genoemd. Maar dan
komen toch de vragen te pas: of 't niet verstandiger, kloeker, menswaardiger is zich
te kunnen laten opbeuren, veredelen door een beter kennen van, een dieper
doordringen in, een juister opvatten van het ware leven, dan door een bewust
zich-laten-verschalken, een opzettelik niet-willen-zien, een artistiek zich-besissen,
waarop natuurlik

1)

Is het allernieuwste streven: het zoeken van hevige woorden niet evenals elk zoeken - behalve
het zoeken van juistheid en waarheid - niet een vals middel, waardoor valse kunst moet
ontstaan?
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morele katterigheid moet volgen. De bekende uitspraak: het ware leven is al zo
treurig, laat de kunst ten minste vrolik of verheffend zijn, verraadt nog meer geestelike
lafheid dan artistieke wanlogika.
Maar in elk geval, zegt de grote ‘men’, moet er rekening gehouden worden met
de eisen van de smaak, de zedelikheid, de deugd. Voor zover deze eisen
voorschrijven iets niet af te beelden, een biezonderheid weg te laten of te
verbloemen, is 't ook al weer niet te ontkennen, dat de kunstenaar goed zal doen
er rekening mee te houden. ‘Men’ moet evenwel bedenken, dat deze eisen
voortdurend van tijd tot tijd, van land tot land en van mens tot mens verandering
ondergaan. Onmogelik zal 't dus altijd blijven in dit opzicht allen tevreden te stellen
en elk ogenblik zal 't voorkomen, dat een kunstenaar een trek of een trekje nodig
heeft, wijl 't hem voor de karakteristiek van personen of toestanden onmisbaar lijkt
en dat ‘men’, zich niet in des kunstenaars visie kunnende verplaatsen, van die trek
of dat trekje alleen het afkeerwekkende beseft.
Trouwens, van al de genoemde, aan de kunst gestelde eisen, blijkt door de
tegeneisen, welke gesteld kunnen worden, dat zij voortspruiten uit verschillende
smaken van mensen. Nu kan een kunstenaar, die sukses zoekt, ongetwijfeld naar
de smaak van een kleiner of groter deel der mensheid zijn werk inrichten; maar 't
is duidelik, dat hij zodoende zich zelf aan banden legt en niet meer volkomen
weergeeft zijn eigen opvattingen, zijn eigen indrukken, zijn eigen beelden van het
leven. Stelt hij dit laatste - dat vrij en volkomen zich uitspreken - hoger dan enig
sukses, dan zal hij zijn opvatting van kunst onafhankelijk dienen te maken van de
eisen van derden en uitsluitend af moeten leiden uit het wezen der kunst zelf.
Mij komt het voor, dat al de besproken eisen en aanmerkingen - die aanhoudend
de oordeelvellingen op kunstgebied tot een chaos maken; die tussen kunstliefhebbers
en kritici gevechten doen ontbranden, waarin de strijders met al de kracht, welke in
hen is, telkens en telkens weer naast elkander in het zand slaan; die prullen doen
overschatten en de waarde van goede kunstwerken doen miskennen - dat al deze
eisen en aanmerkingen slechts als bijzaken in aanmerking mogen komen en dat
men wèl zou doen altijd in de eerste plaats de vraag te stellen: welke eigen
levensvisie heeft de kunstenaar getracht in anderen op te wekken om daar-
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na alleen nog te onderzoeken in hoeverre hij daarin is geslaagd.
Hier komt nu niets in van: veredeling, doen leren, boeien, vermaken, emotioneren,
smaak, zedelikheid, deugd; maar al die zaken hebben met het eigenlike wezen der
kunst rechtstreeks dan ook niets te maken. Ze zijn pas in de tweede plaats van
belang, namelik wanneer het er op aankomt te verklaren waardoor de poging van
de kunstenaar bij A of B of C niet is geslaagd, terwijl ze toch wel geslaagd moet
heten voor D, E en F, die in staat waren deze kunstenaar in dit werk te vatten.
Met andere woorden: wie een kunstwerk afkeurt, omdat het niet veredelt, niets
leert, niet boeit, niet vermaakt, niet emotioneert, tegen de goede smaak zondigt, de
zedelikheid, de deugd niet eert, keurt het af om bijredenen en wie als kunstenaar
zijn werk in de eerste plaats er op inricht, dat het wèl zal veredelen, wèl lessen geeft,
wèl boeit, wèl vermaakt, wèl emotioneert, de goede smaak ontziet, de zedelikheid
hoog houdt, de deugd in het zonnetje zet, die stelt bijzaken boven de hoofdzaak,
wat onvermijdelik zijn werk moet benadelen.
Lessing schreef in het ‘Stammbuch eines Schauspielers’:
Kunst und Natur
Sei auf der Bühne Eines nur.
Wenn Kunst sich in Natur verwandelt,
1)
Dann hat Natur mit Kunst gehandelt .

Dat is zeer waar en niet alleen voor het toneel. ‘Sich in Natur verwandeln’ is
inderdaad het doel van de kunst; maar wat natuur is en hoe de natuur is, waar
anders kan de kunst dit te weten komen dan bij die natuur zelf? Voor de scheppende
kunstenaar moet aan Lessing's versje slechts toegevoegd worden, dat hij ons niet
uitsluitend het uitwendige der natuur heeft te geven; maar dat hij die natuur volkomen
voor ons moet doen leven, dat hij ons wat er omgaat binnen-in die natuur moet doen
begrijpen en medegevoelen.
Alles naar zijn opvatting, naar de indruk, die hij heeft gekregen.... natuurlik; maar
wat ons belang moet inboezemen is

1)

G. Leopardi zegt: ‘A me parebbe che l'ufficio delle belle arti sia d'imitare la natura nel
verisimile.... Il diletto nasce appunto dalla maraviglia di vedere cosi bene imitata la natura
che ci paia vivo e presente quello che è o nulla, o morto, o lontano.’
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dan ook juist die opvatting, die indruk met andere woorden:

1)

Toch kan ik 't niet eens zijn met de degelike kriticus W.G. van Nouhuys, die in ‘Het Vaderland’
van 31 Desember 1903, schreef:
‘Wij willen door kunst anders aangedaan worden dan door de werkelijkheid - we herkennen
de kunst aan die andere emotie. Een droeve gebeurtenis schokt ons, het eenvoudig verhaal
van die gebeurtenis in kunstelooze, ja gebrekkige woorden kan ons evenzeer schokken; maar
als een kunstenaar zijn gevoel van die gebeurtenis in zijn woorden omzet, of ze uit het verband
der realiteit licht en gebruikt in een compozitie van zijn vinding, zóó dat ze daarmee één wordt,
zich daarin oplost, dan.... wordt de droefheid, die we ook nu nog ervaren, iets geheel anders
- vooral niet iets minders - maar iets van andere orde, nauw verbonden met een blijdschap
van bewondering, die we onmogelijk konden voelen bij het aanschouwen der schokkende
werkelijkheid als zoodanig, of bij 't gebrekkig of correct gedaan verhaal.’
Natuurlik willen we door kunst anders aangedaan worden dan door de werkelikheid; natuurlik
wordt bewondering of afkeuring een element van ons samengesteld gevoel; maar toch moet
de kunstenaar niet trachten ons zijn gevoel van die gebeurtenis te geven. Integendeel moet
hij pogen weer te geven welke gevoelens in zijn dramatis personae hebben geleefd. Dat hij
dit alleen zal vermogen door met zijn gevoel met hen mede te gevoelen, verandert hieraan
niets. Al kan hij nooit volkomen objektief worden, toch moet hij altijd naar objektiviteit streven.
Strikt genomen is zijn persoonlik gevoel in de weergegeven werkelikheid een vreemd element.
Ditzelfde geldt voor hen, die naar een willekeurige maatstaf de natuur zogenaamd willen
veredelen.
Flaubert schreef: ‘L'artiste doit être dans son oeuvre comme Dieu dans la création invisible
et tout puissant; qu'on le sente partout, mais qu'on ne le voie jamais. Et puis l'art doit s'élever
au-dessus des affections personnelles et des susceptibilités nerveuses. Il est temps de lui
donner, par une méthode impitoyable, la précision des sciences physiques.’
Maar even als des kunstenaars gevoel strikt genomen een vreemd element is in een door
hem weergegeven werkelikheid, is ook des kunstenaars wetenschap zulk een vreemd element.
Uit een beoordeling van het toen-nog-anonieme Domheidsmacht haal ik de volgende, van
merkwaardige artistieke botheid getuigende woorden aan:
‘Ik geloof, dat men naar een anderen auteur zoeken moet.
Mevrouw Drucker zou toch niet nagelaten hebben de oorzaak van de domheid der vrouw
weer te geven en zou tevens een weg hebben aangewezen om die domheid te voorkomen
door het meisje een andere opvoeding te geven; terwijl Heijermans toch niet voor zijn rekening
zou willen nemen den raad, dien Alfred zijn zuster Clara geeft als baron Echten tot Horve
aanzoek om haar hand doet: zeg niet, dat je vrijzinnig-demokraat of socialiste bent, want
anders wordt je nooit barones. Heijermans kon zeer goed weten, dat beide partijen nu juist
niet enkel uit arbeiders bestaan.
Daargelaten, dat de oorzaak van de domheid der vrouw zeker noch door mevrouw Drucker,
noch door iemand anders aangegeven zal kunnen worden, is 't hier weer merkwaardig na te
gaan hoe de kriticus voortdurend auteurs verwart met de personen uit hun werken.
Mevrouw Drucker zou dit en Heijermans zou dat. Ik wil 't graag geloven: maar wat bewijst dit
voor de domme moeder, voor haar man, voor haar dochter en voor baron Echten uit
Domheidsmacht?
't Is jammerlik, dat er bladen zijn, die gebazel als deze laatste aanhaling inhoudt opnemen
als kunstbeoordeling.
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des kunstenaars artistiek geestelike verwerking van zijn stof. Tegenover een
kunstwerk moeten wij verlangen de natuur binnen te dringen door de ziende ogen,
door het begrijpende verstand en door het medegevoelende gevoel van de artiest
1)
heen .
En slechts door hieraan vast te houden zal, dunkt mij, op den duur het grote
gevaar vermeden worden, dat steeds zowel kunstenaars als kunstminnaars op
kunstgebied bedreigt.
Dit grote gevaar is: de kunst verlagen door haar te misbruiken als een middel om
iets anders te bereiken dan een reproduktie van de visie van de kunstenaar.
Op het gebied van de schilderkunst ging dit moeiliker dan op letterkundig terrein;
maar toch hebben wij de tijd gekend, dat een jonge matroos met een briefje in de
hand op een schip niet bedoeld was als een beeld van een matroos of van een
schip met een matroos, maar wel als een verheerliking van de moederliefde,
ofschoon alleen het onderschrift verried, dat de brief van de moeder kwam en de
kunstenaar dus aan moederliefde gedacht had.
Op letterkundig gebied komt het ieder ogenblik voor, dat een artiest bijbedoelingen
heeft gehad of dat het publiek naar bijbedoelingen zoekt.
De kapitalistenhater, die in zijn werken slechts kent edeldenkende en
edelhandelende proletariërs tegenover stelende, zwelgende en uitbuitende burgers,
weet heel goed, dat hij niet naar waarheid streeft.

1)

Dikwels hoort men beweren, dat het in deze alleen aankomt op het gevoel. Er bestaat m.i.
geen enkele reden om het verstand, dat toch ook belangstellend tegen het leven over staat
en dat toch ook door dat leven getroffen wordt, hier uit te sluiten. Integendeel komt het mij
voor, dat het terugdringen van het verstandelik inzicht een vermindering van het gehalte der
kunstwerken ten gevolge moet hebben. De onderwerpen verschrompelen daardoor in de
behandeling tot pogingen om het uiterlik der dingen door de beschrijving weer te geven of
wat sensaties in woorden te verklanken. Ongetwijfeld kunnen deze pogingen op zich zelf
geslaagd en dus mooi zijn; maar zij beletten het breed-zien en vooral het diep-indringen.
Bovendien ontaardt elk gevoel heel gemakkelik in vals en gemaakt gevoel, wanneer het niet
door het verstand wordt gekontroleerd.
Van zulke kunstwerken vol vals of gemaakt gevoel, of leeg en onbeduidend geworden door
het ontbreken van elk verstandelik inzicht in de behandelde stof en elk pogen om de
aanschouwde détails hun plaatsen aan te wijzen in een groot levensgeheel, zijn in de
Nederlandse letteren der laatste vijf en twintig jaren voorbeelden genoeg te vinden.
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De toneelschrijver, die na een derde bedrijf zijn personen eventjes van aard laat
veranderen om een het-publiek-bevredigend slot te verkrijgen, is er zich insgelijks
wel van bewust, dat hij de waarheid niet getrouw blijft.
De optimist, die zijn zondaars in gewetenswroeging laat sterven en zijn
deugdhelden of heldinnen na een reeks van beproevingen tot de een of andere
zegepraal voert, is of een zeer oppervlakkige waarnemer of iemand, die aan zijn
waarnemingen niet-waargenomen zielseigenaardigheden toevoegt en moet bij een
beetje zelfkennis toch ook wel weten, dat hij 't met de waarheid zo nauw niet neemt.
Toch nemen allen de schijn aan van waarheid te geven.
En hoeveel bijval zulke werkers ook mogen vinden, omdat zij maar al te vaak de
neigingen der mensen in het gevlei komen, zij horen m.i. tot de oneerlike, de onechte
1)
kunstenaars, omdat zij geen waarheid zoeken, maar spekuleren op een effekt . In
plaats van uitsluitend voor ogen te hebben een eigen visie - een visie verkregen
door zuiver te willen zien, zuiver te willen begrijpen, zuiver te willen mede-gevoelen
- welke zij willen weergeven d.i. verwekken in anderen, zien zij voor zich een publiek,
2)
dat zij beogen te paaien en waaraan zij trachten te behagen.
De echte, zuivere kunstenaar bekommert zich dan ook in 't geheel niet om het
‘effekt’ van zijn arbeid. Werken op effekt

1)

2)

De socialist, die zuiver de ellende van arbeiders naar waarheid afbeeldt en zich ten doel stelt
niet alleen artistiek werk te leveren, maar tevens de ogen der verstokte kapitalisten te openen,
valt hier natuurlik niet onder.
Strijdt zulk een kunstenaar voor een edele zaak, dan wordt de kwestie er niet beter door.
Integendeel komt het dan duidelik uit, dat de kunst in een dergelike strijd een onedel wapen
is. De schijnbare reproduktie van de werkelikheid geeft aan een kunstwerk grotere
overredingskracht dan een kalm zakelik betoog kan ontwikkelen; maar wanneer de reproduktie
der werkelikheid geen waarheid bevat, steunt deze overredingskracht dus op een valse basis.
Dat in zulke gevallen het kalme, zakelike betoog minder invloed oefent dan het kunstwerk is
te bejammeren èn voor de kunst èn voor het doel èn voor het mensdom.
Ook op andere wijze wordt de kunst misbruikt. Schrijvers, die niets tegen strekkingskunst
hebben, ja, die 't naar de mode mooi en edel vinden een kunstwerk te gebruiken als middel
om proletariërs in het zonnetje te zetten en kapitalisten als deugnieten af te beelden, geven
soms van bekende tijdgenoten gemakkelik herkenbare portretten, die door een zeer
oppervlakkige en eenzijdig verwrongen tekening tot karikaturen zijn geworden. Nu is er uit
een artistiek oogpunt niets tegen te zeggen, dat men afbeeldingen naar het leven geeft; maar
wat door velen maatschappelik veroordeeld wordt, is hier tevens onartistiek door het opzettelik
afbreuk doen aan de waarheid.
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vereist handigheid en hoe hoog men handigheid moge aanslaan voor het sukses
van een werk, voor de innerlike waarde er van is handigheid van de maker eer een
gevaar dan een voordeel.
Verstaat men echter onder effekt het naar-waarheid-doen-uitkomen van de zuivere
visie van de artiest, dan wordt de zaak natuurlik een gans andere. Dan bestaat juist
daarin de artistieke arbeid. En dat de kunstenaar daarvoor hier iets weglaat dat
1)
stoort , ginds iets onderstreept dat hem karakteristiek lijkt, elders iets wijzigt, dat
voor deze stof minder essentieel is, niet alleen mag dit hem niet euvel geduid worden,
maar zelfs is 't te beschouwen als zijn hoogste plicht. In de werkelikheid liggen
millioenen verbindingen van oorzaak en gevolg dooreen gemengd. Een of meer
daarvan heeft de kunstenaar in het oog gevat en wil hij weergeven. Nu spreekt het
wel van zelf, dat hij alleen door het aanschouwde af te zonderen het ook aan anderen
duidelik kan maken en dat hij zelfs biezonderheden mag versterken, kleuren mag
ophogen, lijnen mag aandikken, mits hij de natuurlike verhoudingen, het natuurlike
evenwicht niet uit het oog verlieze en nooit vergete, dat zijn hoofddoel moet blijven:
in anderen op te wekken de indruk, die hij zelf heeft gekregen. Zo staat het een
schilder volkomen vrij een natuurtafereel af te beelden zonder kleuren, met enkel
wit en zwart, als hij slechts naar waarheid weergeeft de verhouding van licht en
schaduw. Wat hem echter niet vrij staat is het aanwenden van truukjes om de gunst
van een publiek te verwerven. Of dit publiek vermaakt, geboeid, veredeld,
geëmotioneerd begeert te worden of het een bepaalde stijl, een bepaalde manier
verlangt, mag voor hem nooit reden zijn om te kort te doen aan de waarheidseisen
2)
van zijn stof .

1)
2)

In zó verre zal hij natuurlik van zelf wel degelik rekening houden met de smaak van zijn tijd
en zijn volk.
Onartistiek lijkt mij dan ook de eis door de bekwame redakteur van ‘Het Tooneel’ in het nummer
van 24 Desember 1904 gesteld, waar hij een domme daad van een echtgenoot veroordeelt,
niet omdat die echtgenoot deze domme daad niet noodzakelik doen moet, maar omdat deze
domheid van de man in de ogen van het publiek afbreuk zou kunnen doen (en misschien
deed) aan de domheid van de vrouw. Kon dit waar zijn ten opzichte van een publiek, dat even
menskundig als artistiek oordeelde, dan ware er misschien iets voor te zeggen. Het kan
evenwel alleen gelden voor een publiek, dat geen waarheid, maar toneeleffekten verlangt en
offers brengen aan de smaak van een dergelik publiek is m.i. niets anders dan de kunst tot
behaagmiddel verlagen.
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Misschien wordt hier de opmerking gemaakt, dat al het boven gezegde uitsluitend
geldt voor zogenaamde realistiese kunst. Dit betwist ik echter. Een werk als L'intruse
van Maeterlinck zal wel door niemand geacht worden te behoren tot de realistiese
kunst en toch meen ik, dat ook voor dit werk mijne opmerkingen juist zijn. Immers
ook Maeterlinck heeft niets anders beoogd dan in anderen de indruk teweeg te
brengen, welke de werkelikheid op hem had gemaakt. Dat deze indruk zo goed als
alleen bestond uit de geheimzinnige vrees voor de dood, welke levende wezens bij
het naderen tot het einde bevangt en in alles de invloed van die dood doet gevoelen,
maakt in deze geen verschil.
Wat men uit de werkelikheid neemt, doet niets ter zake. De ene kunstenaar zal
een groot stuk er van willen omvatten, de andere een zeer klein; de ene zal meer
de innerlijke geest er van trachten te doen waarnemen, de andere meer de
uitwendige gedaante; allen zullen kunst kunnen geven. De vraag is maar: streeft
de kunstenaar er naar zuiver, eerlik en waarheidlievend zijn indruk ook in anderen
op te wekken, zij 't door een simbool, of poogt hij nog iets anders te bereiken hetzij
door een aanprijzing van levensopvattingen, of door een streven om veredelend op
de mens in te werken of door een bewust begoochelen van zijn publiek door middel
van onwaarheden welke voor waarheden moeten doorgaan.
Bij het beoordelen naar deze maatstaf is 't echter zaak uiterst voorzichtig te werk
te gaan.
Wie een schilderij schildert, waarop de bomen blauw, de schaduwen roze, de
hemel groen is, kan ongetwijfeld een eenvoudige spekulant in zonderlingheden zijn.
Zeer mogelik is 't echter ook, dat hij een degelik kunstenaar blijkt te wezen, die een
eigenaardig licht naar waarheid heeft willen afbeelden; wat hij meende niet te kunnen
1)
verkrijgen door een getrouwer weergeven van de afzonderlike kleuren .
Zo is ook de dichter van een godenepos verantwoord als hij menselike
verhoudingen, menselike gevoelens, menselike gedachten een beetje boven de
menselike sfeer verheft om te vermijden een

1)

De leer: het essentiele te willen uitdrukken zelfs ten koste van de uiterlike waarheid (Vinc.
van Gogh) is op zich zelf in 't algemeen niet te veroordelen; maar evenmin is 't te ontkennen,
dat deze leer, door suksesjagers toegepast, allerlei pogingen in het leven moet roepen om
met grillige misbaksels zand te strooien in de ogen van een op-nieuwigheden-belust publiek.
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toetsen van zijn algemeen-bedoelde figuren aan bepaalde typen van de hedendaagse
maatschappij. Niet verantwoord zou hij daarentegen wezen als hij goden en godinnen
boven boeren en boerinnen verkoos in de mening, dat het publiek er prijs op moet
stellen zich te bevinden in voornamer gezelschap.
Het doel, dat men zich voor ogen stelt, bepaalt de keus van de middelen, die men
behoeft om het te bereiken. Het doel van de kunst moet echter liggen op het gebied
1)
van die kunst en niet daarbuiten .
Wie zijn publiek in al de sensaties wil doen delen, welke een
middelmaat-burgerman in een saaie achterbuurt doorleeft gedurende een triestig
regenachtige Zondag zal gans anders te werk moeten gaan dan hij, die zich tot taak
heeft gesteld uit te beelden de opkomst en het verval van een geslacht, dat de
eigenschappen bezit, welke hem karakteristiek lijken voor een afgebakend tijdperk
van de geschiedenis. Maar al is er nu veel voor te zeggen, dat de beoordeling - bij
gelijke geslaagdheid - laatstgenoemd werk hoger stelt dan het eerste, omdat er een
breder-overziende en dieper-indringende blik, een omvangrijker en rijker geschakeerd
medegevoelen voor nodig is geweest, toch zou 't niet aangaan de beschrijver van
het achterbuurtsleven te willen nopen een volgende keer liever een belangrijker stof
te kiezen. Want de echte kunstenaar kiest zijn stof in 't geheel niet; hoogstens doet
hij uit tal van gegevens voor zijn werk - dat is voor het spontaan in hem opgerezen
kunstwerk - de keuze van de meest geschikte. Hij weet best, dat er van een
onderwerpskeus geen heil voor zijn arbeid is te wachten. Wat hij doen kan en doen
moet is: zich zo onbevangen mogelik stellen tegenover het leven en aan het leven
gelegenheid geven zo diep mogelik op hem in te werken. Wat hem dan pakt, wat
zich in zijn denken en mede-gevoelen van zelf vormt tot een beeld en tot de woorden,
kleuren, lijnen of klanken

1)

Paul Bourget, de opmerking weerleggend, dat zijn latere werken uit een andere geestesrichting
voortspruiten dan zijn vroegere, zegt, dat hij in het begin van zijn letterkundige loopbaan de
een of andere ziekte beschreef en later aangaf: ‘voici comment elle peut guérir.’
Dit zal wel zeer juist zijn; maar verklaart dan ook meteen hoe 't komt, dat zijn latere werken
zo veel onbeduidender zijn uitgevallen dan de eerste. De artiest is moralist geworden.
Misschien bewijst dit, dat Bourget een zeer goed mens is; maar als kunstenaar is hij achteruit
gegaan.
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benodigd om in anderen ditzelfde beeld te verwekken, dat en dat alleen zal hij met
enige kans op een goede uitslag tot een kunstwerk kunnen verwezenliken.
Kunst is een suggestie van het leven en mag nooit worden een suggestie van
eerzucht, bekeerwoede, opvoedlust, bewijsplezier.
Wie een bepaalde suggestie af keurt, heeft zich te richten tot het leven, dat
suggereert en niet tot de artiest aan wie gesuggereerd wordt.
Maar juist, omdat kunst suggestie is van het werkelike leven is een kunstwerk
ook meer dan een fantasties bakersprookje.
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Zomerdagen op het vlakke land
Door Stijn Streuvels.
Als honing aan den smaak zoo zoet, is uw geheugen aan mijn hert.
(ECCL.)
Hij is voorbij de treffelijke, schoone zomer. De stage zomergang is uit, de lange
warme dagen! - Wie heeft ze ooit zoo vast, onwankelbaar in gelijke reeks gezien
en beleefd?! Nu is de mist over 't land gekomen, 't regent buiten, 't is donker en de
wilde wind pleegt geweld in de naakte boomen: de winter staat vóor de deur met
de verwachting van veel stilte en lange, eenzame avonden. 't Is er goed, warm en
veilig bij tafel te zitten onder de lamp, maar voor 't ernstig winterwerk is 't nog te
vroeg, - 't zijn de eerste avonden - en moedeloos, ongewend nog aan die plotse
verandering van lucht en licht, laten we liever de gedachten nog wat wijlen met een
zachte wee, naar die heerlijkheid van den zonnigen buiten, naar de dagen en
gebeurtenissen die voorbij zijn - 't is nog maar zoo kort geleden - de klaarte en de
kleurschittering; 't geruchte en het blijde leven, schooner nu nog, uit de verte gezien....
't is goed te blijven liggen uitgestrekt en wat te mijmeren nu nog eer 't al voorgoed
uit ons geheugen gevaagd is en vergaan, lijk zooveel ander dingen die onherroepelijk
weg zijn omdat de tijd zelf ons gedurig anders maakt.
Al wat er ons nu nog van de goede zonnewarmte overblijft, 't is het rijpe ooft met
de zoete sappigheid die er in gestoofd zit omdat ze er hingen aan de takken in het
blakerende vuur - een ware nasmaak van oogsttij voelt ge door uw keel als ge in
het
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malsche vleesch van de pere bijt en 't sap u overvloedig langs de lippen loopt. En
op de verschillige scherpe kleuren van die openharige chrysanthen, daar schijnt me
iets van de weelde en de kleurenpracht uit het warme getijde vastgebleven; - hebben
ze iets van het zonneleven opgezogen om het nu uit te stralen in een schittering
van kleur? Maar de zonne zelf, de zomer helaas... hij leeft alleen nog in onze
herinnering - hoor de wind; de regen spettert en 't kan me niet bevredigen dat het
nu voorgoed zou uit zijn. Waar zijn de rijke velden, het leven en het werk op het
land, de zandige wegen, en 't groen van de wuivende boomen?! Wie geeft er mij
de prieming van de zon als een messteek in hals en lenden? en waar is de hooge,
spotteloos blauwe lucht, de geur, de zang en 't innige gevoel van een zomeravond,
de bloedblozige zonnenondergang!?
Buiten is dit alles weg, maar binnen in mij heb ik het nog zitten, het leeft er voort:
ik hoor nog beeldelijk den nachtegaal zingen, een blijden uchtend in de mei.... God!
hoever zijn we er reeds over, hoever ligt ze reeds achter ons die lente! en wat een
volheid van dagen sedert dien, ze waren ontelbaar en allen even rijk aan schoon
gevoel en heerlijk genot.
De nasleep van de oogstdagen verging stil in onnaspeurbaren overgang naar het
gouden herfstgetij en als rijkaards, in 't bezit van heel die weelde, beseften we niet
dat het voorbij ging en van luttelen duur zou zijn. Ze waren schoon die dagen om
er altijd van te leven en 't herdenken zelf doet me innige deugd.
Laat de wind nu rameien door de lucht, laat de regen sijpelen en de wegen morsig
maken en het verlatene land in 't donker liggen, ik heb de schoone dingen gegaard
en houde ze als onvergankelijke zaken vast; ik kan ze bezien en beleven door de
vensters van mijn ziel, ik kan alles betasten als dingen die gebeurende zijn en die
ik onder mijn hand houde, - meer: nu heb ik er een algemeenen blik over van uit de
hoogte, ik zie alles ineens als een groote, wijde heerlijkheid en naar goeddunken
daal ik neer en neem d'een of d'andere enkelijkheid naar mijn behagen en dàt draai
ik rond en geniet ervan met de bewustheid dat het iets is nu van altijd, eeuwig
geworden door mijn wil en uit het verband gerukt van den slijtenden tijd en vast
gezet in het onverroerbare omdat het mijne ziel gelukkig maakt.
Ik lig uitgestrekt, mijn zinnen zijn rustig en achteloos staar ik
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vóor me zonder op iets bezonder te letten. Alles staat rond mij in zijn gewone plaats
alsof het aan me-zelf ware vastgegroeid, niets dat me eenigszins verontrust of mijn
aandacht trekt. De dingen aan de muren zie ik niet meer, ze hangen hoog in de
schaduw van den blaker mijner lamp en ze zijn omwonden door de effene wazigheid
van blauwen rook en dichterbij in de ruimte, verkronkelt die rook in fijne spiralen en
arabesken die opensmelten en zich oplossen en den effenen smoor nog verdikken.
Waar leidt me het uitwevend drendelken van zoo'n pluimpje blauwe rook? Langs
vergeten wegen zijn mijn gedachten gegaan en in en rond me is het: een zonnige
zomernamiddag. Door een toevallige verbinding van gedachten neuriet in mij plots
met 't ontstaan van het gevoel van den zomer, het vooisje met de woorden van een
liedje:
Mijn lieveken zeg, herinnert ge 't u
Het was een zonnige zomernamiddag
-----------

Het liedje zelf en gebeurtenissen en herinneringen die er rond staan, gaan in me
niet, dat blijft als een onvergetelijke zaligheid en genot in me hangen, maar dieper,
en dàt wordt nu niet aangeroerd - de inval van het vooisje doet in mij een anderen
zomerdag herleven, een die me nader in 't gevoelen ligt nu; het vooisje neurt en ik
zelf lig in den wagen en stoom over 't land, uit mijn streek weg, noordwaards op!
Door het opene raam ontrollen de effene landen die wijd uitliggen al weerskanten,
in de helderheid van den zomerachternoen en de menschen zijn overal dapper aan
't werk. Het is een schoon vertoog en ik zie ze geern aan hun ijverige bezigheid
verslaafd met hun alm in de eerde wroeten. Er hangt eene ernst van volledig leven
over die doening, een grootheid waarvan die eenvoudige lieden onbewust zijn, maar
ze voelen zich toch op hun plaats bij hun rijke vruchten, voldaan met al 't geen er
rond hen leeft en voor 't overige laten ze Gods zonne schingen en zijn tevreden in
hun stille bestaan. Niets van het holle geschreeuw hier en de groote redens waar
de misnoegden overal meê rond loopen, niets van de angst of de gejaagdheid der
hebzuchtigen die den rechten weg af zijn en het leven willen ommekeeren tegen
den natuurlijken loop in der vaste levenswetten: de landenaar voelt er zich rustig,
gedaagd in het oud bestaande en als hij mag leven van 't geen
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hem de grond opbrengt, rekent hij al zijn pijnen en zwoegen als een noodzakelijke
bezigheid, als de natuurlijke noodwendigheid van het bestaan zelf - daarin vindt hij
al wat het leven hem geven kan... en hij dankt den Heer die hem die gaven rijkelijk
mededeelt. Al het andere schijnt hier noodelooze drukte, kinderachtigheid,
nieuwloopte uitvindsels! De grond is goed, hun huizeke staat er luchtig en stil met
den openen kant naar de zon en daar leven vrouw en kinders met 't stalleken erbij,
waar de koe en de geit het leven helpen verrijken en de appelaar hangt er gruisdikke
vol blozende ooft; wat kan een mensch al meer begeeren?
De landman heft een wijle het hoofd en leunt op den boom van de spade en kijkt
een wijle met ernstigen blik naar den trein die als een razend spook met gulpen
rook voorbij spoort over 't land. De rijke liên die hem aankijken door de ramen der
wagens zijn hem zoo vreemd, zoo veraf dat hij nooit 't gedacht krijgt of de
mogelijkheid nagaat dat het menschen zijn lijk hij, dat ze armen hebben en handen...
Hij vraagt niet waar die haast hen voert, wat ze uitrichten of wat ze denken; - de
wagens ronken voort, een wolke stof warrelt erbachten op de sporen, de grond heeft
gedreund en als uit de verte het scherpe schuifelen door de lucht snijdt, heeft de
man allang zijn werk hernomen en in zijn hoofd staan alleen de dingen die hem
nauwe aanbelangen - de dingen waarbij hij leeft: zijn land, de eerde, de vruchten
en 't leven in zijn huis en heel die onberoerbare omgeving van openlucht en verte...
De trein was al over nieuwe landerijen die altijd omwendden in andere
kleurenweelde en rijkdom van boomenpracht en ik kreeg het vreugdegenot en den
wellust in de oogen alsof ik rijdende was door de oneindigheid van een grooten hof
waar alles op zijn schoonst was uitgestald ter gelegenheid van een praaltocht. De
kleine dorpjes raakten 't eene aan het andere, altijd nieuwe kerktorentjes en nieuwe
wemeling van wit-en-rood der huisjes rondom in de groenigheid der pertige tuintjes
vol blijde bloemen.
In de kleine steden waar onze tog een wijle stilhield, lag het baanhof in zijn stoffige
warmte van zwarte zinders en enkele heeren en vrouwen beenden achteloos en
traag de spoorschenen over om plaats te nemen in ons tuig. En weer vooruit de
blauwe ruimte in.
Als we uit de lommerdonkerte van het laatste sparrebosch op-
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doken waren we plots in een ander land; het spreidde open als een wijd effen
tafelvlak, éen blanke veld zonder golfgelijn of rimpeling, zonder boomen of huizen
- de wijdte lag er open in een zandig, schrale evenheid ver tot aan den einder. Daar
teekenden alleen de dubbele reek van vervaarlijk getormenteerde populieren, die
schenen door den aanhoudenden trek van den noorderwind, al in éen richting
scheuns gedreven. Het was de leidslijn van een lange straat die van uit de gekende
zuiderstreek naar het noorden toe loopt en dat noorden had hier het uitzicht van
een woestenij die uitliep in het onbekende van een onafzienbaren ijlen einder. En
van daar kwam ons nu een nieuwe wind toegewaaid, een frissche zoute lucht die
het stikkende zonnesteken verkoelde met een goede vochtigheid.
En dan ineens, van daar uit de vaagheid van dien verren zandgrond, als onder
een zonneslag bij bewolkte lucht, blekkerde er een witte streep en glinsterden er
vlekken donkergroen op een nieuwe golfheuveling: de prachtige duinen, de wilde,
de grootsche, de verlatene duinen - de boodschap van de zee!
Daarboven reeds merkte men uit de inblauwe zuiverheid van het geluchte, iets
van den weerschijn van het groote watervlak, iets van eene oneindigheid.
Wij waren er vroeger dan ik het verwacht had en medeen bij de aankomst, stond
ik midden in een drukte, in een leven en beweging en geroep en getier en een
vlindering van kleurtooi en snippering - in een lucht van feestroes en geweld van
overdanige weelde en dat werkte vreemd in mijn hoofd na die stemming van stillen
ernst over het zonnige land. De weg door de stad naar den zeedijk, in die lange
straat tusschen een dubbele reek hooge huizen met kostelijke uitstalling, was het
als een aanhoudende feestoptocht van rijk uitgedoschte lieden en allen schenen
zoo welgezind, zoo uitbundig blij gestemd - een roezende jeugd in onbekommerd
genot aan 't leven in de vervoering van algemeenen wellust, het straalde uit hunne
oogen en op den tartenden praalpronk van verfijnde kleeding, alles gaf het uit: al
wat er van ernst aan het menschelijke bestaan vast is, was hier aan kant gezet en
moedwillig verdoken, men leefde er aan 't strand van de zee in 't genot van al 't
geen geld en rijkdom bijbrengen en verschaffen kan. Het hing over heel de stad als
een bedwelmende lucht van gemaakte, kunstmatige beweging, als een algemeenen
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optooi zonder dat de een het van den ander scheen op te merken want de eenen
hadden den gedurigen glimlach op het wezen als menschen die volmaakt tevreden
zijn of hun inwendig gevoelen leeren beliegen hebben, en de anderen geeuwden
vrijop hun verveling uit maar waren toch aleven rijk opgetooid en zaten er te praal
vóor de opene vensters om hun vernoegdheid als een voornaam gevoel te laten
blijken. 't Uitzicht van de zee zelf lag versmoord onder dien opschik van kleurige
vaantjes en wimpels: heel de dijk lag onder 't festoen van de onafzienbare reeks
kleurgekkende badtentjes, de floddering van scherpgeel, tartend rood en speierblauw
in strepen, in lijnen, in kruisen en ringen. Daartusschen wemelend het wit van de
lichtgekleede badgasten en 't blauw-roze-teergeel van de menigte kinders die
mooschten in 't zand. Het effene strand was er onkennelijkt en de schoone rythmische
rolling van de stille baren, de zee zelf scheen er gemaakt en gezottekapt in heel die
omgeving van vastenavondweelde. Ik voelde me als een vreemdeling in mijn eigen
land, de noordzee was er ingepalmd door lieden van alle streken die er malkaar
kwamen vinden 'k weet niet om welke onnoozele reden; de menschen die ik overal
elders zoo rustig bezig wist, die geen stonde van den dag nutteloos laten
voorbijgaan... en de tegenstelling met dat plotse feest hier, dat zonder reden aan
den gang was, al die menschen die spelen met het leven, die in een zottegril van
kleur en gemaaktheid rondluieren in die oneindigheid van lucht en zand, in die wereld
vol grootschheid die ze voor hun lust omschapen hebben met de nietigheid van hun
klein vertoon van speelhuisjes en luttertentjes die wimpelen zonder stand of vastheid,
- heel dat vertoog deed me ineens zoo vreemd aan, 't kwam me alles zoo ongelegen
voor, zoodat alles mijn weerzin wekte en de boel me de keel en de oogen uitliep
als iets dat vort en bedorven is. Wat een onbenullige aanmatiging en aanstellerij
van voornaamheid in kleeren en beweging, wat koppen! wat ijdele praal en gemaakte
statigheid! wanstaltig verlaksel en vadsige verveling! was hier iemand die iets ernstigs
te verrichten had? En de fijne behendigheid van handelaars die hier ten koste van
hoogen loon het schijnvermaak of de spelende bezigheid verschaffen aan die
menschen die hier komen liggen om hun overvloed op te leven!
Ik weet zelf niet waarom dat alles mij zoo wrevelig wekte; 't zelfde vertoog was
me niet nieuw en ander keeren had ik er
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onverschillig door geloopen en de vroolijkheid meê gemaakt in goed gezelschap.
En was er waarlijk niets schoons in die bonte wemeling? Kon het niet als eene
openlucht-apotheose van kleur en lijn opgevat worden? Maar in mij zat het gevoel
van den ernstigen eenzaat en de stilte van mijn huizelijke omgeving was er te plots
gestoord door die bruischende levensweelde, om er te kunnen in opgaan. Ik bleef
alleen, en tegen den avond, als ik er genoeg van had, trok ik er van onder om mijn
vriend te bezoeken, een schilder die als een andere eenzaat ginder verder leefde
op het strand bij de visschers.
*

**

Plots, zonder overgang was alle gewoel vergaan bachten mijn rug en vóor me had
ik enkel het grijs-wit der duinen, het blauwgroen van de zee en de schoone lucht!
De zee is eene van de zeldzame dingen die den mensch het gevoel van volkomene
bevrediging geven. De wijde, verlatene, eenzame zee in heur stille grootschheid,
de zee met den avond erboven of den uchtend of den vollen dag, - al verschillige
en andere schoonheid, altijd nieuw leven, altijd volledig. De eenzaamheid doet er
goed als een stille roes van beweging; op het naakte strand voelt men zich
openzwellen en grooter mensch worden en niets van het drukkende dat ons
overweegt bij alle andere uitgestrekte levenlooze verlatenheid. De grootschheid
straalt over in een blij gevoel van rust en de breede, aanhoudende deining der
ruimte, de rolling der keerende golven voelt men als een geweldigen ademtocht
gaan dwars door de ziel.
Rechts kronkelt bochtig, reuzenhoog en sleepte weer, de duinenketen, de
heuvelkoppen met effene glooiing die 't uitzicht van het land afsluiten en een vallei
vormen langs het strand; - de effene vastvochtige zandgrond waar, over een wijle
de baren nog rolden, is goed onder den voet en 't ritselt er bij elken tred van brijselend
schelpgruis en daar bezijden ligt de opene waterwijdte met heur geheimzinnige
beweging, heur raadselachtige oneindigheid, het klotsende vlak met wisselend
kleurenspel in onzeggelijke fijnheid onder de zinkende zon. En daarover gaan de
gedachten en de oogen vrij en vlug als de vlucht der rappe meeuwen....
Ginder gaat de forsche gestalte van den visscher, als een zware
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reus draagt hij zijn vracht koorden van het strand naar huis.... en dàar ligt zijn schuite
als een zwart dobbertje, scheefgeheld op het droge.... 't Is àl! enkel en scherp,
duidelijk als gesneden staat het vast tegen de bleeke lucht. Het aanhoudend geruisch
van het zeerot, een woeling met gelijk verdeelde, herkomende slagen als zuchten
uit een reuzenborst.... En ginder naar het westen, den diepe in, loopt de breede
lichtstraat over den waterspiegel, de gouden streep tot waar de zon het water raakt.
Geen avond was me ooit zoo kostelijk, zoo heilig schoon. De wind was niets dan
een vochtig koele streeling tegen mijn wangen en door heel het lijf ging de
verzadiging van een ongenoten, versche welligheid. Zie me 't goud van de wolken
geklonterd waar de zon in hangt als verdoold en gevangen om er nooit meer uit
weg te geraken.
Liep de weg langs het strand naar een oneindigheid voort en zou de avond eeuwig
blijven duren? - Van waar kwam dat geluksgevoel dat me doorsidderde?
De avond viel intusschen en alles stemde zich tegelijkertijd stiller en zachter; de
kleuren vervloeiden in onzeggelijke fijnheid en alles rondom mij werd schooner nog
en inniger.
De zwarte doolaard, ginder hoog op het grijs van de duinen was mijn vriend, hij
wandelde er als de eenzaat van het strand, groot in de grootsche omgeving. Maar
zoogauw hij me verkende, wuifde hij met de wijde armen zijn welkom vooruit.... en
we wandelden welhaast koutend en blij nevenseen door het zand naar zijne woon
waar ik de gulste intrede en de welgemeende ontvangst genoot. We zaten er gezellig
het eerste nieuws te vermonden, keuvelden onder de lamp en namen er in stille
huizelijkheid het avondmaal. Vóor het opene raam ruischte de zee in een machtige
gezapigheid; het vlak was éen effene duisternis onder een breeden sterrenhemel.
En stille was het overal elders alsof we ergens bachten een uitgestorven hoek van
de wereld zaten. Mijn vriend merkte mijn blik.
- Ze wordt schoon van den avond, ge hebt het gelukt.... Gister stond ze in vlam
en vuur!.... Zeelieden spreken gedurig van de zee als van een wezenlijk levenden
persoon, hun gedachten zijn er zoo vol van dat ze de gewoonte verloren hebben
en het niet noodig achten haar naam te noemen als ze er van bezig zijn.
De frissche koelte van het strand, na een stikheeten dag te lande en het
welgezetene gezellige, rustige gevoel al koutend onder
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vrienden na een lange vereenzaming, dat zijn dingen die eens bekruipen met een
genot en een welligheid die men inhouden moet of men zou het uitjubelen in zotte
sprongen! Al wat een mensch op zijn eentje vergaard heeft en binnengehouden,
komt er dan uit in groeiende aanspraak en wederspraak en in de rustpoozen, terwijl
de blauwe rook in de ijlte alleen rondkronkelt, voelt men 't geluk door het lijf gaan
en de deugddoende ontlasting van het lange ingehouden zwijgen. Over veel dingen,
door een enkel ja-woord of een simpele bevestiging, krijgt men eens eigen dingen
vaster en beeldelijker in den geest, de gedachtenkring verruimt, met voelt zich
stouter en zekerder in zijn eigenzelvige meening en men kijkt in de oogen van een
vriend als in eens eigen ziel.
Het leed lang eer we uitgepraat waren, maar dienzelfden nacht toch zijn we gaan
liggen in de duinen, vlak vóor de zee, en daar, zonder spreken of zonder behoefte
aan gelijk welke mededeeling, heb ik het heerlijkste beleefd en aanschouwd wat er
ooit door mijn zinnen naar mijn ziel is gegaan. Het duinzand voelde ik als een mollig
kussen onder mij, in zijn zachtvaste roerbaarheid verschoof en vervormde het zich
bij de minste beweging. Rondom was het de fulpen, purperzwarte nacht met een
hemel vol sterren die hevig schitterden. De koelte woei als een frissche streeling
tegen mijn wezen. Ik was bij mij-zelf bezig zonder aandacht aan hetgeen ik zag of
zonder te denken waar ik lag. Nog nooit was er zoo'n kalme rust over den avond,
de onberoerbare, eendlijke, vaste kalmte lag gespreid tot in de verste diepten, vóor
en bachten mij. Heel ver langs het strand draaide met gelijke slagen het licht van
een vuurtoren; 't scheen me iets uit een verre verleden: de herinnering aan het
woetelende van de badstad ginder. Mijn hoofd was vol van het bestaande genot; 't
was al éen vaste bewustheid die heel 't verleden van al mijne herinneringen
overstraalde: al het kostbare dat ik t'huis leven wist en dat ik pas verlaten had,
duurde er voort - de zomer, het land en de menschen.... ik zou er alles weervinden
later - en dat welde nu in mij op met een zacht verlangen en stille heimwee, maar
zoo zacht dat het een gevoel werd van fijn, van ander genot. En 't geen in de bije
toekomst gebeuren moest, 't stond al in even blije kleuren uitgeschilderd! Niets,
achter of vóor, dat me onrustig miek of gejaagd, het leven liep als een kalme
waterstroom door
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altijd nieuwe landerijen in zonnig vergezicht.... het liep kalm en de zonnigheid van
de lucht erboven overal, was de wijde kring van tevredenheid waar geen ontijdige
guurheid een halmpje zou komen kraken. Maar ik leefde vooral van 't geen me
onmiddellijk als tastelijk genot door de oogen en door al de vezelgaatjes, door heel
het lijf naar binnen stroomde - heel de omgeving; ik zoop het op als een koele drank
en altijd behield ik denzelfden lust als bij den eersten teug en ik bleef er onverzadelijk
liggen met oogen en mond open, in den avond. Het visioen der werkelijke wereld
was schooner dan ik me ooit een tooverland verbeelden kon!
De zee was een zwarte massa in statige beweging van kalm ruischenden
barengang. En die baren ze kwamen uit een onbekende verte aangerold met een
zachtblauwen staalglans overkleurd, die verfijnde in een warmer lijn over heel de
lengte en eindelijk aan kwam gerold in machtige opgolving die openbruischte in
vlammend fosfoorschuim, een gouden pluimenbos in klaren brand die weer ineenviel
en opensmolt in een vloeibare knettering van flikkerlichtjes over heel het strand! En
dan was er alweer een nieuwe golfbaar, sterker dan de eerste, die met heviger
kracht opbeukte boven de zee en openbrandde met een kam van goudschuim die
met zwaarder plof neerstorte en even zoo kalmpjes uitvloeide met de zelfde pinkeling
van stille lichtjes in de zwarte evenheid van het zand. Bij wijlen was heel de zee als
een ribbeling van fosfoorstrepen die dooreen kronkelden met den gestadigen ophaal
van dien éenen grooten baarslag die al het vuur losliet en waarover de glans
schitterde als van een ontzaggelijken bliksem. Altijd nieuw en uit de zelfde donkere
verte kwamen ze aangevoerd naar het strand toe en, met denzelfden doffen knal,
barst den breeden vuurmond open en speitte zijn glanzend schuim in fijne knettering
en spittelingen uit. Het geleek een grooten vuurstorm, een open- en toegaan van
gulpend vlammenvocht en brandend schuim, een zee van donkere olie waar de
heffende kammen door de wrijving telkens in vlamme weerlichtten. En dat in de
eendlijkheid van dien menscheloos, stillen, zwarten nacht waar de sterren alleen,
heel hoog en onverschillig in meêleefden.
Mijn eigen en al het geen me menschelijk aanging en belangde, was weg; ik dacht
niet meer, ik leefde heel al den buitenkant en in mijn hoofd ruischte het zeerot als
een kalme roes, als de
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weerschijn van die staalvlammende lavastrepen - in een hoogte van duizelende
voldaanheid die ik nooit gekend had.
Hoelang het mag geduurd hebben, - ik genoot het als iets eeuwigs en dat het
eens zou uit zijn, dat kwam me niet te binnen - het eindigde met een groote klaarte,
een andere stralenbrand die van bachten ons oprees en alles overschemerde: 't
was de uchtend van een nieuwen dag!
*

**

En door de rozigheid van dien schoonen uchtend stoomden wij van de zee weg,
het land in, het opene, wijde, vlakke land. Wijds en zijds gingen onze oogen naar
den verren einder zonder dat ergens een heuveltje of maar een flauwe deining de
blakke evenheid berimpelde. We waren onder den blijden indruk van de diaphane
lucht en voelden 't genot van te rijden door die maagdelijke ruimte. Over de opene
eendlijkheid, onder het machtige uitspansel is het leven er schaarsch, het groote,
het machtige leven heerscht er in zijn stil geweld, als een wreedheid die te slapen
ligt -: de wind, de lucht, het land, de wolken! maar het menschelijke schijnt er klein
in al zijn grootheid - beploegde landen, landen vol vruchten overal, alsof onzichtbare
reuzen er het werk verrichtten - zóo lang zijn de voren, zóo breed de bedden! maar
de afgelegene dorpjes teekenen als stipjes tegen de lucht en de huisjes zonder
staak of boom, zijn enkele vlekjes wit en vlekjes rood, en de menschen zelf zijn als
wiemkes die gebarens en uit leute, die groote dingen bepeuteren.
De natuur heeft er eendlijke afmetingen en alles doet u den indruk van
onverroerbare oudheid: alles ligt er onveranderd met hetzelfde uitzicht als over
duizenden jaren - met dezelfde menschen die hier altijd leefden onder denzelfden
indruk der grootsche eenzaamheid en forsige kracht. De wind en het weder, vrij en
onbelemmerd als alleenheerschers, hebben er door lange slijting al de bobbels en
oneffenheid uit de vlakten gevaagd en nooit heeft een andere kracht er peutering
in den weg komen stellen. Tusschen elk dorp ligt de vlakte als een woestenij, als
een zee van weide en bevruchte land en elke mensch voelt er zich de eenling, die
met stille kracht en aanhoudend geduld moet werken om van het aanschijn zijner
tegenwoordigheid een blijvend teeken te laten in die onmetelijkheid van lucht en
land.
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De overblijfsels van dat taai geduld steken er evenwel overal uit en 't schijnt dat de
menschen er door 't gevoel van ruimte, in hen de verhouding van hun eigen gestalte
tegenover die grootheid verloren hebben. - De enkele oude hofsteden steken er
hoog op met drummers tegen de muren als steenovens en hooge scherpe daken.
Tusschen hof en schuur en woonhuis is er opening en ruimte om een heele bevolking
te schuilen en runders en vee, 't loopt er vrij uit en in over heel den omtrek der
doening. Hier en daar steekt een toren op die gelijkt aan een voorhistorische
steenreus met een kerkgebouw als de dom eener stad. Oude abdijen staan er
verzaaid en verlaten, als bouwvallige steden zien ze eruit waar heele
gemeenschappen kunnen geleefd hebben, eeuwen na elkaar.
We rijden hier door het land der oude vlamingen, 't volk der middeleeuwen in al
hun grootschheid, hun gedachtenis hangt overal in de lucht. Boven op die
ontzaggelijke torens, op die eeuwenoude steenklompen ontstak men houtvuur bij
nachte en elke toren diende als eene lichtbaken voor de schepen op zee.
Hier leefden de kloosterheeren, die het land beboerden in tijd van vrede, en
optrokken ten strijde als 't nood deed; hier heerschten abten als koningen met
grenzelooze macht en in ontzaggelijk zwaren rijkdom. Elke mensch was er een
norsche werker, een stoere held en gezamenlijk waren ze de bewuste kracht van
dat groote land. Al wat ze deden was groot, lijk al 't geen waarin zij leefden.
- Weet-ge hoe dat volk gebeuld heeft tegen de blinde macht die hun de zee
ontroofde? met wat razernij ze gepoogd hebben dien grooten rijkdom van het machtig
element te behouden? Zietge daar de breede groeve? Als de zee altijd achteruittrok
en altijd nieuw zand op de oevers bracht, hebben ze gepoogd eene vaart door 't
land te snijden om het water tot aan hunne groote stad te brengen.
Mijn vriend deed me eene breede uitgeholenheid opmerken die als een streep
tusschen twee afgesleten, ronde oevers het land dweerschte. De oploopende barmen
waren heel afgesleten of afgevoerd en de lange kloof scheen een breede, holle
straat die toegegroeid was met riet hier en daar en verder weer ontgonnen en met
vruchten begroeid - het uitgedroogd bedde van eene zeevaart was er moeilijk in te
verkennen!
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- Dat hebben de Bruggelingen gedolven in der tijd als de zee uit haar eigen de haven
verzand had, en ze alzoo trachtten een kunstmatigen uitgang voor hun groote
schepen aan te leggen. Maar het groote werk was mislukt en nooit door gekomen.
Ik voelde en overzag ineens die overmaat van ontzaggelijk handenwerk en al het
taaie pijnen van veel menschen in die grootsche, wanhopige poging! En het
onverbiddelijke element - water en wind en eerde die hen te machtig geweest was!
- De tijd had nu als de wreef van een reuzenhand, heel dat gepoender zoover
uitgewischt dat de bedoeling van het werk zelf te raden was en alle speur ervan
verdwenen.
Andere boeren dreven nu hunne peerden erdoor en erover en onbewust menden
zij het ploegijzer die de glooiing der oevers van dat reuzenkannaal telken jare
uiteffenden. Andere belangen huisden in hun zwaren kop, ze wisten niet op wat
grond ze liepen, ze voelden hem vast onder de zware leerzen en waar ze ook
rondkeken was het al effene vlakte van land met den einder errond en niets dan de
einder en ze ademden vrij in hun longen dezelfde wilde lucht die van over zee op
dat land kwam overgewaaid, dezelfde lucht die hun voorvaders ingeademd hadden.
Het was een heerlijke uchtend en wij, we merkten bijzonder de fijnheid der kleuren
over die rijke ruimte en het glinsterende zonnespel dat neerziftte uit het teere
uitspansel.
Maar onbedacht waren we eene van die kleine dorpjes genaderd die er
afgezonderd liggen als stipjes vroolijk leven in de stilte: een klompje huizen net in
hun witheid en boenend roode daking, rond een stompe steenen toren. We landden
aan in een kraakzindelijk doeningje, bij Moeder Boddery in de ouderwetsche
gelagkamer, in de blijde bijeenkomst der landschapschilders. Moeder knikte ons
vriendelijk goêndag en ging weer in haar zijkamer.
We zaten er met vier, vijf in de gezelligheid van het oudhollandsche wit-en-blauwe
binnenhuis, onder schilders, luide te redekavelen over 't vak en na eene kortwoordige
kennismaking bij mijn binnenkomen, deden ze voort waar ze uitgescheid waren.
Als ik wilde kon ik me inwerken met hun loopende verhandeling.... maar ik liet hen
begaan en zat die jolige mannen op te merken in hun ijverigen woordentwist en
bekeek de kalmstemmende omgeving van het kamerken. Met den eersten blik was
het te zien dat alles hier ook sinds jaren onveranderd gebleven was, en dat
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Moeder Boddery zelf - de statige, ernstvolle waardin met heur trekmuts en heur fijne
katoenen jak die heel heur zwaar ronde lijf omhing - er eene was van den ouden
stempel die er alles wilde behouden gelijk ze 't van moeder gezien had. 't Huizeke
was er als gedroomd voor schilders en de fijnproevers van kleur en lijn hadden het
hier waarlijk als een buitenkansje gevonden. Recht vóor het kleine venster liep het
dorpsstraatje als eene enge streep tusschen twee reken huizetjes naar de innigheid
der dorpsplaats; de kleine ruitjes van het venster geleken eer aan het raam van een
kleurig schilderijtje waar de werkelijke dorpsdingen op verbeeld stonden. En het
kamertje zelf was er een andere vol frissche kleurenharmonij. Het donkerrood der
berdelen zoldering dempte de felle blauw-wittigheid der kalkmuren en temperde
door de ruimte in een fijnen waas van zachtheid, het hevig blauw van den disch en
het hoekkastje waar het kleurig porselein bachten de groene ruitjes blonk tusschen
allerhande kopergerief. De tinnen pateelen op het kaafberd blonken als zonnen en
boven de kamerdeur hing een somberkleurig portret - iets dat een schilder hier
vroeger als aandenken van zijn verblijf had achtergelaten! De grijs-blauwe tabaksdamp die de schilders binst hun gesprek geweldig uitbliezen,
spiraalde daarboven en rond al die dingen en trok in lange drendels door de opene
deur die uitgaf op een achterkamertje. In 't midden, tegen den diepte-wand van dat
kamertje zat er een venster waarbachten de wijngaard buiten, als een groene
voorhang, in vorm van lommerhuisje tegen den gevel was aangelegd en de
lichtgroene weerglans die speelde door de vlakke, halfdoorzichtbare druivenblaren
kaatste in groene klaters op het paarschkleurig beschot en de hoogblauwe
beddegordijnen van dat enge slaapkamertje dat er met zijn lage zoldering, uitzag
als een kapelletje.
- Als de zon daarop komt te achtermiddag, wordt het een wonder, een tooverij
van kleur daarbinnen, zegde mijn vriend die midden zijn drukke verhandeling waarin
hij verslonden was, toch gemerkt had 't geen ik bekeek. Ha! het slaapkamertje van
moeder Boddery was de trots en de wonderheid van al de schilders hier en elk op
zijn manier hadden zij het verschillige keeren gekonterfeitseld.
- Maar de zon moet door de blâren komen!
Ze zaten er te wachten naar die zon om aan 't werk te gaan. In de heldere
morgenlucht was er een mist gekomen die niet
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wilde opklaren. Ze keken gedurig naar buiten en ze werden ongeduldig om den
schoonen tijd die voorbijging. Zanne, Moeder Boddery's dochter schonk de
koffiekommen weer vol en intusschen bespraken zij hun werk van gister waar ze
nu toch niet aan voortdoen konden en ze deden als menschen die gewoon zijn te
berusten onder den wil der natuurelementen.
Er was een duitschman, een mager kereltje met vinnige oogen die flikkerden
bachten de groene glazen van een zwaar ronden bril; een brusselaar die met de
steedsche volmaaktheid van zijn kleeding en manieren hier in dat verre nest buiten
zijn plaats verdoold scheen als een wonderheid; een kempenaar met bleeken
Kristus-kop en rossen baard die maar zelden een schuchter woord in de luide reden
bracht en nu en dan een stil gebaar miek met zijn fijn witte handen en dan weer een
heele tijd voor zich-zelf zat te glimlachen. De anderen waren drie vlamingen die hier
deden als thuis; maar allen waren even sterk bewust van den ernst van hun ambt,
en ze deden alsof ze 't zwaarste dat een mensch betrachten kan in hun wil hielden:
licht en kleur waren de twee groote dingen op de wereld en voor iets anders was
er geen levensreden mogelijk - al 't andere liet hen onverschillig.... maar over dat
groot-ernstige van hun taak - over de ‘manier’ konden ze 't maar niet effen spinnen
ondereen en dat haalden ze gedurig elkaar voor oogen, zonder dat er iemand voor
een haartje van zijne zienswijze wilde toegeven.
Achter een korte rustpoos in de verhandeling, vergaarde de kempenaar zijn alm,
nam doos en borstels op en vertrok. De anderen ontstaken hun pijp om te vertrekken
en éen voor éen, elk zijn weg, zetten zij uit als jagers vol goeden moed.
Ik heb wel den tijd gehad die kerels van naderbij te leeren kennen, ik heb ze aan
't werk gezien, heb hun angsten nagegaan, hun twijfelen, hun moedeloosheid en
hun opgewekte jubelen. Als het werk goed ging, deden ze als helden na eene
overwinning om seffens weer, als zwakke kinders, hun kracht te laten zinken voor
't geen ze niet konden weergeven of vinden in kleur 't geen ze met de oogen
opnamen. Ik was hier de eenige mensch die luierde en dagen lang deed ik niets
dan ‘pilgeren’ van hier naar ginder waar ik een doek ontwaarde of een schilder zitten
wist. Zij wrochten ongestoord door, verslaafd en bezig om het licht te snappen gelijk
het de dingen kleurde.
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De een bepeuterde er heel fijntjes al de details van zijn onderwerp, lekkend als met
een pen rond al de deeltjes die er nat op het doek kwamen staan en klaar als onder
water blonken van frischheid. Een andere vocht er met forsche strepen kleur om
een schakeering van zonnesiddering vast te zetten die een oogenblik het bibberspel
beglansde van een tros populieren. Elders zat er een die opeens, brutaalweg en
forsig de onmetelijke ruimte van het vlakke land in éen wijden greep onder oogen
nam en het in dezelfde stemming van groote open-lucht op zijn doek samendrong
- de rollende wolken en het zonneveld.... het land!
Zij wrochten elk op zijn wijze, elk wilde iets anders: met verschillige middels
trachtten zij hun gevoel, hun stemming in kleur vast te zetten, maar allen deden zij
het even eerlijk, even gewetensvol en sterk overtuigd waren zij dat ze er op den
ingeslagen weg, komen zouden. Diep in hun eigen toch wisten zij voor wat
onoverkomelijke moeielijkheid ze zaten, hoe gebrekkig hun middels waren om die
‘schoonheid’ weer te geven en meer dan eens raadde ik hun verschrikkelijke
wanhoop, hun razernij als ze na een stonde van jubelend slagen, weer onmachtig
de hand en 't penseel lieten zinken. Ik heb ze zien zoeken naar dingen, die ze niet
vinden konden; hun werk van dagen lang - dat ze vroeger goed gelukt meenden in een vlaag van ongeduld zien kapot maken met een zware verwstreep. Andere
keeren stonden ze recht, traden eenige stappen achteruit zonder den blik van hun
werk te keeren en dan straalden hun oogen van geluk en in haastige gejaagdheid
wrochten zij voort zonder spreken - en na hun werk waren zij als kinders die een
schat gevonden hadden. Voor hun kunst was het dorpje al één kostelijkheid: elk
hoekje, elk huis, elke boom was er te schilderen. De nieuwe dingen blonken er in
de frischheid van welgepasten kleurenzang en op vermolmde muren en daken lag
er een rijkdom van gammen die de tijd er op gebracht had, een rijkdom en een
ongeziene fijnheid die niet was na te doen.
Ik wandelde er meest alleen en telkens vond ik er nieuwe, verrukkelijke uitzichten;
de zon deed er wonderen op het kleurige groen en de stille eenzaamheid werd er
van heel den dag niet gestoord. Terwijl de schilders overal aan 't borstelen zaten,
wrochten boeren en landenaars zonder opkijken aan hun oogst
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en rond de innigheid van dat kalme dorpsleven strekte de zonnige evenheid van
het warme land zoo wijd als de lucht hoog was...
Stillekesaan versterkte in mij het gevoel van de onberoerbaarheid van die streek,
ik leefde en zag er de dagen der verre verledenheid, en overal terwijl ik ronddoolde
door en over die groote vermolmde hofsteden, raadde ik 't geen er hier duizende
jaren vroeger moest gebeurd zijn - het uitzicht had heel hetzelfde karakter behouden
en 't scheen mij alsof die zwijgende kalmnernstige vlaamsche boeren, de overouders
zelf waren uit de oude tijden.
Ik zat op eene der zware, uitgekankerde zandsteenen onder den oerouden,
stompen kerktoren op het stille kerkhof waar de wijvetjes uit de gebuurte haar linnen
te bleeken hadden gelegd. Dichtebij had ik de opene werf van een groote hofstede
rondom in de schaduw der hooge populieren en bezijds waren de vele koertjes,
lochtingen, achterhuizen, daken en schoorsteenen van 't dorp waar menschjes
overal in hun rustige, gemoedelijke poenderende bezigheid waren. En ten noordkant
die plotse opening over het wijde verschiet, het vlakke groene land zonder einde,
ver als een lichtstraat tot waar het groen wit-bleekte en de zee te raden was, de
zee, die andere opening naar onbekende verten...
En ineens, met den blik zelf, viel me het woord en het ding te binnen met een
geweldig gevoel als een verschot, de algemeene stoornis van die zalige vrede, de
overrompeling, de schrikwekkende ramp: De Noordmannen! Ik onderging het als
de herinnering eener ondersterstane vernieling en zag het tafereel beeldelijk in leven
met de angst over heel de streek, de angst van het bekende, zwarte kwaad, de
ijselijkheid door de zee uitgebraakt die voortrolde over 't land schrikkelijker dan eene
overstrooming of eene waterramp. Als een warrelwind was het opgekomen, in een
oogwenk, zonder voormare, in de stille zonnigheid van den gewonen dag, kwam
het inrukken en op dien stond lag er alles vernield en vermoord en verwoest, al wat
er leefde en groeide en wrocht en het uitzicht van het schoone land, de schoone
samengang van al die dingen, lag uit zijn haken en was een groote, platgebrande
doodenakker!
- De inval der Noordmannen! Van dàar uit waren ze zoo dikwijls gekomen, hier
op den eigensten grond was het gebeurd; hier hadden ze geroofd en langs ginder
waren ze als de wilde beesten met hun
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buit, op dobberende schuiten weer weggeroeid naar hun onbekende land. Wie weet
hoe dikwijls die huizen en hofsteden hier waren herbouwd in de angstige verwachting
en vrees voor een nieuwe vernieling! En hoe lang hadden de bewoners met angst
naar dat geheimzinnige noorden uitgestaard, van waar hen dat ongeluk zoo
onverwacht op het hoofd viel. Wat een indruk van vrees moest zulk een verwarring
jaren lang na zich laten en hoe lang had het vertelsel hier voortgeleefd van die
schrikmare, die van vader tot zoon overging als een stille vermaning voor 't geen
nog eens hergebeuren kon! Over het leven van die stille gezapige werkers moest
het hangen als eene gedurige schrikkoorts, als een dreiging in de lucht, als een
kwade droom in den stillen nacht, de vrees en de verwachting van den grooten
noodkreet: de noordmannen!
Over het opene land waren ze gedurig op den uitkijk en 't minste zwarte tikje aan
den horizont was het voorteeken van het gevreesde ongeluk! Al wat ze hier
verrichtten voor hun eigen was in de wankele onzekerheid en te midden hun
oogstfeest met joelende knapen en meiden aan den dans, op den zelfden stond
kon hun rijkdom worden uitgebrand en hun leute in wee veranderen!
Ik kon die noordervlakte niet overzien zonder de ijzing te voelen van 't geen ik in
mijn verbeelding had levend gemaakt, - de vaste rust was verbroken.
Dien eigensten achtermiddag wandelde ik naar den prachtigen boomgaard, waar
ik in den lommer van de oude ooftboomen mijn vriend aan het werk vond en daar
in die omsloten innigheid voelde ik die plotse angst stilaan weer overgaan.
Hij zat bij zijn doek in het hooge gras. 't Was er stil als in een paradijs en vol zonen schaduwspel. Ik vleide me neer bij hem en keek achteloos op het werken van
zijn penseel en verder uit naar het stuk landschap dat hij afschilderde.
Een wonder van kleur en van lijn, een schoon ‘gehéel’, een meesterstuk van
mise-en-page! - Kerel, als ge dát kunt op het doek brengen, lijk ik het nu zie! Hij
monkelde en zachtjes neuzelde hij: ik zie het al maanden....
Ik herinnerde mij eene brok uit de samenspraak die ze gisteren hadden ondereen
-:
Om een landschap te schilderen moet men het meêleven, in
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al zijne veranderingen en uitzichten kennen, de heele samenhang in het hoofd
hebben - 't is niet genoeg er op te vallen als een reiziger die iets ontdekt en het
vastgrijpen wil - men moet de kleur en den geur ervan in het lijf hebben, want een
schilderij moet tegenwoordig iets meer zijn dan de weergave van lijnenin-kleur, meer
dan de siddering van licht-en-schaduw, een schilderij moet de ziel van het land
bevatten, de opname van de atmospheer van: dièn stond, in diè stemming van dièn
schilder, 't gevoel van het complete leven van het land met de gebaren en de
gevoelens van het volk, het moet zijn de samenvatting van het fijnste en het breedste,
het uitzicht van het blijvende op den stond dat het opgenomen werd: het leven van
éen oogenblik met het durende errond - de sensatie in heel haar diepte....
De voorgrond was een vlakte van rijp gras, de fijne verkrookte halmen in
schakeeringen van teeder grijs-groen door twee verschillige plannen van zon en
schaduw. Daaruit rijzen een tros hooge schaaiaards en een klein, kalkwit huisje
staat gezonnevlekt tusschen de stammen. Links tusschen de opening van het hout
speiert de oneindige vlakte in strooblonde hittelicht en rechts vlekt in harde
tegenstelling de dikke massa van laag boomgewas in donkere schaduw, die
daarboven uitrijst in 't geel-groene loof van de populieren en een helblauwe streep
van 't ijdel geluchte.
Terwijl het penseel de doppende tikkeling miek van het wemelende sidderlicht
op de populieren kruinen - het ongedurig wikkelspel der bladerbossen, gingen mijn
oogen beurtelings van het doek naar het bezonde onderwerp.... en voor 't eerst
voelde ik de lastigheid van het ambachtelijke schilderswerk, den strijd met de zon!
Het blauw-wit van het geveltje onder de boomen scheen me niet scherp genoeg,
het speieren der zon in-geel gloeiend op de koornvelden, kwam me flauw voor en
afgevaald op het doek; maar dan zag ik meteen dat de boomstammen in de schaduw
hun hoogste punt van donkerte hadden - een toon lager en 't werden zwarte gaten
in het doek. - Langzamerhand echter werd ik gewend aan het conventioneele van
de uitdrukking, ik voelde dat de verhouding der kleuren, dat de harmonie juist was:
de evenredigheid van de schaduwmassa met de tegenstelling der zonnevlakken
was in evenwicht; - de schilder had zijn gepaste toonladder of kleuren-diapason
goed gekozen en de gamma van het heele doek gaf me op 't einde den aangenamen
indruk
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- iets als welluidenheid. Het gevoel van warmte en zonnegeweld verwachtte ik eerst
als ik 't doek in een binnenkamer en niet in de openlucht zou te zien krijgen. Want
nu was ik er vaster dan ooit van overtuigd: schilderen blijft toch altijd de
conventioneele interpretatie der werkelijkheid; 't is er zoozeer niet om te doen een
ding zijn juiste kleur te geven - alle tonen hebben hun relatieve waarde - en 't is de
tegenstelling die den indruk van het opgenomen gevoel of stemming weergeven,
verf is enkel het middel en alle schilderkunst is maar een comedie met kleuren,
aangezien de waarheid op verre na niet te benaderen is. De kunstenaar heeft dus
te zoeken en te kiezen naar andere middels om door de ‘behandeling’ van die
kleuren, neer te zetten 't geen hij ziet en al blijft hij onder visueel opzicht uren ver
van de ware weergave van zijn onderwerp, toch steekt zijne ziel in zijn werk en zijn
wil als hij sterk genoeg is en fijn genoeg voelt. Daarom ook zien we bij elken artist
- daar elk op zijn wijze ziet en daarnaar zijn onderwerp behandelt - een verschillig
uitwerksel van 't geen in de natuur altijd licht en schaduw blijft. Die werkelijke zon
en die werkelijke schaduw zijn eeuwige en onveranderlijke dingen maar worden
altijd met andere oogen bezien, met ander temperament gevoeld en met ander
methode en procédés behandeld en die natuur is en blijft voor eenieder zoo
ontzaggelijk groot en rijk dat alle eerlijk werk een kunstwerk kan worden -: de
benadering der oerschoonheid is langs duizend kanten te bereiken.... en intusschen
twisten de kunstenaars over hun eigen middeltjes en vóór hun onderwerp bibberen
zij in de angst van hun onmacht, omdat zij het absolute willen bereiken met 't geen
er in schamele kleur-kladjes op hun kleurbord ligt! Mijn vriend legde eindelijk zijn
penseelen neer, gaf een zucht van ontlasting en stopte doodbedaard zijn pijp. Ik
merkte noch angst noch twijfel op zijn wezen, vandaag scheen hij de gemoedelijke
ambachter die gemoedelijk werkt van één tot vier uur en zich dan een stonde
uitspanning gunt.
- Ha, Mietje! riep hij blij groetend en dan eerst merkte ik het boerenmeisje dat
tenden den bilk, bachten eene balie naar ons te kijken stond. Zij boog onder den
slagboom en naderde stilletjes, glimlachend met schuchter nieuwsgierigen blik,
kwam ze door den boomgaard trage naar ons toe. Ze scheen wat mijde, blijkbaar
omdat er een vreemde bij den schilder was waarmede ze anders door gewoonte
vertrouwelijk omging.
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- Kom maar ne keer! riep hij om haar gerust te stellen.
Zij was een kind nog bijkans en volgroeid en volvormd meisje reeds, fijn en rond,
blozend als de appels aan de boomen boven haar hoofd. Haar frisch roode wezen
was in de schaduw en de zon bachten haar lichtte de losstaande haren, als een
krans van gouden schuim waar midden in twee oogjes schalk te blinken zaten. Ze
kwam heel dichte bij en heur ronde lippen monkelden tevreden terwijl ze blijkbaar
belangend de schilderij bekeek.
- Dag heeren, samen, groette zij stil.
- Dag, Mietje. Is 't goed?
Zij loech, heur lippen plooiden open en twee reken pereltanden blonken bloot.
- 't Is warm vandaag, maar hier is 't lekker, zei ze, met haar klinkend
kinderstemmetje en ze stond om nog wat te blijven praten. Mijn vriend keerde zich
gemakkelijker op zijn pikkel en ik lag weeldig in 't gras uitgestrekt op den rug en ik
had er een wonder behagen in dat schoone meisse-kind daar te zien van omleege,
als een bloem op een grond van zonnige boomgaardkruinen. Maar dan ging de
langgerokken schreeuw van op de hoeve:
- Mie-tje!!
- Hola, moeder roept! vermaande mijn vriend. Mietje wendde verrast het hoofd
en ging traagvoetend weg gelijk ze gekomen was. Alzoo was ze even schoon als
daareven toen ze naar ons toekwam. In het buigen onder de balie wendde ze nog
eens het hoofd naar ons toe en glimlachte.
- Dat is Mietje, de dochter hier van de hofstede, ze komt mij alle dagen eens
bezoeken.... vertelde de schilder.
- Een schoon kind, inderdaad.
- Een engelke van Van Eyck! en ze vrijt met Frans, de zoon van gindsche hofsteê.
- 't Is nooit geen waar?! deed ik verwonderd.
- Ge zult ze wel zien Zondag met haar jongen; 't is schoon om ze samen te zien
wandelen. Maar binst de week is ze toch veel schooner - die zondagskleeren doen
er al het bekoorlijke af, het picturale!....
Hij wrocht voort en ik lag te monkelen om de deugd van dat schoone blommeken
en mijn gedachten waren bij het stille gedoen van die oude hofstede.
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Omendom was het alles zoo droomzacht, zoo teeder en de menschen die over de
wereld liepen hadden hier voor mij alle levenswerkelijkheid verloren - zij waren als
de romaneske figuren uit een boek van Conscience, een herinnering uit een lang
geleden lezing van een dier blauw-luchtige romans....
Ik ging wandelen rond en rond de hofstede, opzettelijk om dat mooie kind eens
weer te zien. Ik liep door het nauwe wegeltje in de schaduw der dubbele spaansche
haag, verder over den wagenweg, vóór de stalling maar nergens werd ik Mietje
gewaar. Ik wilde er iets meer over vernemen, maar mijn schilder wist me met een
fijn oogknipje te zeggen dat het ‘kind’ wel slimmer was dan het eruit zag, maar dat
de moeder haar streng in den band hield.
- Hebt ge heur oogskes niet gezien? besloot hij zijn reden.
Ik verlangde bijzonder dien boerenjongen te kennen die dat schoone kind
gevangen had. Ik verlangde naar dien zondag - alles stond hier zoo kleurvol, maar
liep zoo levenseentonig en stil voorbij en die kleine gebeurtenis kwam me hier voor
als een wonderheid van veel belang.
Maar de volgende dagen was er weer zooveel getheoretiseerd geworden, zooveel
ernstige dingen waren er onder ons, groote, gedaagde menschen, verhandeld en
besproken dat ik mijn verlangen vergeten was en dien zondag zelf hadden we lustig
gewandeld zonder dat ik eens aan het meisje uit den boomgaard had gedacht.
*

**

Tegen valavond van dien schoonen zomerdag zaten we weer gezellig bijeen in
moeder Boddery's gelagkamer. We hadden het over oude en moderne kunst, over
het verschil van uitdrukking, over de opvatting van het ambacht, over de zielkunde
van den schilder en te midden het gesprek deed de duitschman me het tooverspel
van de zon opmerken, de flikkering van het avondlicht door het lommerhuisje en
den gouden aaierd die speelde in het schoone slaapkamerken. De deur stond open
en door de blaren van den wijngaard schoten de gouden spietsen door de
neteldoeken gordijntjes van het achtervenster en op de blauwe beddegordijnen en
op het paarsche beschot verwemelden de bloedroode vlekken....
Het raam van het venster scheen als het helverlichte vlak van een schilderij in de
harde omlijsting van den blauwen muurwand en
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midden in het warme gloedlicht, met hun wezen in de schaduw tegen de zon op,
merkte ik vier figuren die op de bank zaten onder het verhemelte van de
druivenblaren. Ze zaten er gemakkelijk te keuvelen bachten hun tafeltje bij een pot
bier. - Ze is dáár! fluisterde mijn vriend. En inderdaad met den slag verkende ik het
meisje. Ze waren er hun gevieren: Mietje op 't uiterste van de bank nevens haar
jongen - een struische boerenknaap met ronden kop, een blonderik - en nevens
hem zaten twee oude boeren: haar vader en zijn vader. Ze zagen donker met
beschaduwde wezens tegen de lichtende wand van zonneschijn en wijngaardloof
en al wat ik merken kon was het glimmen der oogen en de nette bewegingen der
hoofden.
De boeren hadden het druk ondereen over hun bedrijf waarschijnlijk en de jongen
scheen in eigen gedachten of te luisteren met geduld naar 't geen ze zegden - hij
roerde niet. Zijne hand hing achteloos in den schoot van het meisje en zij zat met
neergeslagen oogen verslonden en dreelde zachtjes de zware vingers van den
jongen.
De twee ernstige hollandsche boerenkoppen knikten eenparig en de trage woorden
vermondden zij met lijzige beweging van hun kransbaard. 't Waren wellicht de
gedachten en voornemens die ze de heele week als latente waarheden in hun
gesloten hersenen gedragen hadden en waarvan ze nu de deugd voelden bij het
gezapige ontlasten. De jongen bezag zijn vader en met een lichte beweging van
zijn hoofd keek hij wat verder bezijds in de oogen van den anderen boer - den vader
van het meisje dat nevens hem zat; maar al haar kant keek hij niet en van 't geen
ze uitrichtte met zijn vingers scheen hij niets te voelen - hij liet haar begaan. Ze telde
die vingers éen voor éen, bezag ze in haar schoot, dreelde ze met hare hand, telde
ze opnieuw af éen voor éen als een spelend kind het doen zou, betastte ze nog en
keek dan op naar den jongen zijn wezen. En eindelijk onder de verveling van die
roerloosheid, kwaad omdat hij van haar bleef wegkijken, om hem te dwingen, trok
zij aan zijn hand, haalde heel den arm naar haar toe, trok zijn schouder neer en
dan, in een vlaag van groeiende teerheid, reikte zij heur eigen wezen waar 't zijne
op, maar als bij den inval van een plotse gedachte ontspande zij weer, en ze loerde
voorzichtig voorwaards - het schalke kind! - naar heur vader: of hij 't merken kon....
en gerustgesteld wellicht, trok ze den arm nog nauwer naar haar toe en reikte den
ranken hals op en al de lijnen
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van haar lijf tot haar uitgestoken lippen rijzekes de wang van haar jongen raakten.
Ze loste weer en medeen neep ze de kloeke mannenhand vurig vast tusschen
haar fijne vingertjes en haar ronde lippen reikten weer naar boven en dopten zacht
tegen het dons van 's jongens hals.
Ze deed het zoo voorzichtig dat niemand het hooren of merken kon en telkens
ze 't herging blonk er een stille blijheid uit hare oogen en haar schoone lijfje en haar
wezen hadden die uitdrukking van innige begeerte - ze geleek een vogeltje dat zijn
bekje opreikt om geaasd te worden - gelijk ze daar zat met uitgestoken lippen en
opreikenden hals, scheen zij het levende zinnebeeld van ingehouden
meisjesverlangen.
Ik durfde mij niet roeren uit vrees van iets wonder teeders te verstoren; met halve
aandacht hoorde ik de schilders rond mij die het hadden over absolute kunst:
compleet menschelijk gevoel in de uitdrukking van lijn en kleur.... maar binstdien
zagen ze niets van 't geen mij betooverde en belangender was en kostelijk: het
fijnste gevoel van menschelijkheid uitgedrukt in pure schoonheid. Ik liet hen begaan....
door dat opene venster al den voorkant stroomde de avondluwte naar binnen en
door het achtervenster straalde de gloed van het neernijgend zonnelicht en daarin
omstraald, zat die forsche boerenjongen, het lijf rechtop, stokstijf en ongevoelig aan
de streelingen van de teedere meisjeshanden en de aaiende beweging van haar
malsche mondje.
Hoe dikwijls ze 't herging, hoe dikwijls de ronde lipjes de wang van den jongen
raakten, er kwam geen beroering in den beeldstillen kerel zoolang tot dat de twee
ouden eindelijk opstonden en van vóór het venster weg waren, achter den hoek van
den gevel; dan schoot de kerel ineens wakker, zijn arm omvatte het jonge lijf van
het meisje en de hand die zoolang als lam in haar schoot gelegen had, neep haar
krachtig in de malsche borst en medeen drukte hij een klinkenden zoen op haar
mond: dàt was nu ineens de gemeende vergoeding voor haar aanhoudend gevlei.
Ze hielden elkaar een stonde omarmd en vertrokken alwaar de boeren gegaan
waren.
De zon was weg en de avonddeemstering hing in het verlatene lommerhuisje.
Ik stelde voor aan mijn vriend om eens naar buiten te loopen en we wandelden
samen en zwijgend door het stille dorpje. De

Groot Nederland. Jaargang 3

412
teere mistwasems hingen over het land en in de verte, vóór ons, in de opene dreef,
ontwaarde ik de zwarte figuur der twee oude boeren die zonder argwaan nevenseen
naar huis gingen en bachten hen, volgden de twee jongens die den arm rond
malkanders lijf en de hoofden trouwelijk tegeneen geleund hielden en gingen alsof
ze alleen op de wereld waren.
Ik geloof dat mijn vriend me 't een of 't ander zei over den indruk van den avond,
over de deemstering.... maar ik was bij hem niet, mijn oogen bleven op het
omstrengelde paar, op de twee gearmde jongens; ik voelde het groot geluk, de
zaligheid die boven hen uitstraalde en een glans spreidde over het heele land en
door den schoonen avond.
De populierenkruinen ritselden.
't Was of gebeurde er iets wonders dat heel de wereld verblijdde! De goedheid
hing hier tastelijk in de lucht; ik voelde me volstrekt verzadigd en ik droeg in mij de
voldoening van een opperste, een volkomene schoonheid: de jeugd en de liefde op
het wijde land in den stillen zomeravond.
Nu wist ik hoe onvolledig het pogen was van de makkers die hier zoo ieverig
wrochten om het uitzicht en het leven in kleuren op hun doek te brengen. Al 't geen
ik tot hiertoe van hen gezien had, al 't geen ze gedaan hadden was werken om lijn
en kleur tot een harmoniëerend geheel samen te brengen, maar het innige leven,
de atmosfeer van het landelijk bestaan overzagen zij, 't ontsnapte aan hunne oogen.
En nu werd het me volbewust: die samenhang van lijn en kleur, het uitzicht van het
land, de werkelijke zon en de vorm der dingen die ze opnamen, waren hier in de
natuur enkel de omlijsting van dat andere waar ze te vergeefs naar zochten. De
groei en de gang der dingen, het altijd anderende leven, de polsslag die 't al bezielde,
lag er nochtans overal op. Die schijnbaar alledaagsche gebeurtenis: de menschen
en hun stille doen in dien zomerschen zondagavond dàt was het groote onderwerp,
het roerende leven in de omlijsting van dat schoone versiersel van land en lucht en
licht; het straalde erin als een schitter-waaier van stillen ernst en heilig levensgeluk!
*

**

De zomer is voorbij. 't Is donker heele dagen; hoor de wind! 't Is binnen best nu in
de warme eenzaamheid, veilig tusschen de
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kamerwanden van het stille huis. De schilders zijn lange weg, elk naar zijn streek
en wellicht zitten ze, gelijk ik, de groote dingen van den schoonen zomer te
overmijmeren, te leven van 't geen voorbij is: van een geluk uit een verre herinnering
- en te zinnen op het lastige van hun werk en van hun kunst. Zie, de vast kennelijke
dingen staan onverroerd rond mij: de boeken met hun vriendelijk glimmende ruggen
gereekt op het berd en de goudene opschriften blinkend als noodden ze mij
gereedelijk om in hun wereld van inbeelding te komen. Al waar ik de hand uitsteek
heb ik het voor 't kiezen, maar al het schoone dat hun lederen schaft besloten houdt
kan me voor 't oogenblik niet bekoren - ik ken het àl wat ze te geven hebben en 't
zou me vervelen. Ik blijf bij me-zelf in mijn eigen gedachtenwereld. Ik wil me dieper
inwerken in 't geen me daar eens op 't vlakke land, als een spontane openbaring
bijkwam: de geruste levensgang en ‘de inval der noordmannen’. Maar telkens ik het
onderwerp verbeeldelijk wil doen voorkomen in den geest, krijg ik dat andere als
een geschilderd doek vóór mij: dien heugelijken, zonnigen zomernamiddag; ik blijf
er haperen bij de innigheid van het dorpje met de wijde horizonnen, de fijne
kleurtonen op meersch en land en zonnige wolken, witte en roode huisjes en
lommerrijke boomgaarden en ik voel er bij de ziel van het land: het innige
gemoedelijke dorpsgedoe - de ouden die werken, de jongeren die lieven, in ernst
de eenen, in stille blijheid de anderen - kalm en stil gelijk hun voorvaders het deden
eeuwen geleden. Ik zie het rustige, vast-veilige dorpje in die omheining van hooge
luchten en opene, wijde einders, alsof het er alleen stond op de groote wereld.
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Gedichten
Door Edmond van Offel.
In den Hof.
- Me docht in 't hovewegelken,
me docht dat samen wij er gingen.
- De Lenteregen de aarde doopte,
maar zoelten in 't geluchte hingen.
En 't komend heil van rijke dagen
er loech en sloeg de wolken open.
- Een tulpen-kloksken knikkebolde;
't helmkruid kwam uit den grond gekropen.
- Een lach voor mij lag in uwe oogen,
en 'k droeg, als licht, uw schoonheid om me,
- We zagen naar de vreemde weelde
van groote witte sterre-blommen:
- 't was de manjolia die bloeide!
- Maar 'k wilde uw diepste blikken vinden,
en weten of 't u toch geluk was
dat ik u, dezen dag, beminde.
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Middag.
De vinken snippren voozekens
van dak en tak in 't hofpriëel
in 't storten van de felle zon.
De haan klaroent met koopren keel.
De haan klaroent en seffens ook
het haanken van den overkant
roept toe zijn roekeloozen groet
lang uitgerekt alom op 't land.
Fonkelt de lucht van vlammend licht,
het lommer kruipt ineen en slaapt
in kringen tegen stam en struik.
Het koeltje toert daarom en raapt
de stofkens op en gooit ze omhoog
en toogt ze in wolken over 't kruid.
De vinken snippren voozekens;
de haan klaroent den middag uit.
Maar 't windeken - is 't niet te zot
dan kan 't zoo koele-zoele zijn,
- gelijk een zijden sluierkleed
geboord met sneeuwig hermelijn;
lijk 't kleed van Vrouwe Schoonheid zelf
dat schijnend om me slepen komt....
- dan is 't dat elk geruchte breekt,
en 't al, in eens, vervaakt, verstomt....
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Lied.
De stillende avondzonne
vlecht eene kroon van glans
om uwe blonde haren,
als zonne zelve thans.
Zoo kallem lijk de vreugde
van uw blos-bloem gelaat,
daar liggen de akkers wijde
in 't gouden oogst-gewaad.
Zoo diepe lijk uw oogen,
de bogen van de lucht
in 't deemstren hooger blauwen
wijl 't daglicht vlammend vlucht.
En zijgend avondwaaien
een tent van zwijgen weeft
om 't zeggen, altijd 't zelfde,
dat in ons zoenen beeft.
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De maan die wandelt...
De Maan die wandelt in den hof,
den hof verlaten lege,
waar niets dan onkruid zwart komt op
de sluimerdoode wegen.
De Maan die wandelt in den hof
blauw-groene in 't zwarte groene,
waar dolik staat en 't hulst geblaart
kriel-krauwt lijk schorpioenen.
De twijfel-klaarte zijpelt langs
het duizendschubbig loover,
de Maan omwaduwt heel den hof
met angstig traag getoover.
En niemand ziet of dat ze staat
of dat ze gaat of roeret,
zóo ze in de mooring van de lucht
door 't nachtgesluier loeret.
En langs de wegen schuins gekruist
kruip-kronkelen lijk slangen,
de schaduwen van 't takken-net
dat houdt de stilt' gevangen.
De Maan die wandelt in den hof
rondom de blauw struweelen
bezwerend elke bloem, elk blad
met nevelglanzig streelen.
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Het leven van Rozeke van Dalen
Door Cyriel Buysse.
XXXIII.
Toen begon langzaam weer de dagelijksche gang van het gewone leven. - Rozeke
was beter en zat op in de keuken. Moeder was weg. La zou nog een poosje blijven
om in 't huishouden te helpen.
De voordeur ging open en voor de derde maal, dien ochtend, stak Smul van achter
't houten schut zijn hoofd naar binnen. Hij trad heelemaal naar voren toen hij eindelijk
Rozeke ontwaardde, bleek en mager, met witte kussens achter den rug in den
leunstoel waar destijds Alfons zat bij het vuur, en vroeg haar:
‘Wa goan we nou doen, bezinne, mee die partij achter de Vlierbeum: zoên we
doar eirdappels planten of zoên we 'r suikerijen zoaien?’
Die eenvoudige vraag bracht Rozeke heelemaal van streek, deed haar plotseling
weer beseffen wat zij aan Alfons verloren had. - Ach! hoe kon ze 't weten wat er
daar geplant of gezaaid moest worden? Zij had daar immers geen verstand van en
niemand was er om haar raad te geven. Haar getrokken, bleek gezicht met
triestig-doffe oogen verwrong zich als onder een pijnsteek en zij antwoordde, vol
aarzeling en twijfel:
‘Och Hiere, 'k en weet ik zelve niet; wa peist-e gij?’
‘Ik zoe d'r eirdappels planten,’ antwoordde hij kortaf. ‘Veur de suikerijen geven z'
ou wat da ze willen en d'eirdappels houên altijd uldere prijs.’
‘Hawèl, joa, Ivo jongen, plant er gij eirdappels,’ knikte zij.
‘En de zure misch achter den bosch, bezinne? Zoên we nou
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ne kier probeeren mee d'r wa semiek op te streuien, of zoên w'hem nog 'n joar loate
liggen lijk of hij es?’
Opnieuw vertrok zich haar pijnlijk bleek gezicht van aarzeling en twijfel.
‘Wa peist er gij van?’ vroeg ze voor de tweede maal.
‘Ik zoe 't nog 'n joar uitstellen,’ antwoordde hij. ‘Whèn nog al wa heui over van
passeerde joare en die semiek 'n es toch dikkels moar vervalschten bucht.’
‘Hawèl joa, we zillen nog 'n joarke wachten.’
Hij knikte met het hoofd en was weg.
Zij voelde 't wel, zij was geheel en al, voor wat 't beheer der boerderij betrof, aan
zijn wil en besluiten overgelaten; zij zelve had er geen verstand van. Het was dan
ook maar beter dat ze 't aan hem overliet: aan hem en aan Vaprijsken. Zij tobde en
sprak er over met La, een groot deel van den dag; en 's avonds, na het eten, terwijl
de beide knechts even vóór 't naar bed gaan bij den haard hun pijp zaten te rooken,
onderhield zij er hen over, de stem bevend en de oogen vol tranen:
‘Ivo, en Vaprijs, 'k hope toch da ge mij alle twieë goe zil blijven helpen. Ik 'n hè
natuurlijk gien verstand van boeren, en 'k hè road en hulpe neudig. - 'K hope da ge
zilt willen doen lijk of 't veur ulder eigen woare.’
Vaprijsken kreeg een traantje van ontroering in zijn oog.
‘Ge meug gerust zijn, bezinne; over mij 'n zilt-e niet te kloagen hèn,’ zei hij met
een stem die trilde.
Smul, het hoofd somber gebogen, knikte zonder iets te zeggen.
‘Gij toch euk, Ivo?’ vroeg ze bedeesd, zonder hem haast aan te durven kijken.
Hij klopte de asch van zijn pijp uit op zijn klomp, spuwde van zich af, en
antwoordde eindelijk, kortaf en ruw, met harden blik, zooals het zijn gewoonte was:
‘Dat dippendeert, bezinne, van wie da g'hier as boer wilt aanstellen. Ienen boas
op 't hof: Vaprijs of ik!’
Zij schrikte hevig van zijn woorden. Hij of Vaprijs? en dan nog wel als boer, als
baas! O, wat voelde ze weer hard de akeligheid van haar verlies! Een weeke kleur
kwam over haar verlepte wangen; zij stotterde en kon geen antwoord uitbrengen;
zij wist niet wat ze zeggen moest. Er was een oogenblik volkomen stilte.
‘Ik of Vaprijs!’ herhaalde hij met vastberaden nadruk, om
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de beurt haar en Vaprijsken met zijn barsche, strakke oogen aankijkend.
Eindelijk kwam een spotachtigen glimlach om Vaprijskens gele snor.
‘Ik of hij 't es mij 't zelfde,’ zei hij leukjes, ‘we 'n zijn wij toch moar knechten alle
twieë.’
Rozeke verademde en keek het trouwe knechtje dankbaar aan. Vaprijsken was
zoo goedig! Hij, toch, zou niet onhandelbaar zijn. En wat was het ook goed dat hij
't zoo duidelijk gezegd had: Knechten alle twee!
Doch kort van duur was haar vreugd. Smul gaf zich niet eens de moeite
Vaprijskens schimpscheut te beantwoorden, en ging ook op de zaak niet verder in.
Bruusk stond hij overeind, als een die al gezegd heeft wat hij zeggen wou, wenschte
een korten goenacht en was meteen de deur uit. Verbaasd en onthutst keken Vaprijs
en Rozeke elkander aan. Zij voelden wel dat zij niet bij machte waren om tegen
zoo'n kerel op te staan.

XXXIV.
Vanaf dat oogenblik werd ook Smul de onbetwiste boer en baas der hoeve. In het
begin nog raadpleegde hij Rozeke; maar, aangezien ze zich toch altijd naar zijn
oordeel schikte, achtte hij deze formaliteit al spoedig overbodig en beredderde
weldra alles zonder vragen naar zijn eigen wil. Hij besliste waar en wat gemest,
geploegd, gezaaid, geplant zou worden; waar, wanneer en hoeveel
noodhulp-werkvolk moest gevraagd worden; hoe, hoelang en voor welk loon zij
zouden werken. Eerst vroeg hij nog een tijdlang Rozeke's instemming en goedkeuring
voor wat inkoopen en verkoopen betrof; maar ook daarin handelde hij weldra naar
zijn eigen, exclusief goeddunken, kocht en verkocht, vroeg of bracht eenvoudig aan
Rozeke het geld der ingeslagen of geleverde waren.
Het duurde niet lang of koopers en leveranciers onderhandelden uitsluitend en
rechtstreeks met hem. De molenaar, de lijnmeelfabrikant, de zadenhandelaar boden
hèm hunne producten aan; de veekooper, de graankooper, de aardappelkooper
debatteerden met hèm over de prijzen van het vee, van 't graan en van de
aardappels.
Rozeke zag en voelde wel dat hij zijn grens verre te buiten ging, maar zij had nu
eenmaal, door de omstandigheden gedwon-
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gen, de macht uit haar handen gegeven en zag geen kans die nog terug te krijgen.
Het was fataal zoo gekomen, het had niet anders gekund; dat was het onvermijdelijk
gevolg der groote ramp die haar geluk geknakt had. - Doch anders kon zij over hem
niet klagen en de heerschappij was wel aan hem besteed. Hij verdiende ze ten volle.
Hijzelf werkte, onvermoeid en flink, den ganschen dag; hij werkte eigenlijk voor haar
en voor haar kinderen, als gold het zijn persoonlijke belangen; en zij zag en voelde,
als een zachten troost in haar lijden, de tijdens Alfons' langdurige ziekte wel eens
bedreigde materieele voorspoed en welvaart weer op het boerderijtje komen.
Edoch, daarbuiten, om zich heen, voelde zij ook groeiende nijd en nauwelijks
bedekte schimperij en vijandschap. Men spotte met zijn heerschappij en lasterende
tongen verspreidden leelijke geruchten. Vaprijsken noemde hem achterrug ‘menier
den boas’, en 's zondags, wanneer hij halfdronken in de herbergen van 't dorp liep,
vertelde hij aan al wie 't hooren wilde, dat hij van plan was zijn dienst op te zeggen.
Hij vloekte en raasde, driest en uitdagend zoodra hij uit Smul's tegenwoordigheid
was en voorspelde dat men weldra rare dingen zou bijwonen. - Ook het
Geluw-Meuleken was dadelijk, na Smul's bazig optreden, stroef, venijnig en
onhandelbaar geworden. Zij keek Smul niet meer aan, wat Rozeke zeer verbaasde
en verheugde, want zij vreesde 't ergste van hun gescharrel en voelde zich, minder
dan ooit, bij machte het te keer te gaan; maar niet alleen tegen Smul, ook tegen
haar was 't Geluw-Meuleken onvriendelijk geworden; en evenals Vaprijsken raasde
en lasterde zij achter den rug om, op haar zondagmiddags-uitgangen in 't dorp. Het
duurde niet lang of van al die vage, leelijke geruchten kwam iets aan de ooren van
Rozeke's ouders; en op een zondagmiddag verscheen moeder op de boerderij.
Rozeke hoefde haar slechts van verre over het erf te zien aankomen, om dadelijk
te merken dat er iets ongewoons ophanden was. De dikke vrouw zweette en hijgde,
breed-schrijdend met waggelende heupen als een vette modder-eend; haar gezicht
was blakend rood en haar tandelooze mond hing open van de inspanning en haast.
Nauwelijks was ze binnen en had ze zich overtuigd dat Rozeke met haar kinderen
alleen was, of ze hijgde en stotterde 't er opgewonden uit:
‘Roze!.... è è es da woar wat da 'k doar heure zeggen hè....
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dat-e gij mee ouë peirdeknecht goat hertreiwen as ouën tijd om es?’
‘Wa!.... wa zegt-e doar, moeder!’ riep Rozeke verschrikt.
Moeder, snakkend naar adem, met open beenen op een stoel gezakt, moest eerst
even op verhaal komen. Haar fletse blauwe oogen keken rond en boos haar dochter
aan en dikke zweetstralen liepen over haar vette, roode kwabbe-wangen.
‘O.... o.... of 't woar es dat ge mee ouë peirdeknecht goat hertreiwen as ouën tijd
om es?’ herhaalde zij eindelijk, met een stem die klapte als een zweep.
Een vloed van emotie kwam plotseling van uit de diepte van Rozeke's hart naar
haar gelaat opgestormd. Het hokte in haar keel en vulde met tranen haar oogen.
Zij dacht aan Alfons en aan haar heilige belofte bij zijn sterfbed; en dat zij die belofte
schenden zou, o, het stond zóó verre van haar af, dat zij innig en ellendig droef,
maar niet eens boos of verontwaardigd over moeders harde woorden werd. Zij
zuchtte zwaar en hikte zenuwachtig, doch zij wist zich te beheerschen; en in plaats
van de vraag te beantwoorden, vroeg zij op haar beurt, met kalme, bijna toonlooze
stem:
‘Wie zegt da, moeder?’
‘Wie!.... ha! heul 't dorp! 't Es er vul van! D'r wor van nie anders gesproken! 't Es
'n schande!’ hijgde de opgewonden vrouw.
Fier hief Rozeke het hoofd op. Zij voelde zich ook eindelijk gesard en kwaad
worden. Haar oogen schitterden en een heete kleur kwam over haar ingevallen
wangen.
‘Hawèl, moeder, as ze 't ou vroagen zeg dan van mijn poart dat 't leugens zijn!’
riep zij eensklaps nijdig en bitsig.
De oude vrouw schudde zuchtend en kreunend het hoofd. En zij begon scherp
uit te varen tegen Smul en tegen 't Geluw Meuleken, zelfs tegen Vaprijsken en tegen
alles wat, vooral sinds Alfons' dood, op 't hoevetje gebeurde. - ‘'t Es 'n schande! 'n
schande!’ herhaalde zij voortdurend. ‘'t Schijnt dat 't al aan d'euren van de pâster
es gekomen, en as er den b'ron of mevreiwe van heuren, zilt-e moete verhuizen!’
‘Joa moar wàtte, moeder? Wa ès er 'n schande? wa ès er gebeurd?’ riep Rozeke
hoe langer hoe bitsiger wordend.
‘Hoe! zij-je blend of deuf dan? Of es 't moar geboaren?’ gilde de dikke vrouw.
‘Weet-e gij meschien nog niet dat 't Geluw Meuleken moe ne kleinen krijgen en da
ze zeggen dat 't euk van Smul es!’
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Geweldig schrikte Rozeke op. Het vreemde doen van 't Geluw Meuleken was haar
al een heelen tijd verdacht voorgekomen en daar kon wel iets van aan zijn. Toch
begreep ze 't niet goed en twijfelde nog.
‘Ha moar, moeder, 't es uit! Ze 'n kijken al sedert verscheide weken noar mallekoar
nie mier omme!’ riep zij angstig en verbaasd.
‘Hawèl joa, 't es precies doarmee dat 't uitgekomen es!’ hijgde moeder van Dalen.
‘Van as Smul ondervonden hèt dat de pap verbrand was, hèt hij heur loate leupen
omdat hij sedert Alfons' deud zijn zinnen op ou gesteld hèt! En 't Geluw Meuleken,
die doarom kwoad geworden es, goa nou heul den boel in 't dorp vertellen; en
Vaprijsken, die zjaloes es, euk!’
‘Wà leupen z' al vertellen?’ vroeg Rozeke.
‘Wèl!.... van ou en van hem! Ge 'n moet ou nie onneuzel geboaren! Ge keun wel
peizen, e-woar, wat da ze vertellen? O! 't es 'n schande! 'n schande!’
't Was als een openbaringslicht dat plotseling voor Rozeke opging. Zij voelde,
met afschuw en schrik, het gansche laag gebabbel en geknoei dat buiten haar om
ging, en begreep aan welken vuigen laster zij weerloos was blootgesteld. Zij trilde
van verontwaardiging en woede, eensklaps vast besloten er korte metten mee te
maken.
‘'t Es goed, moeder, 'k ben blije da 'k da amoal wete; d'er zal hier gauwe goan
veranderijnge komen,’ zei ze beslist; en als in krachtdadig besluit kneep ze strak
haar lippen op elkaar.
Na nog langdurig klagen en knorren en vitten ging moeder eindelijk weg, en kort
daarop kwam 't Geluw Meuleken van 't dorp terug.
Rozeke liet haar niet eens den tijd muts en mantel af te nemen.
‘Es da woar, Meuleken,’ vroeg zij bruusk af, met bleeke, bevende lippen, ‘es da
woar dat-e gij moet ne kleinen hên van Smul?’
Het Geluw Meuleken, klaar om zich op haar zolderkamertje te gaan verkleeden,
bleef als versteend ter plaats staan, 't ontsteld gezicht naar Rozeke omgekeerd,
den knop van de zoldertrapdeur in de hand. En vóór ze zelfs een enkelen klank tot
antwoord had geuit, zag en begreep Rozeke eensklaps alles: haar getrokken, bleek
gezicht vol gele sproeten, de angstig-verwilderde uitdrukking
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van haar oogen, het reeds zwaar-wordend figuur; alles wat zij in haar diepe droefheid
van de laatste tijden niet gemerkt had, trof haar nu plotseling als een klap in het
gezicht en zij raasde, net haar moeder, terwijl het Geluw Meuleken, zuchtend en
schreiend, de waarheid ook niet poogde af te strijden:
‘'t Es 'n schande! 'n schande! Mij bedriegen in ploatse van mij t' helpen in al mijn
verdriet! - 'K ha d'r al lank wa van in de goaten, moar 'k miende dat 't gedoan was!
- Joa moar azeu 'n keunt g'hier nie blijven, zille! Treiwen of hier wig!’
Het Geluw Meuleken hikte en snikte:
‘Hij 'n wil nie treiwen, bezinne. Hij hè mij bedrogen en nou loat hij mij leupen. Hij
durf zelf zeggen dat 't van hem nie 'n es, de sloeber! - Moar 't 'n es anders nie of
om mee ou te kennen treiwen!’
Rozeke bedwong met moeite een kreet van walg en opstand:
‘Mee mij! Wie zegt datte? Wie durft da zeggen?’
‘Iederien, bezinne, iederien.’
‘Hij euk?’
‘'K 'n weet 't nie, bezinne, moar iederien in 't dorp zegt het; en Vaprijsken zegt het
euk, iederen zondag, in d' hirbirgen, aan al die 't heuren wilt!’
‘Vaprijs es nen deugniet, ne zot; en gij 'n zij euk gien goeje, want g' het er euk
van gebabbeld, 'k weet het!’
‘'t Es gelijk, bezinne; ìk 'n hè 't nie iest gezeid; Vaprijs hèt 't iest gezeid; moar ik
ben d'r d'ongelukkigste mee. O! die sloeber, die sloeber!’
Het Geluw Meuleken raasde en snikte ondereen, en Rozeke, ellendig doch
meelijdend, voelde langzamerhand haar eigen toorn in machtelooze wanhoop
wegzinken. Doch zulk een toestand kon ze niettemin in geen geval op haar boerderij
dulden, en zij besloot met Smul te spreken en hem, zoo mogelijk, tot een huwelijk
met het Geluw Meuleken over te halen.
Zij stuurde het snikkend dienstmeisje naar bed, en wachtte op de komst van Smul.
Zij hoorde weldra een geluid van voetstappen in de duisternis over het erf en opende
met kloppend hart de voordeur.
‘Ivo, zij-je 't gij?’ riep ze.
Haar stem klonk zwak en onvast. Zij spande al haar krachten in om sterk en kalm
te blijven en haar gezag te handhaven. Haar
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wenkbrauwen stonden gepijnigd saâmgefronst, haar tanden beten zenuwachtig op
haar onderlip en zij voelde zich in 't donker op den drempel een vurige kleur krijgen.
‘Joa ik, bezinne,’ klonk Smul's ruwe stem in de duisternis.
‘Wilt g'hier ne kier komen?’
Hij was reeds bij de deur van den paardenstal om te gaan slapen. Hij keerde zich
om en kwam sprakeloos, dwars over den boomgaard, naar het woonhuis toe. Zij
zag zijn sterke, gedrongen gestalte trapsgewijs uit het donkere te voorschijn komen.
‘'K zoe ou ne kier wille spreken, Ivo.’
Hij knorde iets als antwoord, trad achter haar binnen en sloot de deur.
Zij stonden vlak tegenover elkander in de ruime, lage, zwartgebalkte keuken, zij
vreeselijk ontsteld en niet wetend hoe te beginnen, hij nurksch en norsch als altijd,
zijn dikke rosse snor als een stugge streep dwars door zijn beenderig gezicht met
sterke kaken, zijn koude, grijs-blauwe oogen strak op haar gevestigd, onder de klep
van zijn zwarte, ietwat scheef op het hoofd staande pet. Een lampje zonder kap
stond ongezellig lichtend op een laag groen tafeltje; in 't haardvuur versmeulden de
laatste houtblokjes tot asch en kool. Hij wachtte, lomp en stijf in zijn zondagskleeren,
wat zij hem te zeggen had.
‘Ivo,’ begon ze eindelijk, zonder hem aan te durven kijken en met een stem
waaraan zij weer vruchteloos poogde kracht en vastheid te geven, ‘Ivo, 't Geluw
Meuleken kloagt over ou, as da ze 'n kind van ou moe krijgen en da ge mee heur
nie 'n wilt treiwen.’
Zij hief het hoofd op en keek hem aan, plichtmatig berispend, één enkele seconde.
Maar, voor zijn harden, boozen oogopslag, sloeg zij dadelijk háár blik weer neer.
‘Ik 'n wee doar niets van, bezinne; 'k 'n hè doar gien affeirens mee,’ klonk kort en
ruw zijn afdoend antwoord.
‘Ze zeg zij het toch, ze beweirt dat 't van ou es; en às 't azeu es zoe je 'r toch wel
meugen mee treiwen,’ drong zij zonder overtuigingskracht aan.
‘Bezinne,’ antwoordde hij, plotseling bijna uitdagend, ‘die zijn gat verbrandt moe
op de bloaze zitten, en die hem in nen nest mee deurns zet 'n wee niet dewelken
dat er hem steekt! 't Kan het van mij zijn, moar 't kan euk van Vaprijs zijn en meschien
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nog van ne heulen boel andere. Ik 'n trek het mij nie aan, bezinne; 'k voag er
vierkante mijn botten aan.’
‘Joa moar, Ivo, op die manier 'n kan ik ulder toch op mijn hof nie houên!’ riep zij
eensklaps heftig, met hooge kleur, over zijn hondschheid verontwaardigd. - ‘Wa
zoên de meinschen wel zeggen? En wa zoên de giestelijke zeggen? Wa zoên den
baron en de baronesse zeggen? Ze zoên mij doen verhuizen!’
‘'t Es het goed, bezinne, as ge 't op die manier opneemt zal ik wiggoan,’ zei hij
kortaf. En hij week al vast naar de deur.
Zij schrikte. Weggaan! Dat kon niet, vooral niet op dit oogenblik, met de
aanstaande volle drukte van den veldarbeid. Dat was een halve ruïne, voor haar
en voor haar kinderen. En zij voelde zich plotseling laf worden; zij voelde, dat niet
de misdadiger, maar wel het ongelukkig slachtoffer, het Geluw Meuleken, moest
opgeofferd worden. Zij stond met hooge kleur te beven en wist niet meer wat te
zeggen; tranen kwamen in haar neergeslagen oogen en zenuwachtig beefden hare
lippen. Wanhopig keek zij om zich heen, als zocht zij naar een hulp en steun welke
niet meer te vinden was, als zocht zij nog naar hem die haar door den dood zoo
onmeedoogend was ontnomen. Maar zij had niets meer, zij stond zoo ellendig alleen
en zoo zwak op de wereld, zij was de speelbal van het noodlot; en zwak en laf
ontsnapte 't aan haar bibberende lippen:
‘Gij of zij, d'er moet toch ien van de twieë wig; azeu 'n kan 't nie blijven. - En zij
moe in alle geval....’
Eensklaps vloog de zolderdeur open en 't Geluw Meuleken, die staan luisteren
had, kwam in de keuken gesprongen, woest, razend, huilend, met fonkelende oogen
schreeuwend en scheldend:
‘Gie sloeber! gie valschoard! Watte! ge durf zeggen dat 't van ou nie 'n es! En gij
euk, bezinne, gij zij euk 'n slechte, 'n slechte! Ge span mee hem te goare! 't Es 'n
schande! Ge zij sloebers, valschoards alle twieë! Ulder hof es verdomd, verdomd!
Hij es nen brigand, ne meurdenoare! Hij hé mij compleet vermeurd en hij zal ou euk
vermeurden, en 't zal wel besteed zijn! 'K zoe nog liever veur mijn kind goan scheuien
as hier nog ne menuut langer op ulder slecht hof blijven!’
Woedend vloog zij naar de voordeur en eer zij den tijd hadden een woord te
spreken of haar met geweld tegen te houden was ze buiten en weg, den boomgaard
af, het hek uit, onder razend
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geblaf van den waakhond recht weer door de nachtelijke duisternis naar 't dorp.
Rozeke was huilend van ontsteltenis op een stoel ineengezakt. Smul, even stom
en roerloos als een bruut, stapte met loggen tred uit het huis en ging naar zijn
slaapplaats in den stal.

XXXV.
De jonge baron en zijn vrouw kwamen dat jaar later dan gewoonlijk buiten. Zij waren
er eerst tegen het einde van Mei en enkele dagen daarna kwam de barones Rozeke
opzoeken.
Het was een droevig bezoek, een gansch her-opleven van al de zware, nog maar
pas geleden smart. Rozeke begon dadelijk hopeloos te schreien zoodra zij de
barones zag en lang spraken zij nog over den doode. De barones vertelde haar nog
eens hoe zij 't onmogelijke had gedaan om hem langer in 't zuiden te houden en
hoe het schipbreuk had geleden, omdat hij er niet aan wennen kon en aldoor, altijd
maar naar huis verlangde. Hij was ook reeds tè ziek toen hij vertrokken was; hij kòn
niet meer genezen. 't Was erfelijk geweest bij hem, zij wist het van den dokter: zijn
vader en zijn broeder waren ook beiden jong aan tering gestorven.
Rozeke stilde eindelijk haar overstelpende, te lang verkropte tranen en toen viel
het haar plotseling op dat ook haar voorname vriendin er zoo bedrukt uitzag. Een
ongewone plooi van kommervollen ernst lag over haar verbleekt gelaat en haar
mooie oogen hadden iets vaag-peinzends, iets afwezigs en verstrooids in hun
uitdrukking, alsof zij voortdurend met hare gedachten elders was. Rozeke vroeg
hoe 't ging met haar kindje en haar man.
‘Goed: nog al goed,’ antwoordde zij met stille, matte stem, terwijl een lichte kleur
over haar bleeke wangen kwam.
‘Es menier den baron euk op 't kastiel?’ vroeg nog Rozeke.
‘Neen, nog niet, maar hij komt nu weldra,’ antwoordde zij. Haar wenkbrauwen
trokken zich zenuwachtig samen en ietwat hooger kleurend wendde zij het hoofd
op zij en bracht het gesprek over andere onderwerpen.
Rozeke durfde niet verder meer vragen; maar plotseling herinnerde zij zich de
onverwachte mededeeling uit een van Alfons' laatste brieven: de zonderlinge
ontmoeting van den baron met
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die twee rare vrouwen in zijn automobiel, en even bekroop haar de angst dat hun
huwelijk er ongelukkig door geworden was. Doch zij joeg die akelige gedachte verre
van haar weg. ‘Hoe zou het mogelijk zijn, dacht zij, dat een man die zulk een
schoone, goede, liefhebbende vrouw bezit, nog ooit naar andere en dan nog wel
naar minderwaardige, slechte vrouwen om zou zien.’
En toch,.... zij vreesde.

XXXVI.
Na de heftige scene met het Geluw Meuleken was de toestand op de boerderij
gedurende enkele dagen hoogst gespannen geweest. Smul liep sprakeloos en
somber, als een bruut, over het erf, Vaprijsken was aan den drank, werkte niet meer,
sprak van weggaan en in haar radeloosheid had Rozeke haar ouders ter hulp
geroepen.
Moeder, steeds categorisch in haar optreden, wilde dat zij heel den boel ineens
opruimde, dat zij, niet alleen het Geluw Meuleken, die nu trouwens bij haar moeder
in het dorp was en bleef, maar ook en vooral Smul en Vaprijsken voor goed aan de
deur zette. Doch vader van Dalen en Rozeke's broeders, veel kalmer en wijzer,
kwamen daar sterk tegen op en beweerden dat het gekheid wezen zou. Moeder
had mooi praten, omdat zij zelve niet voor 't geval stond, maar waar vandaan zou
zij zoo ineens twee nieuwe vaste knechts gaan halen, terwijl, met den ophanden
zijnden oogst, nergens zelfs meer noodhulp was te krijgen? Zoo'n vaart had het dan
ook niet genomen. Moeder had het onuitvoerbare van haar al te radikale plan al
spoedig ingezien, Vaprijsken was tot reden en bedaren gebracht en Smul werd
voorloopig met rust gelaten. Zelve was moeder ten slotte voor Rozeke een nieuwe
meid gaan zoeken, een van verre; een ‘uit den bosschen’, zei moeder, zoodat ze
niets met al 't gescharrel en geknoei der laatste tijden zou te maken hebben. Op
een ochtend kwam het meisje, vergezeld van moeder, op de hoeve aan; en 't leek
een vriendelijk, ietwat bedeesde deerntje, een zwartje, met héél lichtblauwe, bijna
witte, kleine oogjes en een rond, zachtwangig, door de zon gebruind gezicht, vol
bruine sproetjes, veel bruiner en veel dichter op elkander gezaaid nog dan die van
het Geluw Meuleken. Die overvloedige sproetjes en die heele lichte oogen vond
moeder buitengewoon leelijk, en
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dat stelde haar eenigszins gerust voor de toekomst van wege geknoei met de
knechts. Zij heette Meleken.
En weer ging eindelijk op het hoevetje het vlijtig, alledaagsche leven zijn gewonen
gang.
De oogst was begonnen, het vlas was reeds weg en nu was men overal aan 't
pikken van de rogge. Van alle kanten klonk het sissen van de scherp-geslepen
sikkels in het ruischend-neerzijgende koren; en weldra stond de gansche uitgestrekte
vlakte druk bezet met ontelbare, als levende gestalten in elkaar gestrengelde en
overeind tegen elkaar geplaatste schoofjes. Het waren, in het zonnegoud, als zooveel
goud-gekapte en goud-gerokte vrouwtjes op het kaal-geschoren stoppelland; als
stille processies van duizenden en duizenden, allen in de verte geschaard om 't
rustig dorpje met zijn puntig, grijswit torentje; allen statig gaande, in geheimzinnige
vroomheid, tusschen de paars-bloeiende klavervelden en de heldergroene weiden,
als tot een reusachtige dank-bedevaart van landelijke heerlijkheid en weelde. Tot
één groote rythmus-hymne van vruchtbaren arbeid versmolten alle gebaren en
geluiden; er was geen tijd voor grapjes-maken noch voor klein gescharrel meer; en
ook op Rozeke's hoeve was 't nu taai en hardnekkig werken, van den vroegen
ochtend tot den laten avond. Allen voelden de verantwoordelijkheid en den plicht
van den ernstigen land-arbeider in oogsttijd; en Smul, zoowel als Vaprijsken en de
andere, gehuurde pikkers en bindsters, stonden heel den dag in zonnegloed op 't
heete veld, midden in de zware garven die op den blonden stoppelakker vielen als
weggemaaide soldaten op een slagveld. Smul wakkerde hen allen door zijn kranig
voorbeeld aan.
‘Toe, jongens, nog 'n uurken, nog 'n half uurken, nog 'n koartierken binst da we
't scheun weer hèn, 'k zal ulder trekteeren mee nog 'n flassche,’ porde hij hen aan,
nadat de zon, die heel den langen dag op de gebogen ruggen had gebrand, reeds
lang in haar apotheose-luchtkasteelen van roode en gouden wolken onder den in
vage schemering wegsmeltenden horizon verdwenen was. En tot den allerlaatsten
man bleef hij gebukt en zweetend sikkelen, soms heel alleen in 't laatste avondrood
op 't uiterst hoekje van een veld, waar hij dan halmen en aren van vuur en bloed
scheen neer te maaien. En lang reeds zaten al de anderen etend om de avondtafel,
toen hij, eerst nog naar zijn paardenstal gegaan, ook eindelijk binnenkwam en
uitgehongerd en doodmoe begon te slurpen.
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En Rozeke kon niet anders dan hem dankbaar zijn en hem bewonderen voor zooveel
toewijding en moed, al bleef zij ook haar vroegeren schrik voor hem steeds voelen.
Dat was iets onoverwinbaars, dat was in haar gekomen, door zijn woestheid, dien
eersten keer, tijdens zijn wilde aanranding, in het door de weghollende paarden
platgetrapt en neergeslingerd koren; en telkens kwam het weer, telkens zag en
voelde zij de wreede, gruwelijke scène in al haar akeligheid en vreesde zij dat het
wellicht opnieuw gebeuren kon. Haar groote angst was van met hem, al was 't ook
maar een enkel oogenblik, alleen te zijn. Dat was nog nooit voorgekomen sinds al
den tijd dat hij bij hen woonde, behalve op dien naren avond met het Geluw
Meuleken; maar nu, de laatste weken, leek het wel of het noodlot er zich mee
bemoeide. Het was herhaaldelijk gebeurd dat hij haar 't een of 't ander vragen kwam
terwijl ze juist toevallig heel alleen was in de keuken; en eens zelfs, haar in de
keuken niet ziende, had hij haar gezocht tot in haar kamer, waar zij iets aan 't
schikken was. Toch deed hij nooit iets vreemds, iets ongewoons, iets dat haar
onberedeneerden angst rechtvaardigen kon. Meestal keek hij haar zelfs niet aan
terwijl hij tot haar sprak, tenzij heel vluchtig soms, alsof hij niet goed durfde, met
een korten straal van zijn strak-harde, barsche oogen. Hij zei doorgaans kortaf wat
hij te zeggen of te vragen had, en luisterde met zijlingschen blik naar haar antwoord;
en zoodra alles zakelijk gezegd was ging hij weg, stug weer naar zijn werk.
En toch.... toch was ze zoo bang! - Telkens had ze 't akelig voorgevoel dat hij
haar toch eens, heel onverwacht en plotseling, lang en frank en barsch vlak in 't
gezicht zou durven aankijken en dat hij haar dan iets vragen zou, dat hij haar tot
iets dwingen zou, waartegen ze zich slechts met de uiterste krachtsinspanning zou
kunnen verdedigen. Het zou wellicht een bruuske overrompeling van ruw geweld
zijn, een woeste aanranding, gelijk dien onvergetelijken avond in het koren; het zou
iets zijn,.... zij wist niet wat, iets schrikkelijks, iets dat als een orkaan plotseling over
haar zou aangestormd komen en haar ten gronde zou verpletteren.
Vreemd was het dat ze dat juist zoo sterk voorgevoelde en vreesde, nu hij uiterlijk
veel zachter, veel gedweeër leek dan vroeger. Hij zag er slecht en mager uit de
laatste weken, wellicht door 't overdadig werken uitgeput; en soms, wanneer zij hem
op
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mooie zomerzondag-middagen afgemat en eenzaam onder een boom of op het erf
zag zitten, in plaats van zich als Vaprijsken in de herbergen van 't dorp te gaan
verlustigen, voelde zij een vaag medelijden in zich opkomen en had zij wel graag
iets willen verzinnen om hem voor zijn harde zwoegen te vergoeden. Maar wat? Zij
wist het niet, zij durfde er haast niet over denken. Zij durfde hem vooral niet vragen:
‘Scheelt er iets, Ivo? Voelt ge u niet wel? Waarom gaat ge u niet eens amuzeeren
in het dorp, gelijk Vaprijsken?’ Zij schrikte van 't idee alleen dat zij hem zoo iets
vragen zou. Het kwam haar voor of plotseling dan 't allerergste zou gebeuren, dàt
waar ze juist zoo akelig bang voor was. En ze zei noch vroeg iets, maar sloeg hem
dikwijls angstig gade, in voortdurende bange spanning, dat het lang gevreesde toch
eens uit zou barsten.
Zoo zat hij eens, op een zondag-middag, als naar gewoonte alleen zijn pijpje
rookend, onder de schaduw van een boom in 't gras. Meleken had verlof gevraagd
en was naar haar verre dorpje in de bosschen en Vaprijsken zat ergens in een
herberg. Haast iederen zondag nu trachtte Rozeke iemand van het ouderlijk huis
bij zich te krijgen; en weer verwachtte zij moeder met La, of vader met Miel of met
Dolf, die doorgaans 's zondags in het dorp naar de vesper gingen en daarna even
door kwamen gewandeld, tot aan 't boerderijtje. Maar reeds lang had zij ditmaal op
't verre kerktorentje het eind der vesper hooren luiden en 't werd vier uur, half vijf,
vijf en eindelijk begreep zij dat dien zondag niemand komen zou. Meteen bedacht
ze zich dat het juist kermis was in een naburig dorp en dat La en Dolf, die beiden
een verkeer hadden, daar wellicht met hun lief waren naartoe gegaan, terwijl vader
en moeder en Miel bleven thuis wachten.
Zij keek door 't kleingeruite raampje. Smul lag nog steeds in zijn zelfde houding,
den rug geleund tegen den boomstam die hem half aan haar gezicht verborg, de
beenen uitgestrekt in 't gras. Een licht, doorschijnend-blauw wolkje dreef nu en dan
van achter den ruigen, donkeren stam zijlings weg; hij rookte. Verder zag zij 't
openstaande hek van 't erf en den eenzamen landweg met boomen, waar nu geen
mensch voorbij ging. Nog verder, achter zijn klein bloemen-en-groentetuintje, stond
het helder werkmanshuisje met zijn groene luikjes en zijn glinsterende ruitjes, deurtje
dicht en stilte er omheen, als verlaten.
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Rozeke zuchtte en sloeg den blik weer op haar handwerk neer: zij breidde aan een
bruin-wollen borstrokje voor Hilairken, tegen den volgenden winter. De kleine zat
naast haar, plat op den grond bij haar werktafeltje, de beenen open, morsend met
aarde, in en uit een blikken kroesje. Hij had last van zijn tanden en kwijlde en de
kwijlstraaltjes rekten van uit zijn natten open mond tot op zijn borstje en van daar
tot in zijn morsgeknoei met aarde, waar het een slijkplasje werd. Hij had er groote,
stille pret in, als in een onuitputtelijke bron van joligheid die hij voortdurend in zichzelf
droeg; en zijn handjes en gezicht waren nat en zwart als van een wroetend
modderbeestje. Het kleintje in zijn wieg lag leutig op den rug te glimlachen, met
blaasjesmond en wijd-open, helderschitterende oogen en af en toe sloeg het juichend
en spartelend armpjes en beentjes heen en weer, als een vogeltje dat weldra uit
zijn nestje zal gaan vliegen.
Dieper zuchtte Rozeke en zij keek haar beide kinderen met ontroerde teederheid
aan. Zij dacht aan Alfons en een zee van leed woelde weer uit de diepten van haar
binnenste de tranen tot haar oogen op. Ach, dat hij 't toch niet beleven mocht: zijn
vrouw, zijn kinderen, hun welvaart op het hoevetje, hun aller kalm geluk in 't schoone,
vreedzaam jaargetijde, de welverdiende rust na 't harde werken van den ganschen
zomer! Een droeve plooi kwam om haar mond; zij schreide in stilte. Uren lang soms
zat ze zoo te schreien in rouwvol herdenken en herleven van 't zoo kort-gelukkige
verleden. Iederen rustdag, ieder uur van ontspanning of van eenzaamheid kwam
dat telkens weer zoo bitter en wanhopig kwellend in haar op. - Maar eensklaps
schrikte zij bijna en meteen droogde de emotie hare tranen en spande hare zenuwen
tot onbewuste zelfverdediging. - Daar zag ze Smul langzaam van onder den
appelboom opstaan. Wat zou hij nu doen? Zij was alleen en hij wist het; en hij kon
ook wel onderstellen dat niemand van haar thuis nu nog zou komen....
Zij zag hem naar den paardenstal gaan en in het donker vierkant van de
openstaande deur verdwijnen. Zij verademde even. Het oogenblik daarna hoorde
zij de merrie en het veulen, dat reeds groot werd, als van blijdschap hinniken. Hij
streelde hen zeker, of gaf hun een lekkernijtje te eten. Hij kwam weldra weer buiten
en sloot achter zich de halve deur. Dadelijk kwamen de merrie en het veulen hun
hoofd uitsteken en keken hem na.
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Hij had ze blijkbaar even losgebonden. Het kleintje wipte met een dollen
huppelsprong op zij en rekte toen zijn slanken hals uit naar de zware merrie en beet
haar stoeiend in den nek. De merrie schudde 't, in een gewuif harer donkere manen,
als verveeld van zich af. Maar meteen keerde zij zich half om en onmiddellijk reikte
't veulentje zijn langen hals scheef naar onder, en zoog. - Smul liep langzaam
slenterend over den boomgaard, tot aan 't hek.
Daar stond hij een wijl, rookend, de handen in zijn broekzakken, turend naar
rechts en naar links, over den verlaten landweg. En Rozeke dacht: ‘hij staat te kijken
of ze van thuis niet komen.’ Een buurman, die uit 't dorp terugkeerde, liep langzaam
voorbij en Smul wisselde met hem een groet en een kort praatje. Rozeke hoorde
van in de keuken hun luide stem, terwijl de man, even opgehouden, verder
voortschreed:
‘Scheun weer, hè?’
‘'t Es pertijkelier!’
Die eenvoudige woorden, zooals zij ze dagelijks hoorde, klonken haar vreedzaam
en geruststellend in 't oor. Er lag ook zulk een goede rust en vrede over alles. De
zon, reeds temperend het heetste van haar stralen, daalde langzaam, in
zacht-roodenden en gouden gloed naar 't westen, er hing een gouden pulver over
't land en weldra zou de heerlijk-kalme avondfrischheid komen. En zij dacht er over
om zelve nu een uurtje buiten met de kinderen van het liefelijke weer te gaan
genieten, toen zij hem eensklaps om zag keeren en met vastberaden stap naar 't
huis toetreden.
Haar hart joeg sneller en zij keek, als op een steun, naar haar twee kinderen.
Doch zij vond zichzelf onnoozel; hij kwam toch immers elken dag, elk oogenblik in
huis; waarom hoefde ze nu bang te wezen! Zij zou hem eenvoudig een glas bier
aanbieden en dan zou hij wel spoedig weer weggaan.
Gewoon kwam hij door de openstaande deur binnen gestapt.
‘'t Es woarm, hè, Ivo; wilt ge 'n gloas bier drijnken?’ vroeg ze, ondanks al haar
inspanning om kalm te blijven toch een lichte kleur van emotie krijgend.
‘Merci, 'k 'n hè gien goeste, 'k 'n voele mij op mijn gemak niet,’ antwoordde hij
kortaf.
Onthutst keek zij hem aan. Hij zag er werkelijk niet goed uit, bleek en getrokken,
met rimpels in 't gezicht; en zijn oogen stonden flauw en dof, ondanks hun gewone,
barsche uitdrukking.
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‘Zeu, wa scheelt er dan?’ vroeg zij belangstellend.
Hij schudde 't hoofd en eensklaps ging hij, ongevraagd, op een stoel, vlak vóór
haar werktafeltje zitten. Hij leunde met den elleboog op het tafeltje en keek haar
strak en vorschend aan.
‘Bezinne,’ zei hij eensklaps, zonder voorbereidende inleiding, ‘azeu 'n kan 't nie
blijven duren. 't Moet 't ien of 't ander worden?’
Een schok voer door haar lijf, zij voelde plotseling het ergste, het zoolang
gevreesde komen.
‘Woa.... woarom datte?’ beefde en stotterde zij.
‘Da 'k zegge dat 't hier azeu nie 'n kan blijven duren,’ herhaalde hij met een soort
koppigheid, in de kortbondigheid van een die niet gewend is veel te praten en slechts
over enkele woorden beschikt om zijn gevoelens en gedachten uit te drukken. ‘'K
ben hier boas en knecht terzelvertijd, bezinne; en 't moet 't ien of 't ander worden:
boas òf knecht.’
Zij zat als gestold, als versteven. Zij wist niet wat te antwoorden.
‘Ha moar ge zij gij boas!’ riep zij eensklaps, instinctmatig, onbewust van wat ze
zei.
‘'K ben knècht,’ zei hij met nadruk; ‘'k ben knecht en 'k 'n wil hier giene knecht
mier blijven. 't Moet 't ien of 't ander worden: mee mij hirtreiwen, of ik hier wig.’
Daar was het groote woord gezegd, dàt wat ze vooral vreesde. Het stond in eens
vóór haar, vast als een wreede werkelijkheid en zij gruwde er van. Zij schudde
hartstochtelijk het hoofd, met over hare wangen eene kleur als vuur, met in haar
oogen de onverzettelijke stugheid van een sterk besluit:
‘Nie nie, Ivo; nie nie, dat 'n es nie meugelijk, dat 'n kan niet;.... Alfons;.... mijn
kinderen,.... o nie nie, noeit, noeit!’
Als door een veer bewogen stond hij op.
‘Al gezeid. - Zoekt ou nen andere knecht. 'K goa in mijn viertien doagen.’
En vóór ze den tijd had nog een woord te spreken was hij de deur uit.
Daar zat ze, stom en roerloos, als van steen. Zij keek hem door het raampje na
en zag hem over den boomgaard wegstappen, vlug en vastberaden, het hek uit,
den landweg op, in de richting van het dorp.
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‘Ach Hiere! ach Hiere!’ slaakte zij dof en anstig, bevend van ontroering.
Gezellig morsend en kwijlend zat Hilairken vóór haar voeten steeds te knoeien;
spartelend, met glinsterende oogjes en met blaasjesmondje, lag Marietje in haar
wieg te jubelen.....

XXXVII.
Smul had zijn dienst opgezeid! - Dat was het groote, dadelijk alom in de buurt
verspreide nieuws van den volgenden ochtend. De pikkers en bindsters op den
akker spraken elkander met verbazing aan; Meleken, die om acht uur met de
boterhammen en de koffie op den akker kwam, werd dringend ondervraagd en
bevestigde het ongeloofelijk nieuws zonder er eigenlijk de oorzaak van te kennen;
en Vaprijsken juichte onverholen, met glinsterende oogen lachend in zijn gelen
baard, als voor een heele goede, blijde tijding.
Met Smul zelf werd er geen woord over gesproken. Zij durfden niet, ondanks de
groote, trillende nieuwsgierigheid die op de tongen kittelde. De kerel zag er ook
onheilspeilend nurksch en somber uit. Hij zag er naar uit om bij de minste toespeling
geduchte klappen uit te deelen. Hij was de afgemaaide, droge roggeschoven aan
het inhalen en telkens hij met paard en wagen om den hoek van 't stoppelland
verscheen, hielden de drukke gesprekken plotseling op en werd de vracht in
doodsche stilte opgeladen. Maar nauwelijks was hij weer weg, vloekend en ruw
zweepend op zijn beest, of dadelijk begon het weer: zij staken de hoofden samen,
babbelden en lachten en maakten weer eindelooze onderstellingen over de oorzaak
van de ruzie en over wat nu verder zou gebeuren.
‘Hij hè hem 'n bleiwe scheene geleupen!’ beweerde de een.
‘Z' hè hem zelve wiggezonden!’ meende een tweede
‘Of hij moe wig van den baron en van de baronesse!’ veronderstelde een derde.
Maar Vaprijsken was vooral de meening toegedaan dat Smul wel degelijk een
blauwtje had opgeloopen; en elk oogenblik haalde hij in zijn uitgelaten, wraaklustige
pret, steeds 't zelfde grapje uit: hij liet zijn sikkel in het koren vallen en sprong
eensklaps hinkend en jankend in 't ronde, de beide handen wrijvend aan
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zijn schenebeenen, jammerend dat hij ergens tegen aan geloopen had en dat ze
heelemaal paars en blauw zagen. En 't gansche troepje viel daarop luid aan 't
schaterlachen, het werk stond stil en allen deden om het dolst, tot het daverend
geratel van Smul's leegen wagen zich in de verte weer liet hooren en allen, nog
steeds vol ontzag en vrees voor hem, haastig weer over de schoven en in 't
neerritselend koren bogen.
Doch Rozeke zelve zat in groote verlegenheid. 't Was volop in den oogst en na
den oogst kwam haast onmiddellijk de zaaitijd, en door wien zou ze hem nu
vervangen? Zij had terstond haar moeder ontboden en haar het gebeurde
meegedeeld; maar hoe moeder ook over die zoolang door haar gewenschte
oplossing juichte en beweerde dat Rozeke heel gemakkelijk een anderen,
goedgeschikten paardenknecht zou vinden, zij vond er juist geen. 't Was ook haast
niet denkelijk, zoo volop in den drukken tijd. Allen waren bezet; geen enkele knecht
of daglooner, goed of slecht, was op dat oogenblik meer vrij. Het eenige wat moeder
doen kon was Rozeke beloven dat Miel of Dolf voor 'n poosje zou komen, maar
natuurlijk niet voor lang, want zij waren nu thuis ook broodnoodig.
En intusschen verstreken de druk-bezette dagen, het oogenblik dat Smul zou
weggaan naderde en hij kon maar niet vervangen worden. Rozeke was radeloos.
Gansche nachten lag ze te peinzen en te zuchten, te zoeken naar een middel, om
Smul, al was 't maar voor een heele korte poos, tot na den oogst- en zaaitijd, op de
boerderij te houden. Doch hij was niet te spreken noch te benaderen; als een stugge,
nurksche bruut liep hij wenkbrauwfronzend heen en weer; werkend, etend, slapend,
zonder nog naar iemand om te kijken, noch met iemand ook een enkel overbodig
woord te wisselen.
Een nieuwe zondag kwam en dadelijk na 't ontbijt, toen hij klaar was met zijn werk
in den stal, trok hij zijn beste kleeren aan en vertrok naar 't dorp. Tegen twaalf uur
kwam hij niet terug om te eten. Zij wachtten even, maar toen hij daar om half-één
nog niet was, at Rozeke zonder hem, met Meleken en met Vaprijsken. - Hij zàl niet
meer komen, dacht zij, hij zal zich nu elders verhuurd hebben; en 't kropte in haar
keel, zij kon geen stukje doorslikken. Om twee uur kwam haar moeder. Deze moest
wel bekennen dat ze nog maar steeds geen anderen knecht voor
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Rozeke gevonden had; maar dat kwam er niet op aan, beweerde zij: maandag over
een week, denzelfden dag dat Smul vertrok, zou Dolf naar 't boerderijtje komen en
er blijven tot zij iemand had. Slechts twee- of driemaal in de week zou hij voor een
halven dag naar huis moeten terugkeeren, om er 't allerdringendste te helpen doen.
Rozeke voelde zich geenszins door deze belofte doelmatig geholpen noch
getroost. Zij begreep best dat zoo'n halve maatregel tot niets zou dienen. Wat zij
op de hoeve noodig had was een flinke, werkzame man, die er dag aan dag van
den ochtend tot den avond was, de eerste op en de laatste naar bed, zooals Alfons
gedaan had zoolang als hij maar kon en zooals Smul na hem ook had gedaan.
Toen moeder weer weg was dacht zij er lang over na en kwam tot de concluzie
dat er voorloopig niets anders op te vinden was, dan zichzelve zoo spoedig en zoo
veel mogelijk op de hoogte van alles wat de boerderij betrof te stellen. Waarom ook
wist ze daar nog steeds zoo weinig van af? Waarom ging ze zoo goed als nooit naar
den akker? Waarom kwam ze zoo zelden in de schuur en in de stallen? Andere
boerinnen die, evenals zij, het ongeluk hadden gehad op jongeren leeftijd weduwe
te worden, spanden zich in om desnoods alles zelven te beredderen. Zou zij dat
dan ook niet kunnen? Zij schaamde zich over een tekortkoming aan plicht, die
nauwelijks in de pas geleden smart van haar groot verlies eenige verontschuldiging
kon vinden en nam het wilskrachtig besluit daar onverwijld volkomene verandering
in te weeg te brengen. Het was juist stil en rustig met den zondag, het oogenblik
was gunstig om al vast alles eens in oogenschouw te nemen. Vaprijsken was na 't
middagdutje weer naar 't dorp gegaan en zou waarschijnlijk als naar gewoonte,
eerst vrij laat in den avond terugkeeren; ook Smul zou zeker haar niet komen
hinderen; wie wist ook of hij in 't geheel nog ooit terug kwam? en Meleken was thuis
om op de kinderen te letten.
Zij zei aan 't dienstmeisje dat zij eens even rond ging loopen en trok meteen de
velden in.
Daar lagen ze, de schoone landouwen van vruchtbaarheid, in groote, vierkante
of langwerpige partijen verdeeld: de naakte, hier en daar reeds omgeploegde
stoppelvelden van de afgemaaide rogge, met de lange, lange rijen overeind-gekruiste
schoven als omstrengelde gestalten in roerlooze aanbidding en liefde; de rijpende
haver-

Groot Nederland. Jaargang 3

438
velden met hun miljoenen en miljoenen neerhangende klokjes, als zooveel
stil-harmonisch klingelende, gouden belletjes; de goudgele tarwevelden, strak en
statig opgerezen in stevige halmen, met de gesloten weelde van al hun
rechtopstaande, nog gesloten aren. En daartusschen strekten zich in zacht geflonker,
als groote tapijten van deftigen rijkdom, de malsche velden van
roze-of-paarsbloeiende klaver en de fleurige aardappel-akkers uit, forsch opgewassen
in hun donker groen met overal de witte en lichtlila trosjes van hun bloementooisel,
als ontelbare levende en rustende vlinders, stilgenietend van hun vrede in den
zacht-dalenden avondglans. Het was alles zoo rijk en zoo heerlijk; de verre boomen
die den horizon omlijstten stonden daar zoo kalm en zoo sterk en zoo prachtig; de
hemel was zoo blauw, de zomervogels zongen zoo verrukkelijk, zoo zeker van hun
veiligheid in 't milde van de lange schoone dagen; en zij genoot van alles met een
zachten wellust, vaag-bedwelmd door de alom wasemende aromas die uit de eerste,
teere avondnevelen opstegen, en met een zweem van dankbare wroeging dacht
ze hoe ze toch al die weelde aan hem die nu vertrekken ging te danken had. Maar
zij dacht ook met weemoedvolle teederheid aan Alfons, die niets van al dat mooie
had mogen zien; en zij bedwong, bijna met een gevoel van zelfverwijt, haar vluchtige
weeke stemming. Zij keerde naar de boerderij terug, om ook daar, als een moedige
en verantwoordelijke meesteres, alles eens van dichtbij na te gaan.
Zij drong, onopgemerkt, langs achter in de stallen. Zij vond het toch maar beter
dat Meleken er haar niet zag binnen gaan. De koeien, die heel den ochtend in de
wei gegraasd hadden, stonden of lagen nu rustig op een versch strooleger in hun
hokken te herkauwen; het jong goed: de runders en de kalveren liepen in hun aparte
hokken los en kwamen nieuwsgierig naar Rozeke kijken; en in het varkenshok lag
de dikke zeug wellustig met gesloten oogen in een hoek te kreunen en te knorren,
omringd door al haar wroetelende jongen, als door een krioelend troepje van
spiernaakte, roze menschenkinderen, die af en toe met schrille gilletjes elkaar
verdrongen om te zuigen. Alles was goed in orde in den koestal; het rook er frisch
naar versche melk en muskus; Vaprijsken, die anders al niet veel verstand van
boeren had, mocht wel trotsch zijn op zijn werk: hij was een uitmuntende stalknecht.
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Door een binnendeur kwam zij van den zoet naar melk en muskus geurenden koestal
in den paardenstal, waar het, zonder overgang, scherp rook naar ammoniak. De
zware bruine merrie lag er kalm uitgestrekt, als een moegesjouwd mensch die van
zijn zondagsrust geniet; en Rozeke bewonderde haar schoone groote oogen,
groen-glanzend in de halve duisternis, terwijl het beest vreedzaam 't hoofd tot haar
omkeerde. 't Was zulk een trouw, goed paard, dat reeds zooveel voor haar gewerkt
had, en Rozeke boog zich even en klopte verteederd-streelend op de forsche,
dofglimmende schoft. De merrie maakte een beweging of zij op wou staan.
‘Nien nien, blijf gij moar liggen, blijf gij moar rusten, mijn bieste’, sprak Rozeke de
merrie aan, als sprak zij tot een mensch, die haar begrijpen kon; en zij haastte zich
weg bij het veulentje, dat als een ongeduldig, speelziek kind, trippelend achter de
ijzeren staven van zijn krib op haar te wachten stond. Het speet haar dat zij niet een
klontje suiker meegenomen had om het te trakteeren; maar zij vond gelukkig in een
hoek een worteltje en gaf het hem. Het jolig beestje knabbelde er op en speelde er
mee met schuimend op en neer flappenden mond, maar liet het eindelijk glippen
en maakte daarbij, kopje neer en staart omhoog, hinnekend een dollen krommen
sprong, als een grappige kwajongen die gaat tuimelparten spelen. De oude merrie
hinnikte eventjes, als een bezorgde goede moeder, en lachend verliet Rozeke den
paardenstal en kwam door een tweede deur in de schuur.
Daar was het stil en schemerig in 't hooge ruim onder de ribbehouten en de pannen
die fijne streepjes licht doorlieten, stil als onder de hooge, stille bogen en gewelven
van een kerk. Het rook er zoeterig naar verschgedorscht graan, naar hooi en stroo
en droge klaver; en groote hoopen bundels en schoven lagen ten allen kante op
elkaar gestapeld, als een dicht ineengepakte rijkdom van alles wat den ganschen
zomer zoo welig in blonde en gouden heerlijkheid op 't vruchtbaar veld gegroeid en
gebloeid had. Al de geuren van de lieve landelijke kruidjes en de wilde bloempjes
hadden er iets van hun vervlogene aromas nagelaten; en Rozeke voelde er, in
onbewust genieten, de zoet-streelende bedwelming van, toen zij plotseling, door
een vreemden terugsprong der gedachte, zich weer in verbeelding midden in 't
vertrapte koren zag, naast den wagen met de weggeholde paarden, heesch-gillend
en worstelend tegen Smul, die haar wilde overweldigen. Zij zag en zij voelde 't als
't ware nog
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gebeuren; zij stond, als op een werkelijkheid, op de akelige herinnering harer
verbeelding te staren, zij werd er haast benauwd en bang onder en schreed zuchtend
met gebogen hoofd weer naar de tusschendeur om weg te gaan, toen eensklaps
op den drempel van die deur een donkere gestalte vóór haar oprees.
‘Och Hier, och God!’ schrikte zij wild terug.
't Was Smul! - Hij stond daar, roerloos, stom-verbaasd haar op die plaats te vinden,
aarzelend om verder naar haar toe te komen of te spreken, alsof hij in het schemerig
halfduister nog twijfelde wie hij wel vóór zich had. Eerst na een poos herkende hij
haar duidelijk, trad op haar af, vroeg haar, kortaf, met schorre stem:
‘Wat komt-e gij hier doen?’
‘Ik,.... ik.... ik kwam e-kier kijken,’ stotterde zij. Het nevelde vóór haar oogen, het
suisde in haar ooren, zij wist niet wat ze zei of deed; ze schreed werktuigelijk als in
een droom, naar hem toe, zonder hem te zien, zonder hem te hooren, zoekend, als
een gevangene, als een blinde naar de deur, om weg te komen. - Zij strekte hare
handen uit, struikelde en viel tegen hem aan; en plotseling voelde zij zich als 't ware
platgedrukt tusschen twee machtigknellende armen, terwijl een mond, met een ruige
snor, die walgelijk naar tabak en drank rook, zich bijna bijtend op haar lippen perste.
‘Ivo! los! - Voader! Moeder!’ kreet zij heesch, zoo hard zij kon.
Maar zij kon niets, zij reutelde en stikte, haar hoofd kromp achterover, in haar
nek, tot op haar rug, als zou het afbreken of barsten; en plotseling stortte zij met
hem in de schuifelende korenschoven neer. - 't Was als een moord; zij zag noch
hoorde meer; zij slaakte geen enkelen kreet, geen enkele zucht: zij lag als dood, in
onmacht op de garven............

XXXVIII.
Toen ze weer tot haar zelve kwam had ze den indruk of er eensklaps iets met ruw
geweld diep uit haar binnenste was weggerukt. - Hij was verdwenen, zij stond alleen
in de schemerige schuur en 't leek alles zoo vreemd: zij schreide noch klaagde noch
voelde zich boos; zij had alleen maar dat zonderling, onbegrijpelijk gevoel of heel
haar leven plotseling was omgekeerd, of alles wat ze tot nog toe goed had gekend
en liefgehad, opeens heel verre
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van haar was verwijderd, terwijl alles wat zij als het vreemde en ongekende vreesde,
als door een donderslag in haar was neergesmakt. Haar ouders, haar kinderen, de
teere nagedachtenis en haar belofte aan Alfons, haar broeders en haar zuster, de
jonge barones en de baron, alles, àlles wat zij kende en liefhad, tot zelfs haar buren
en bedienden, tot zelfs de menschen uit haar vroeger leven die zij nu en dan slechts
eens terugzag; en ook de onbezielde dingen van haar dagelijks bestaan: haar
beesten, haar landerijen, de boomgaard, het huisje, alles leefde nog een laatste
oogenblik met pijlsnelle intensiteit voor haar geschokten geest op en zonk toen weg
in 't niet, om plaats te maken voor de stormkomst van den
woesteling-alleenheerscher, die eensklaps als het ware uit den grond gerezen was
en zonder een woord, enkel door zijn bruut-geweld van aanrander, allen en alles
om haar heen weg- en stukgeslagen en haar zelve, als een nietig, weerloos
slachtoffer in zijn bezit genomen had.
Als in een droom stapte zij uit de schuur, wonder kalm, maar voorgevoelend dat
de schok in al zijn hevigheid eerst later zijn vernielingskracht zou botvieren, kwam
buiten in de heldere werkelijkheid van 't zonnelicht, ging machinaal weer in het
woonhuis. Wat was het alles vreemd en toch zoo dood gewoon! Wat voelde ze zich
onverschillig-kalm en nuchter! Waarom huilde en raasde ze niet? Waarom holde
ze den misdadiger niet schreeuwend na? Waarom troepte ze de heele buurt niet
samen om hem daar ter plaatse dood te steenigen? - Neen, niets. - Zij sprak gewoon
met Meleken die met haar kinderen speelde; zij keek hoe laat het was; zij liep even
in haar kamer en kwam er dadelijk weer uit, zonder te weten wat zij er gaan doen
was.
‘Smul es thuis, weet ge 't, bezinne? 'K hè hem doar op 't hof zien leupen,’ hoorde
zij het meisje eensklaps zeggen. En zonder de minste moeite wist Rozeke zich te
beheerschen terwijl ze doodkalm antwoordde:
‘Joa, 'k hè hem euk gezien. Hij es zeker zat?’
‘'K en weet 't nie, bezinne; hij 'n ziet er toch moar oardig uit. As hij om eten komt
'k zal 't hem toch zeker wel moete geven?’
Zij keek het meisje aan, roerloos en stom een oogenblik, als was het haar niet
mogelijk die eenvoudige woorden te begrijpen.
‘Wat dijnkt ou, bezinne?’ herhaalde 't meisje bedeesd.
‘Ah joa g' e-woar,’ antwoordde zij plotseling, als uit een droom
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ontwakend; ‘hij zal nou woarschijnlijk wel honger hèn; hij....’ Zij beet op haar lippen
en staarde opnieuw, sprakeloos, als verwilderd, 't meisje aan.
‘Wil ik 't hem goan vroagen, bezinne?’
‘Joa joa, zeker, goa moar.’
Meleken liep naar buiten en Rozeke bleef even met haar kinderen alleen. Hilairken
waggelde op zijn kromme beenen over den vloer; Marietje in haar stoeltje sloeg
halsstarrig met een stokje op de houten armleuning.
‘Oeder, Eleken wig,’ kwam Hilairken naar haar toe; en hij poogde op haar schoot
te klauteren.
Zij schrikte hevig, als onder een plotse pijnsteek, bij de zachte aanraking der
kleine handjes. Heftig schoof zij haar stoel achteruit en strekte, als 't ware
verdedigend, haar beide handen vóór zich uit, terwijl zij riep met heesche stem:
‘Nie nie kind, nie nie kind, ge 'n meug niet; moeder es steit, moeder es vuil!’
Het dienstmeisje kwam weer in huis:
‘Hij es bezig in de peirstal, bezinne en hij zegt dat hij gienen tijd 'n hèt om te komen
eten. Hij vroagt of 'k hem doar 'n stik breud en 'n glas bier wille brijngen.’
‘Brijng het hem,’ zei Rozeke.
‘'n Stik roggen-breud mee 'n schel heufvlakke, bezinne?’
‘Joa, 't es goed.’
Meleken ging in den kelder, kwam met een vol glas bier, met het roggebrood en
de schotel hoofdkaas weer boven. Zij sneed een dikke homp van 't brood, legde
een zware plak hoofdkaas er boven. Roerloos en zwijgend zag Rozeke er haar mee
weggaan naar de stallen, als met het eten voor een beest.
‘Oeder, 'k moe euk 'n stik heufvlak hèn,’ kwam Hilairken zaniken.
Werktuigelijk stond zij op, ging naar de schotel, sneed er een plakje af en gaf het
aan den bengel.
Marietje, in haar stoeltje, zat met juichende armen te slaan, hartstochtelijk
zwoeg-ademend, de groote, blauwe, hunkerende oogen op de hoofdkaasschotel.
Zij wilde ook een stukje en Rozeke gaf het haar en weer ging ze roerloos-stom vóór
't venster zitten, als op een vreemde plaats waar niets meer van haar was en waar
zij ook geen mensch meer kende.
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XXXIX.
Eenige dagen verliepen. Weer ging het leven zijn gewonen gang op 't boerderijtje,
alsof er niets gebeurd was. Maar die gewoonheid was slechts een bedriegelijke
schijn; de groote slag had in de diepte alles omgewoeld en 't was of allen op de
hoeve er iets van voelden zonder het nog te begrijpen. Steeds stond het vast dat
Smul den volgenden zaterdag weg zou gaan; eenieder wist het, 't was of het reeds
gebeurd zou zijn, maar niemand sprak er nu meer over; en Smul zelf, in zijn
halsstarrig zwijgen steeds teruggetrokken, werkte en sjouwde, maaide, ploegde,
zaaide en egde, als een die er in 't geheel niet aan denkt om te vertrekken, als een
die niet gemist kan worden. Hij zaaide in vruchtbaren akker het zaad van de komende
oogsten en zij allen, die hem zagen werken, voelden nu instinctmatig de
onwaarschijnlijkheid, ja, de onmogelijkheid van zijn vertrek.
En steeds liep Rozeke als versuft in huis en op haar erf. Het was zoo vreemd in
haar, zij leed maar niet, zij was nog steeds niet boos, niet verontwaardigd, er bleef
iets dofs in haar, iets dofs en zwaks, dat alle kracht van opstand in haar verlamde,
dat alle smart en wroeging doodde, iets dat haar onverschillig en gevoelloos maakte
voor het akelige dat gebeurd was en voor 't akelige dat haar nog te wachten stond.
Het leek wel of ze zich nog maar geen juiste rekenschap van de gebeurtenis kon
geven; het was te ruw, te overweldigend en ook te vlug geweest; er was te veel
gebeurd in een te korten tijd; zij twijfelde, zij sufte, 't was als een nachtmerrie
geweest; en nu wist ze ook niet meer hoe met hem te handelen en kon ook niet
begrijpen noch voorzien wat nu verder zou geschieden.
Maar de tijd vervloog en de werkelijkheid naderde, de onoverkomelijke
werkelijkheid, die hen fataal opnieuw tegenover elkaar zou stellen; want zij moest
wel met hem afrekenen, zij moest met hem nog spreken, het was niet mogelijk dat
hij zoo ineens van haar zou weggaan, zonder dat nog iets gezegd werd, zonder dat
er nog iets, - zij wist niet wat - gebeurde.
't Was vrijdag-avond. Den volgenden dag liep zijn tijd ten einde. Rozeke was
radeloos. Hij zei steeds niets, nam hoegenaamd geen notitie meer van haar, maar
maakte ook geen de minste toe-
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bereidselen voor zijn vertrek. Hoe moest dat eindigen? Wat was hij van plan?
De kinderen sliepen. Meleken en Vaprijsken waren ook reeds naar bed. Smul
zelf was reeds lang naar zijn paardenstal terug en Rozeke zat nog even alleen in
de keuken te suffen en te peinzen. Al haar vroeger leed kwam kwellend weer in
haar op; het welde langzaam op, als uit een diepe, diepe bron, het eene na het
andere, o, reeds zooveel! Voor 't eerst sinds al die laatste dagen leefde de
herinnering aan Alfons intens weer in haar ziel; en 't was alsof de bron van al haar
droefheid zich plotseling tot een zee van smart uitbreidde, waarin zij dreef en
worstelde, gelijk een hopelooze drenkelinge zonder reddingsboei. Alles, o, àlles
had ze met hem verloren. Hij was haar liefde en levenslicht geweest en nu het voor
altijd was uitgedoofd, zwierf zij in duisteren nacht als een verdwaalde rond. Zij was
te zwak als vrouw alleen, zij voelde alles, àlles haar ontglippen; een vrouw alleen
was niets, zij hoefde hulp en steun, of ging ten onder. En die steun had ze niet, zag
ze niet, vond ze niet, nergens. Haar ouders konden haar maar niet doelmatig helpen;
haar geliefde bescherm-vriendin, de jonge barones, zag ze den laatsten tijd niet
meer; alles verliet haar, alles vergat haar; zij schudde 't zwakke hoofd en strekte
verdwaald-zoekend haar bange sidderende handen uit en sloot ze weer, met leege,
vruchtelooze grepen in elkaar. - Haar hoofd zakte in haar handen en zij snikte,
snikte....
Eensklaps ging de voordeur open en stond Smul vóór haar. Met een schorren
angstkreet sprong zij op:
‘Wa komt-e gij hier doen? Zij-je gij nog noar ou bedde niet?’
Hij zag bleek en was gejaagd. Hij schudde 't hoofd en zij zag zijn keel even droog
hikken. Star en stijf, als in verwildering, keken zijn koude, grijze oogen haar aan.
‘Nien ik,’ antwoordde hij heesch. ‘'K hè espres gewacht tot da g' alliene woart. 'K
moe ou spreken; 'k moe ou nog wa vroagen.’
‘Watte? wa es 't?’ riep ze kortaf, doodsbleek, de lippen bevend, de beide handen
aan de leuning van een stoel geklemd, het gansche lichaam als tot zelfverdediging
gespannen en gestramd.
‘Of ge nou mee mij wilt treiwen?’ vroeg hij dof.
‘Nien ik! nien ik! nien ik!’ kreet zij schor, in strak-gespannen houding.
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Een korte vlam van toorn schoot uit zijn barsche oogen. Hij grijnslachte; en eensklaps
kalm:
‘'t Es goed; betoal mij dan. - 'K goa morgen wig.’
Het knakte haar plotseling neer als onder een slag. Haar weigering, haar stugge
opstand waren niets dan een instinctieve opbruising geweest; zij bezat de kalme
kracht van een vast beredeneerd besluit niet meer: en alles was nu weer zoo diep
verward in haar, onder het onverwachte van zijn komst en van zijn woorden: zij wist
niet eens meer wat ze 't meest verlangen of het innigst vreezen moest: zijn blijven
of zijn heengaan. Haar gelaatstrekken verwrongen zich en zij begon te schreien; zij
antwoordde slap en zuchtend: ‘'t es goed, 'k zal d'r omme goan;’ en als in een droom
nam ze 't lampje van de tafel en ging er mee in de kamer waar haar geld was, zonder
zelfs te denken dat zij hem in de duisternis van de keuken alleen liet.
Zij dacht er eerst aan toen ze reeds binnen in de kamer was en keerde zich haastig
en plotseling om. Zij wilde een kaars van boven de kast nemen en plaatste de lamp
even op 't schoorsteenblad, toen hij haar eensklaps, als een roofdier, op de teenen
kwam nagehold, de lamp uitblies en in een woeste pranging haar omknelde.
Zij slaakte een gil, maar kort; hij drukte haar de handen op den mond en kreet
dof:
‘Zwijgt, of 'k vermeurd ou!’
Zij viel in onmacht, zijlings tegen 't bed, dat vaag-wit schemerde in een hoek.
Hij knarsetandde, grinnekend als een sater, van woest genot en wraak.....

XL.
Een der laatste dagen van December, toen al het graan der komende oogsten was
gezaaid en reeds in fijne groene stengeltjes uit den grauwen, natvruchtbaren bodem
begon op te piepen; toen 't wijde, doodsche veld onder mistig-grijze schemerlucht
in killen wintersluimer lag, met zwarte en grijze benden raven, die er in loom-tragen
vleugelslag, als sombere boden van droefheid en rouw, schor-krassend overheen
vlogen; toen al het vee weer in de stallen was en ook de kouwelijke menschen
rustend na de
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zomerdrukte in hun dichtgesloten huisjes bij het haardvuur zaten, waarvan de
schoorsteenen alom over het land den lichten grijzen rook ten grijzen hemel
kronkelden;.... op een van die natte, ijzige, triestige winterdagen greep het huwelijk:
het droevig tweede huwelijk van Rozeke van Dalen met Smul plaats. Wat was het
toch alles anders geworden dan zij vroeger had gedacht? Waar was de blijde
zomeravond waarop zij van haar huwelijksreis met Alfons uit de stad terug kwam?
Waar waren de bloemen? waar was het meisje dat haar een gedichtje voorlas?
waar waren de vroolijk-joelende feestvierders om het rood-oplaaiend vuur? - Nu
waren zij alleen, geheel en gansch alleen met hun vier vreemde, ergens uit de buurt
gevraagde getuigen. Geen enkel familielid; geen enkele vriend! Haar ouders, broers
en zuster waren allen onverzoenlijk boos op haar geworden; en ook de jonge barones
had haar beschermende hand van haar afgewend. Op een middag was zij op het
hoevetje gekomen en had aan Rozeke gevraagd: ‘het is niet waar toch, Rozeke,
wat ik heb hooren zeggen, dat ge met zoo'n vent zult gaan hertrouwen!’ - en toen
Rozeke, in tranen, haar gezegd had dat het wèl gebeuren zou en haar verteld had
hoe 't gekomen was, en waarom het nu niet anders kon meer; toen was de barones
eerst in verontwaardiging uitgebarsten en had gezegd dat zoo'n schurk bij de politie
diende aangeklaagd; maar eindelijk was haar toorn veranderd in medelijden, en vol
teleurstelling en leed had ze zuchtend haar schouders opgehaald en was vertrokken.
Zij zelve was nu niet gelukkig meer. In 't dorp werd er veel over gefluisterd en Rozeke
had het ook gehoord: haar man liep openlijk met andere vrouwen; de oude baron
en barones wilden hem op het kasteel niet meer ontvangen en er werd reeds van
scheiding gesproken. Overal zag Rozeke rouw en droefheid om zich heen. Zij was
zoo jong nog, pas zes en twintig geworden en al het lieve en frissche van haar leven
was reeds uitgebloeid of doodgeknakt. Alfons gestorven, haar ouders boos, haar
zachte, lieflijke bescherm-vriendin diep ongelukkig en van haar vervreemd; en nu
dat somber tweede huwelijk, dat huwelijk van geweld en dwang, van woeste
aanranding en van verkrachting, dat huwelijk waar zij van walgde, maar dat zij
aanging uit nood, uit broodnood, voor haar en voor 't bestaan van hare kinderen!
't Was haar te moede als woonde zij haar eigen lijkdienst en begrafenis bij. O,
die wettelijke verbintenis op het stadhuis, in
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die stoffige kamer der secretarie, waar dezelfde mannen die haar liefde-huwelijk
met Alfons bezegeld hadden, nu met onaangename, zure gezichten van verveling
en minachting ook haar tweede huwelijk met Smul voltrokken! Dat toonloos,
onverschillig gezanik van woorden waar niemand naar luisterde, dat krassen van
de pennen op 't papier, dat nauwelijks gebromd ‘proficiat’ van de getuigen; en dan
die koude, akelige borrels jenever in de koude ongezellige herbergkamer van 't
gemeentehuis, o, wat was het alles hard, en kil, en akelig, en wat voelde zij nijpend
al die hardheid, al die nauwelijks bedwongen minachting en vijandigheid om zich
heen! En dan in de kerk, de leege, ijzige, sombere kerk, den misprijzenden zijblik
van den pastoor, het valsch gezang van den koster op 't oxaal, en de strenge, korte
bevelen van den kerkbaljuw die hen rechts of links duwde, die hen deed opstaan
of deed zitten, die hen beval hoe ze zich houden moesten! Het kropte in haar keel,
zij had het hardop kunnen uitsnikken en huilen; en meteen knaagde de wroeging
aan haar hart, de wroeging over haar geschondene, plechtige belofte op Alfons'
sterfbed!
En toen weer, na de kerkelijke plechtigheid, het slenteren in de herbergen, het
drinken van borrels in den wrangen rook der pijpen, 't geraas der mannen onder
elkaar en zij als vrouw alleen daarbij, gansch alleen, als verloren, zonder iemand
die zich met haar bemoeide of naar haar omzag! Zij liep maar mee, als een die er
niet bij behoorde en toen zij eindelijk naar de boerderij terugkeerden om te gaan
eten, liep Smul voorop met de vier getuigen en kwam zij enkele passen achter, het
hoofd gebukt en de oogen vol tranen, als hun slachtoffer.
Zij aten en dronken, Meleken, Vaprijsken en de kinderen mee aan tafel; en toen
de maaltijd geëindigd was, trok zij weer haar gewone dagelijksche kleeren aan en
waschte met het dienstmeisje de vaten om, terwijl Smul en de getuigen met koffie
en borrels aan de kaarttafel zaten.
Toen zij naar hartelust gespeeld hadden gingen zij in de vroege schemering naar
buiten en Smul liet hun de boerderij: de schuur, de stallen, de zwijnen, de koeien
en de paarden zien. Hij haalde zelfs de merrie en het veulentje uit en liet ze aan
den teugel op den boomgaard heen en weer draven, heel trotsch over de mooie
beesten, die voortaan de zijne waren.
Rozeke, door hun uitroepingen van bewondering gelokt, kwam
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even op den drempel kijken. Zij zag de schoone, sterke merrie, als 't ware
hunkerend-hinnekend door Smul in toom gehouden, met gespitste ooren en
wild-blikkerende oogen, naar de dolle sprongen kijken van het veulentje, dat door
Vaprijsken bij den breidel heen en weer tusschen de boomen werd geloodst. Telkens
draaide het hoofd der moeder met de wentelingen van het jongje mee en Rozeke
dacht opnieuw met tranen in de oogen aan Alfons, die voor het jong en
vroolijk-huppelend beestje zijn doodelijke ziekte had opgedaan. - O, grijze, kille,
droeve tweede-huwelijksdag! Een heel klein, donker vogeltje, nauwelijks zichtbaar
in het naakt-twijgen-gewirwar van een appelboom, zong kort en fijn een
doodweemoedig deuntje. 't Was als de stil-trillende klacht van een zwak-lijdend
zieltje in de wijde, winter-eenzame verlatenheid. Zij huiverde en met een diepen
zucht ging zij weer Meleken helpen omwasschen....
De mannen liepen slenterend verder. Zij wandelden om de akkers heen en
kwamen ergens voor een landelijk herbergje, waar zij binnen traden en weer aan 't
drinken en rooken en kaartspelen gingen. - 't Werd avond, vroege, droeve
winteravond; 't werd nacht, kille, nevelige winternacht. - Nog steeds was hij met de
mannen uit. - Opnieuw kwam Rozeke huiverend op den drempel staan en keek en
luisterde. Alles was stil en eenzaam in den omtrek. De mist sijpelde met zacht
geruisch in trage dikke tranen, uit de boomentwijgen in het natte gras; en verder
hoorde zij niets dan den langzamen, doffen kadansslag van een enkelen laten
dorschvlegel, ergens in een schuur.
Zij ging weer binnen en legde zich te bed. De kinderen en Meleken waren reeds
slapen gegaan....
Laat in den nacht kwam hij terug. Zij hoorde van verre zijn struikelende voetstappen
en rilde van afkeer en angst. - Hij opende de deur en deed ze weer op 't nachtslot.
Heel eventjes bromde daarbuiten de waakhond.
Toen kwam hij op de kamer waar zij lag en kleedde zich sprakeloos uit. - Zij rilde,
rilde.... Zwaar zwoegde zijn adem in een benauwende lucht van tabak en drank die
om hem heen walmde.
Toen kwam hij bij haar....
Dat was het einde van Rozeke van Dalens eersten tweedehuwelijksdag....
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XLI.
Voortaan was Rozeke's leven afgesloten in een nauw-beperkten kring, waarin zij
zelve haast geen verandering meer verwachtte. In vroeger jaren had ze geleefd in
hoop, in vrees, in afwachting van zij wist niet wat al komende of mogelijke
gebeurtenissen: nu scheen haar alles vast vooruit geregeld, alsof het al jaren en
jaren te voren onwederroepelijk aldus voorspeld en geschikt was.
Van 't eerste oogenblik stelde hij zich tyrannisch aan als eenig opperhoofd en
baas en zij werd dadelijk als een tweede dienstmeid, te nauwernood verheven boven
deze welke er reeds was. Hij was vertoornd op haar ouders, die zich tegen haar
huwelijk met hem gekant hadden en verbood haar nog ooit een voet over hun
drempel te zetten, noch iemand van haar familie bij zich aan huis te ontvangen. Hij
vroeg haar den sleutel van de geldkast en nooit meer zag zij hem terug. Wanneer
ze geld noodig had moest ze 't hèm voortaan vragen.
Kort was hij met haar in zijn woorden en deze klonken steeds als bevelen. Nooit
noemde hij haar bij den naam. Hij riep haar, als een knecht of een meid, minder
dan een knecht of een meid, met een ‘hè!’ of een ‘hier!’ zooals men tegen een hond
spreekt; en, als ze 't niet dadelijk hoorde of begreep, vloekte hij op haar.
Zijn leven was dag aan dag 't zelfde: om half vijf op en dadelijk naar den stal,
terwijl zij, gedwongen gelijk met hem op te staan, in de keuken 't vuur aanmaakte
en de koffie maalde. Meleken was toen ook reeds op en molk de koeien; Vaprijsken
gaf het voeder aan de beesten. - Even na vijf uur kwam hij terug in huis, ging
sprakeloos aan de tafel zitten, liet zich door Rozeke bedienen, slikte gulzig twee
tarwe-boterhammen in en slurpte twee groote koppen koffie leeg. Toen stak hij zijn
pijp op, ging weer naar den stal, haalde met het eerste daglicht paard en kar uit en
reed weg naar den akker.
Om acht uur of half negen was hij op de boerderij terug. Zijn tweede ontbijt stond
klaar: een dikke snee spek op een stuk roggebrood, naast een glas bier. Haastig
gebruikte hij dat alles en als hij eenigszins goed ter sprake was, wisselde hij met
haar enkele woorden, steeds kort van toon, zonder haar aan te kijken en steeds
uitsluitend zakelijk. De kinderen waren dan op en kwamen

Groot Nederland. Jaargang 3

450
hem ‘goên dag’ wenschen, hem ‘voader’ noemend, zooals Rozeke het hun geleerd
had. Hij mompelde een ‘goên dag’ terug, maar zonder ze ooit aan te halen of er
verder eenige notitie van te nemen. Hij stond op, stak een pijp aan en ging weer
naar 't veld, waar hij tot twaalf uur bleef.
Dan zat hij met Rozeke en de kinderen, met Meleken en Vaprijsken aan de
gemeenschappelijke tafel. Hij maakte als de anderen zijn kruisteeken, bad en at,
praatte soms even over weer en landbouwaangelegenheden, stond gelijk met de
anderen op en was weer met hen weg, tot 's avonds. Dan weer het eten, de pijp,
een kort gepraat, en vroeg naar bed.
's Zondags zond hij Rozeke naar de vroegmis en zelf ging hij later naar de
hoogmis. Daarna liep hij enkele herbergen af waar hij borrels dronk en kaart speelde.
Met hoogrood gezicht en waterige oogen kwam hij tegen twaalf uur terug. Hij zag
er telkens woedend uit en zijn adem stonk naar jenever. Hij slikte als een dier zijn
eten in, sprak meestal met niemand een woord en ging dadelijk na den eten een
paar uur op zijn bed liggen. Tusschen drie en vier was hij weer op de been, slurpte
koffie, ging even naar zijn stallen en dan verder, zonder Rozeke te waarschuwen,
naar de kleine herbergjes van het gehucht, waar hij tot laat in den avond bleef
drinken en spelen.
Den ganschen nacht lag hij dan als een dier aan haar zijde te snurken.

XLII.
Zij voelde zich niet bepaald ongelukkig. - Zooals hij was, zoo had zij het van hem
verwacht. Dat was zoo zijn aard. Toch schrikte zij haast van zijn ruwe
onverschilligheid, toen zij hem op een ochtend mededeelde, dat zij weer zou moeder
worden. Hij trok zijn schouders op, alsof het hem niet schelen kon. ‘Heu! doar 'n es
nie aan te doene’ antwoordde hij kortaf en ging zonder meer, als elken dag, naar
zijn gewone bezigheid. Maar dien zelfden middag greep een heftige scene plaats
en, voor het eerst sinds hun huwelijk, voelde zij opnieuw haar vroegeren angst voor
hem. Dat was ter wille van Vaprijsken. Hij had het al lang kwalijk op 't aardige
knechtje gemunt, daar stak nog steeds een oude wrok achter; en nu had Vaprijsken
't een of 't ander durven
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antwoorden op een aanmerking die Smul hem maakte. Op staanden voet had deze
Vaprijsken zijn dienst opgezegd en daarop hadden zij hevig gekeven en elkaar de
ergste scheldwoorden naar 't hoofd gegooid. Rozeke was in 't midden gekomen,
had gepoogd de beide mannen te bedaren, had Vaprijsken excuses doen maken
en ook Smul tot verzoening aangemaand; maar de woesteling was eensklaps als
razend op haar afgevlogen en had haar vloekend met slagen bedreigd, waarop
Rozeke sidderend van angst in huis was weggevlucht. Tusschen Smul en Vaprijsken
was het toen tot een bepaald gevecht gekomen; het knechtje ging reeds met pak
en zak denzelfden avond weg; en Smul, niet wetend meer op wie zijn razernij te
koelen, was woedend en scheldend weer op haar afgekomen en had, met de beide
vuisten voor 't gezicht, bedreigd haar plat te slaan, indien ze zich nog ooit met zijn
zaken durfde bemoeien.
Die slagen, de ruwe mishandeling, die zij wist en voelde toch te zullen en te moeten
komen, vielen dan ook eindelijk, op een zondagmiddag, toen hij, als naar gewoonte
half dronken, van het dorp terugkwam. Het ging kort, ruw en vlug, als een weerlicht.
Het eten was een ietsje aangebrand; hij had een paar happen geproefd en daarbij
een vies gezicht getrokken, en plotseling gaf hij, met een krakenden vloek, een
dreunenden vuistslag op de tafel en keilde zijn bord met eten tot scherven over den
vloer.
- Gie leulijke sloeber!’ riep zij instinctmatig, verschrikt opspringend, in
onbedwingbaar-losbarstende verontwaardiging.
Maar zij stond nog niet geheel overeind of een baldadigen vuistslag in 't gezicht
smakte haar met een noodkreet op den grond.
De kinderen gilden schril, het dienstmeisje schreeuwde om hulp. Kamiel, de pas
nieuw gehuurde knecht, een flinke, blonde jongen, sterk als een reus, greep Smul
midden in de lenden vast en hield hem tegen, uit al zijn kracht.
Rozeke had zich opgericht. Zij hield de linkerhand op haar mond gedrukt, die
bloedde. Zij huilde niet, maar de oogen flikkerden vreemd in haar doodsbleek gelaat.
‘Kom’, zei zij met inspanning, tot haar luid-schreeuwende kinderen. Zij nam het
kleintje, dat pas loopen kon, bij de hand en door 't oudste gevolgd klom zij rennend
de drie steenen treden van de voute-kamer op en sloot de deur achter zich met den
grendel.
Razend, vloekend, scheldend, met purper gezicht en fonkelende
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oogen, poogde Smul zich intusschen vruchteloos uit des knechts omstrengeling los
te worstelen.
‘Loat mij los, Kamiel! loat mij nondedzju los, of 'k schup ou euk van 't hof, lijk
Vaprijs!’ riep hij knarsetandend. ‘Loat mij los, zeg ik ou, da 'k heur de kop in sloa!’
Maar Kamiel, reuzensterk, hield hem hoe langer hoe steviger gekneld en hijgde,
bedarend-kalm:
‘Nie nie, boas, ge'n meug niet, 't zoe ou spijten! 't zoe ou spijten! Ge moet
wachten,..... wachten.... tot da ou keleire veurbij es!’
Eerst toen Smul wat tot bedaren was gekomen en ophield met schelden en vloeken
liet hij hem los. Meleken, bevend en nog snikkend, kwam hem vragen of hij iets
anders wilde eten.
‘Nien ik, nondedzju! Eet zelf uldere smeirige kost op!’ brulde hij haar in 't gezicht.
- En plotseling was hij weg, woest stappend uit het huis en naar het hek, den landweg
op, naar de herbergjes van het gehucht, om nog meer te drinken.

XLIII.
Vanaf dat oogenblik kwam er een schielijke omwenteling in Rozeke's gemoed. Haar
vroegere angst voor hem veranderde eensklaps in haat, en die haat gaf haar een
geheime kracht, waardoor haar vrees nog steeds verminderde. - Hij had haar nu
eenmaal mishandeld en hij zou haar zeker nog mishandelen, haar en wellicht ook
haar kinderen; het was geen onbekende dreiging meer, die haar als een
voortdurend-onheilspellend raadsel over 't hoofd hing: de slag had haar getroffen
als een bliksemstraal, maar nu wist zij wat haar verder ook te wachten stond en nu
kon zij middelen beramen om zich te verdedigen.
Hij sloeg opnieuw, weer op een zondag, voor een beuzelarij, toen hij dronken uit
het dorp terugkwam. Hij sloeg, de kinderen huilden, Kamiel en Meleken vlogen haar
ter hulp; en zij, in hoog-zwangeren toestand ten gronde neergesmakt keek hem met
groote, sombere oogen aan en zei geen woord noch slaakte een kreet. - Alleen
haar oogen, haar starre, sombere oogen spraken, alsof zij hem doorpriemen wilden
met de ongezegde woorden die zich plotseling in haar brein vastspijkerden: ‘Ik
wenschte dat ge dood waart!’
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Ja, zij wenschte naar zijn dood! Dat werd haar eenige hoop, haar eenige troost, de
eenige sterke kracht van heel haar verder leven. Zij hoopte en verlangde er geduldig
naar, zooals anderen verlangen naar iets zachts en teeders, dat slechts door heel
veel moeite, na langen tijd en groote opofferingen kan verdiend en verkregen worden.
Het werd haar geloof en haar steun, haar vaste zekerheid waarop zij bouwen kon,
omdat zij instincmatig voorgevoelde dat het vroeg of laat toch zou gebeuren; 't werd
als de stille, door haar alleen gekende lofzang der verlossing; als de geheime, in
ondertoon gehouden rythme van al de innigste gevoelens en verlangens van haar
gruwelijk verwoest bestaan. - En niet alleen meer als hij haar mishandelde, maar
voortdurend, zonder dat er iets gebeurde: wanneer hij met zijn ruwe stem haar over
onverschillige dingen toesprak; wanneer hij zat te eten of te drinken; wanneer hij
zelfs eenvoudig in of uit het huis ging zonder iets te doen of iets te zeggen;
voortdurend ruischte dof en somber in haar binnenste de halsstarrige rythme: ‘Ik
wenschte dat ge dood waart!’ - Zij werd met die gedachte wakker en zij sliep er mee
in. En soms droomde zij 's nachts dat hij naast haar dood lag. Zij werd half wakker
in haar droomen, haar hart joeg snel, zij voelde zijn onbeweeglijk-uitgestrekt lichaam
aan haar zijde en de illuzie groeide tot werkelijkheid. Hij wàs dood en zij was verlost;
zij strekte bevend hare hand uit en betastte hem,..... maar hij bewoog zoodra en
knorde in zijn slaap; en zij gruwde en huiverde, omdat haar hoop slechts een
bedriegelijke schijn was en zij hem nog steeds levend voelde.
Haar derde kind kwam ter wereld: een jongetje, ellendig klein schepseltje met
stokkerige, schrale beentjes en een misvormd hoofd. De dokter verborg haar niet
dat het erg zwakjes was en slechts met heel veel zorg en moeite in het leven zou
te houden zijn. Rozeke weende. Waarom was het ook maar niet dadelijk bij zijn
geboorte gestorven?
Smul nam heelemaal geen notitie van haar in die dagen. Hij liet haar maar liggen
en zag ook naar zijn ellendig kind nauwelijks om. Een baker was aan huis en Rozeke,
Smuls verbod trotseerend, zond Meleken naar haar ouders om hen te laten weten
dat het kind geboren was en te vragen of ze niet eens kwamen zien. Maar zij wilden
of durfden niet komen en Meleken bracht de boodschap terug dat niemand van haar
huis zich wagen zou. ‘Ware hij maar
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dood, dan zouden ze wel komen’, dacht Rozeke. En zij besloot zelve weer naar hen
toe te gaan, wat er ook gebeuren mocht, zoodra als zij er toe in staat zou zijn. Dit
vast besluit gaf haar verschen moed en sterkte.
Toen het kind een veertien dagen oud en Rozeke weer op de been was, kwam
de jonge barones haar eens bezoeken. Gedurende maanden, sinds haar tweede
huwelijk, dat koelheid en vervreemding tusschen haar had te weeg gebracht, had
Rozeke de lieve, zachte bescherm-vriendin van vroeger niet teruggezien; en nu
schrikte zij haast van haar verschijning. Haar gezicht was mager en getrokken, haar
vroeger zoo frissche, levende gelaatskleur had een doodsche gele tint gekregen
en grijze zilverdraden mengden zich reeds in de donkere haren. Haar oogen stonden
dof en ernstig onder gepijnigdsaâmgetrokken wenkbrauwen; zij was geheel in 't
zwart gekleed, als rouwde zij, gelijk dien droeven najaarsmiddag, jaren geleden,
toen Rozeke haar in 't kasteel was gaan opzoeken; en Rozeke kreeg plotseling in
haar geest de sombere visie van een lijk behangen met een zwart doodsgewaad
en zilveren franjes. - Want zij wist het wel, helaas! zooals eenieder nu in 't dorp: de
barones was ongelukkig in haar huwelijk en leefde, feitelijk van haar man gescheiden,
met haar zoontje bij haar ouders op 't kasteel.
De barones keek naar 't ellendig wichtje in de wieg en zuchtte. Toen vroeg ze
plotseling, met somber-saâmgetrokken wenkbrauwen:
‘Is het waar, Rozeke, dat hij u slaat en mishandelt?’
Een hooge kleur schoot plotseling, als een gloed van vuur, over Rozeke's
ingevallen wangen en met een uitdrukking van schrik in de oogen staarde zij haar
vriendin strak aan.
‘Joa 't,’ zuchtte zij dof.
De barones had een gebaar van verontwaardiging en opstand.
‘De schurk! Waarom laat gij u van hem niet scheiden!’ riep zij.
Rozeke aarzelde, bevend, de oogen vol tranen, niet wetend wat geantwoord. Scheiden! - daar had ze niet eens aan gedacht, daar dachten menschen van haar
stand niet aan.
‘Dàt zal ik niet dulden. Waar is hij? Ik wil hem spreken?’ riep de barones gebiedend
opstaande.
Vol angst was Rozeke ook plotseling opgestaan. - ‘O, mevreiwe!’ kreet zij. En zij
wilde zeggen: ‘doe 't niet; hij zal mij doodslaan!’.... Doch iets sterker dan haar schrik
weerhield haar, smoorde de woorden in haar keel.
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‘Hij es op 't land, mevreiwe,’ zei ze werktuigelijk, met toonlooze stem.
‘Zeg aan 't meiske dat zij hem onmiddellijk naar hier doet komen,’ beval de
barones.
Meleken werd naar 't veld gezonden en na een poosje keerde Smul met haar
terug.
‘Loat ons alliene,’ zei Rozeke tot het meisje.
Meleken ging weg. - Smul stond vóór zijn jonge meesteres, den blik valsch en
wantrouwend, de pet tusschen zijn grove duimen, wel voelend dat er onraad was.
‘Wat beteekent dat, Smul! Waarom mishandelt gij uw vrouw?’ vroeg de barones,
abrupt - hoogmoedig en minachtend met gefronste wenkbrauwen op hem neerziende.
Hij stond daar, hij wist niet wat te antwoorden. Hij keek even op naar Rozeke,
met rechten, starren, kouden blik, een blik die haar deed ijzen; en dan ook even
naar de barones, kort en schichtig, terwijl zijn lippen bewogen als om iets te zeggen
dat er maar niet uit wilde.
‘Welnu?’ drong zij ongeduldig, stampvoetend aan.
‘Da 'k zegge, mevreiwe, dat er in all' huishoûens al wel e-kier wa scheelt,’
antwoordde hij eindelijk, met inspanning.
De jonge barones kon haar toorn en minachting moeielijk bedwingen. Haar
bovenlip krulde zich even in uiterst misprijzen op en zij zei, koel en dreigend:
‘Gij zijt een schurk en uw plaats is niet hier, maar in de gevangenis. Met ruw
geweld hebt gij uwe vrouw tegen wil en dank genomen, en nu durft gij haar nog
slaan. - Dit is de eerste en de allerlaatste keer, dat ik u waarschuw. Als ik nog
eenmaal hoor dat gij haar mishandelt zult gij niet met haar, maar met mij af te
rekenen hebben. - Begrepen? Allez!’ En met een gebiedend handgebaar, wees zij
hem, als een hond, naar de deur.
Hij zei geen woord meer en keek haar ook niet eens meer aan. Geen spier bewoog
zich op zijn barsch gelaat. Alleen op Rozeke vestigde hij nog even dien harden,
kouden, stalen blik van haat die haar deed huiveren. Hij keerde zich om en stapte
naar de deur.
‘G'hebt mij goed verstaan, niet waar, Smul?’ riep de barones hem nog eens uit
de hoogte na.
Hij bromde iets onverstaanbaars en was weg. Met geweld sloeg hij de deur dicht;
en buiten, vóór het raampje, za-
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gen zij hem, als uit minachting, naar het huis toe spuwen.
‘Voortaan zal hij zich wel in acht nemen,’ meende de barones. - En zij bleef nog
een poosje, in gedrukte stemming, met Rozeke praten.
Nauwelijk was zij enkele minuten vertrokken of plotseling kwam Smul weer, met
vluggen pas, over den boomgaard aangestapt. Rozeke beefde. ‘Zou hij nu reeds
durven....?’ Zij riep angstig Meleken uit het achterhuis en beval het meisje dringend
met de kinderen bij haar te blijven.
Daarbuiten hoorde zij zijn ruwe stem, roepend naar Kamiel, die in de schuur aan
't dorschen was.
‘Kamiel, goa ne kier seffens mee mijn kopplementen bij boer Lauwe om zijn sjeeze
vroagen en brijng ze mee.’
‘Wa goat hij doen?’ vroeg Rozeke zich angstig af.
De jonge knecht liet zijn dorschvlegel vallen en liep haastig door het hek, terwijl
Smul naar het woonhuis toe kwam.
‘Nu, nu,’ dacht Rozeke doodsbleek en bevend, ‘nu zal hij mij slaan, mij doodslaan.’
Zij deed Hilairken en Marietje in een hoek achter 't tafeltje zitten en klampte haar
rechterhand aan de wieg van het kleintje, terwijl zij met de linker instinctmatig
Melekens schort vastgreep.
Maar hij kwam binnen en zonder haar zelfs aan te kijken noch een woord te
spreken, ging hij naar hun slaapkamer, waarvan hij met een brusken ruk de deur
achter zich toeknakte. Roerloos en zwijgend stonden de twee vrouwen te beven.
Zij hoorden dat hij zich aan het verkleeden was; zij hoorden gerinkel van geld in
zijn zakken.
- Wa peinste gij? woar zoedt hij noartoe goan? wa goat hij doen?’ fluisterde zij
tot het dienstmeisje.
Meleken trok haar schouders op. Hoe kon ze 't gissen?
Rozeke voelde haar angst wat verminderen; opnieuw kwam moed en
weerstandskracht in haar. Zij keek even om naar Hilairken en Marietje, die zich
doodstil, met groote, bange oogen in hun hoekje hielden, vaag-bewust dat een
gevaar hen dreigde.
Na enkele minuten ging de deur weer open en Smul verliet de kamer, op zijn
zondagsch gekleed, 't gezicht vuurrood en woestvertoornd. Maar nogmaals sprak
hij geen woord, noch richtte zelfs een blik tot haar; in een ruk was hij buiten en liep
naar de
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stallen, terwijl Kamiel, ingespannen als een paard tusschen 't lamoen, met boer
Lauwe's sjees door het hek aankwam.
Hij volgde Smul in den paardenstal en samen haalden zij de merrie uit en spanden
aan. Ruw trok hij 't goede beest bij den breidel, deed het achterwaarts in de door
Kamiel opgetilde draagboomen steigeren; en plotseling, zonder eenige reden, als
razend, begon hij op de merrie te vloeken en te schoppen, dat zij er van trappelde
en hinnikte en wreede oogen van verwildering openspalkte.
Met star-sombere blikken van schrik en haat zag Rozeke roerloos door 't venster
toe. ‘Het arme beest krijgt in mijn plaats de schoppen en de slagen,’ dacht zij. En
eensklaps kwamen dikke tranen in haar oogen en haar lippen trilden, terwijl de diepe
stem van haar innigste wezen verontwaardigd beefde:
- O gie sloeber! gie sloeber! 'K weinsche da ge deud woart!’ Het paard was
aangespannen. Hij wipte in de sjees en onder kletsende zweepslagen joeg hij van
't erf, zóó wild, zóó ruw, dat het rijtuig tegen een der stijlen van het hek aanbonsde
en bijna omkantelde. Als in een helsche vlucht zag Rozeke het in den modderweg
verdwijnen. Kamiel stond het even, als van schrik ter plaats genageld, na te staren
en keerde eindelijk hoofdschuddend in de schuur terug.
De middag verliep, de mistige najaarsavond viel vroeg in en Rozeke zat doelloos
vóór het venster, met tranen in haar oogen, tot werken onbekwaam, verdiept in
droeve mijmeringen, met haar nog bang-spelende kinderen om zich heen. Alles
was rouw en smart, het leven was haar onverschillig, het was zoo dof en kleurloos
in zijn alledaagsche narigheid als de loodzware hemel, die daar buiten alles drukte
en omgrijsde met zijn logge rouwfloersen van ondoordringbaarheid. Wat had ze
nog aan 't leven? Haar teergeliefde man, haar ouders, haar broeders en haar zuster,
haar beste kennissen en vrienden, alles was langzaam van haar weggenomen,
dood, vervreemd, vertreurigd en vereenzaamd; en zelfs haar kinderen, het eenige
wat haar nog aan de wereld hechtte, verloren hun vroolijkheid en hun vertrouwen,
bang als zij waren voor dien ruwen, vreemden, akeligen man, die alles om zich heen
vernielde en dempte. 't Was als een vloek die op haar rustte, zij voelde zich omringd
van haat, van angst en van verlatenheid; zij voelde zich langzaam wegkwijnen en
sterven, in àl
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te overweldigend-zware onderdrukking van het onmeedoogend noodlot.
Plotseling, terwijl zij in de bijna gansch gevallen duisternis zuchtend opstond om
het avondlampje aan te steken en haar kinderen naar bed te brengen, kwam een
reusachtige, sombere gedaante, met een woestheid van orkaan, als een verschijning
in een nachtmerrie, den boomgaard opgestormd.
De merrie!.... De merrie, snuivend, schuimend, de flanken jagend, met een breede,
donkere bloedvlek op de linkerschoft, sleepend, in een kluwen van losgerukte
kettingen en riemen, de twee aan stukken gesplinterde draagboomen van het
lamoen, het eene kort als een afgehakte stomp, het andere lang als een gebroken,
uitgerekten-en-gereten arm, wit-flitsend door de grauwe schemering, als flikkerende
weerlichten door donkere onweerslucht.
Met een gil van angst vloog Rozeke naar buiten.
Kamiel, reeds uit de schuur gehold, had het paard bij den breidel vastgegrepen.
‘Bezinne!’ schreeuwde hij als uitzinnig, ‘bezinne! bezinne! d'er es 'n ongeluk
gebeurd!’
‘Och Hiere! och Hiere! och Hiere!’ riep Rozeke met doffe kreten. Maar zij dacht
nauwelijks aan hem, die wellicht ergens dood of stervend met 't verbrijzeld rijtuig in
het veld lag; zij voelde en besefte alleen de ramp zooals ze die daar akelig en rauw
onder haar oogen zag: 't lamoen aan splinters, het arme, doodgejaagde beest
bloedend en schuimend, met het onheilspellend geheim van wie weet nog wat al
rampen, die het op zijn dolle, wild-hollende stormvlucht misschien veroorzaakt had.
‘Hij zal deud zijn, bezinne!’ snikte de jongen.
Het kon haar niet ontroeren. Zij werd eensklaps bijna kalm; alleen de vrees voor
andere ongelukken beanstigde haar.
‘Verzorgt die oarme bieste,’ zei zij met bevende stem. En met Meleken, die ook
toegesneld was, liep zij naar 't hek, de akeligheid die zij daar voelde naderen te
gemoet.
Van alle kanten kwamen menschen in de duisternis aangerend. Zij hadden 't
paard met het verbrijzeld stuk lamoen zien hollen; zij wilden vragen, hooren, kijken.
Een jonge man kwam buiten adem toegesneld uit de richting van het dorp.
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‘Hij 'n es niet deud! Hij leeft nog, maar hij es wried geschonden! Ze brijngen hem
op 'n berrie!’ hoorde Rozeke hem van verre schreeuwen.
Akelig klonk die ramptijding in 't mistig-sombere van den killen avond. De
menschen slaakten een ‘hóó!’ van afschuw en angst. Maar Rozeke bleef koud en
kalm.
‘'t Is zijn eigen schuld,’ dacht zij. ‘Hij heeft het arme beest mishandeld zooals hij
mij ook zou mishandeld hebben, had hij nog gedurfd.’ En zij bleef met Meleken aan
't hek midden in de opgewonden menigte staan, stom, roerloos, star-kijkend met
oogen zonder tranen, alsof het haar niet aanging. Zij wist zelfs niet waarom ze daar
nog langer in den killen avond stond te wachten en 't prikkelde en verveelde haar,
dat steeds meer menschen kwamen opdringen, en haar nieuwsgierig ondervraagden,
en uitroepingen slaakten, en zoo nutteloos en opgewonden heen en weer renden.
Zij kon het eindelijk niet langer uitstaan en ging met Meleken weer binnen.
Daar stak zij 't lampje aan en wachtte, doelloos, zonder de blinden te sluiten. Zij
zei enkel aan Meleken dat zij water en linnen doeken zou klaar maken en dacht
toen plotseling aan haar kinderen, die rumoerig in en uit het huis liepen en van al
die ongewone drukte niets begrepen. Zij riep ze voor goed binnen en bracht ze naar
bed.
Dat gaf haar afleiding. Zij was er een geheele poos mee bezig; en toen ze reeds
rustig onder hun dekentjes lagen, bleef ze nog bij hen in 't kamertje vertoeven alsof
ze niets anders te doen had, tot plotseling Meleken de deur opende en met heesche
stem fluisterde:
‘Bezinne, ze zijn d'r doar mee.’
Zij kwam uit 't kinderkamertje en door de raampjes van de keuken zag zij, in den
grauwen mistavond, een donkere stoet den boomgaard opkomen: Twee mannen
met een berrie, waarop iets langs lag uitgestrekt; en daar omheen een dichte, stille,
zwarte menigte, dof-trappelend en stommelend als een kudde. Een man met een
brandende lantaren stapte ietwat terzijde vooraan.
De voordeur was open en zij kwamen binnen. Als in een droom hoorde Rozeke
het schuren van de voeten en het dof gefluister van de menigte. - Als in een droom
kwam zij genaderd. - De mannen zetten de berrie neer; en bij het gele schijnsel der
lantaren zag zij hem daar machteloos onder een deken op een matras uit-
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gestrekt liggen: het hoofd akelig gezwollen, geschonden, bemodderd en bebloed,
de oogen toe, de ademhaling zwak en reutelend. Zij zeide niets, zij staarde, ijskoud,
met droge oogen. Achter de berrie drong de menigte in 't deurgat op. Zij zag de
vele, nieuwsgierig-reikhalzende hoofden met de open monden en de groote, donkere,
gretig-kijkende oogen.
‘Woar moet hij zijn, bezinne?’ vroeg fluisterend een der dragers.
‘Doar, op de voute,’ antwoordde zij dof.
De menigte werd plotseling uit elkaar gedrongen en een heer schreed ruw en
haastig, met ernstig gefronste wenkbrauwen naar binnen. Het was de dokter, die
onder zijn weg van 't ongeluk gehoord had. Hij vroeg dadelijk om water, pluksel, en
linnen voor verbanden. Hij deed de deur tegen de opdringende foule sluiten en
volgde de mannen met de berrie op de voute-kamer.
Rozeke volgde hèm. - Haar beenen waren slap; haar handen koud en klam als
ijs. Doch haar hart sloeg kalm en gelijkmatig en zij voelde geen emotie. Alleen haar
oogen keken steeds star en vreemd en 't ruischte in haar ooren, benauwend en
verdoovend, als stond zij bij een waterval.
De dokter vroeg haar iets, maar zij verstond hem niet. Met strak-stuggen blik van
niet-begrijpen staarde zij hem aan. - Ongeduldig wendde hij zich tot Meleken, vroeg
om een tweede lamp in 't kamertje.........................................

XLIV.
Drie weken lang lag Smul tusschen leven en dood. Zijn beide beenen waren
gebroken en hij had ernstige, inwendige kneuzingen. Toen begon hij langzamerhand
te herstellen. Hij mocht weldra gewoon eten en drinken en vóór het einde van de
tweede maand kwam hij op en zat bij den haard, in denzelfden leunstoel waar Alfons
destijds zooveel droeve maanden had gesleten.
Eerst toen hij weer begon te loopen werd het duidelijk hoe zwaar gehavend hij
was geweest. Zijn linkerbeen, niet bijzonder handig door den dorpsdokter weer in
elkaar gezet, stond kromvergroeid gelijk een boog, en was wel drie vingers korter
dan het andere. Hij hinkte.
Somber zat hij in den donkeren schoorsteenhoek bij 't vuur en
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sprak van gansche dagen slechts de aller-noodigste, korte woorden. Feitelijk sprak
hij alleen om te bevelen. Hij heette ruw den knecht zijn dagelijks werk; bestelde kort
en ruw aan Rozeke en Meleken wat hij eten wou of drinken. Hij at en dronk vooral
veel; en wanneer hij niet at of dronk, zat hij zwijgend te pruimen of te rooken. Van
't ongeluk, van wat hij dien middag gedaan had, van waar hij geweest was, hoe de
ramp voorgevallen was, geen woord. Rozeke wist enkel, door menschen uit het
dorp, dat hij woest, als een gek, langs de straten had gereden, dat hij in vele, vele
herbergen geweest was, dat hij herhaaldelijk zijn paard geslagen en mishandeld
had.
Het kon haar ook niet schelen. Hij bestond niet meer voor haar. Zij leefde buiten
hem om, voor haar kinderen en zijn gebrekkig lichaam maakte haar nu sterker
tegenover hem. Hij zou haar, ook al durfde hij nog, niet zoo gemakkelijk meer kunnen
mishandelen als vroeger. Zij kon voor hem vluchten; hem ontsnappen. Dat was haar
als een zachte wraak in al haar ongeluk; en tèlkens als hij weer opbruischte en op
haar schold en vloekte, keek zij hem met stil misprijzen aan en dacht: ‘Raas maar,
vloek maar, slaan kunt ge mij niet meer; ik ben de vlugste en daardoor de sterkste
nu. Zij had maar één vrees: dat hij nog verder zou genezen en weer in vlugheid van
beweging háár de baas worden. Doch daar was weinig kans op. Alleen als vrouw,
des nachts, kon zij hem niet ontsnappen; zij mòèst wel bij hem blijven dan en dat
was haar een onuitsprekelijke gruwel. Dan was ze in zijn bezit en telkens was 't
weer als een woeste aanranding en telkens dacht ze ook weer, met nijdig op elkaar
geklemde tanden: ‘O, 'k wenschte dat ge toch dood waart!’
Maar 't werd een sleur en ook dàt vlijmend gevoel van walg en opstand gings
allengs in haar aan het verdooven, en de hoop op haar verlossing door zijn dood
zong weldra nog slechts in haar zijn vage verre rythmen als een illuzie die zij wellicht
nooit beleven zou.
Zij versufte, leefde machinaal en onverschillig. Toen weldra weer een kind moest
komen, trok ze 't zich nauwelijks nog aan en leed er niet meer onder.
Het kwam ook heel gemakkelijk, haast zonder smart; het werd geboren midden
op den dag, zonder behulp van dokter noch van baker, terwijl Smul even naar het
veld gehinkt was. En zij liet
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hem ook voor de gebeurtenis niet terugroepen; hij hoorde 't slechts van Meleken,
toen hij 's avonds weer naar huis gehinkt kwam en keek het wichtje ook maar
eventjes en onverschillig aan, zijn pijp nog in den mond, stinkend naar den jenever
dien hij in de herbergjes van het gehucht gedronken had.
En weer verliep de tijd in suffe eentonigheid, nu en dan afgewisseld door
stormvlagen van uitbarstenden haat en vijandschap en 't jaar daarna moest nog
een kind geboren worden.
Zij trok er haar schouders voor op. Of er nu nog twintig kwamen, 't kon haar niet
meer schelen. Er rustte een vloek op haar; zij kon tegen het noodlot niet op. Haar
wensch dat hij zou sterven mocht maar niet vervuld worden; wie weet: het was
misschien een goddelijke wraak over dien boozen wensch, dat steeds meer kinderen
op de wereld kwamen van den man dien zij het meest op aarde haatte en verachtte.
Maar 't kon haar ook niet schelen; zij had te veel geleden; te veel van haar teerste
illuziën waren voor altijd vernield; zij geloofde aan geen goede, troostende,
zegenende godheid meer.
Langzamerhand werd hij een geregelde, dagelijksche dronkaard. Halve dagen
zat hij in de herbergjes van het gehucht en verwaarloosde zijn boerderij. Zij gingen
achteruit. Zij zelve, vroeger zoo keurig-net, werd van lieverlede bijna vuil en slordig.
De jonge barones, die, hoewel zelve diep gedrukt en ziekelijk, haar nu en dan nog
op kwam zoeken, maakte er eens opmerkingen over. Maar zelfs voor haar trok
Rozeke machteloos haar schouders op: zij kon 't niet helpen, zij was overweldigd,
zij had het te druk, het kon haar niet meer schelen.
‘Ach, zóó moogt ge tegen mij niet spreken. Rozeke,’ zei de barones op een toon
van zoo innige droefheid en verwijt, dat Rozeke er eensklaps tot de tranen door
ontroerd werd.
‘Pardon, mevreiwe, pardon, moar 'k ben toch zeu ongelukkig!’ schreide zij, in een
plotselinge uitbarsting van al haar te lang opgekropt wee.
De barones poogde haar te troosten en bood haar aan te zorgen voor de
opvoeding van haar beide oudste kinderen, die van Alfons. Rozeke, eerst wat
onthutst, nam weldra dankbaar aan; en, voor een oogenblik weer dezelfde van
vroeger, zoende zij met aanbiddende vereering hare weldoensters handen. Toen
kon de jonge barones ook niet langer haar ontroering beheerschen: zij barstte,
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evenals Rozeke, in tranen los en beide schreiden lang en overvloedig, rouwend
over een geluk dat voor alle twee zoo wanhopig kort van duur was geweest, zoo
vol van een wee dat zij in geen woorden konden uitdrukken.
Smul werd even voor den vorm geraadpleegd; hij gaf nurksch zijn toestemming
en Hilairken werd uitbesteed bij den ouden schoolmeester Cattoir, die eindelijk,
dank zij de tusschenkomst der barones, een kleine pensioensverhooging had
gekregen, terwijl Marietje bij de nonnetjes in 't klooster op kostschool werd gedaan.
Rozeke's liefde voor haar ongelukkige beschermvriendin was 't eenig frisch en teer
gevoel, dat nog steeds ongeschonden en onaangetast in haar bleef leven.

XLV.
Helaas! ook dit zou haar weldra ontnomen worden! - Sinds maanden en weldra
sinds jaren, sinds zij, midden in haar jong geluk, in de volheid van haar liefde en
haar vertrouwen, het bedrog ontdekte van den eenigen man dien zij bemind had
en aan wien zij alles had gegeven, was iets in haar geknakt dat nooit meer kon
hersteld worden. - De wettelijke scheiding was nu uitgesproken, zij had het kind en
van hèm hoorde zij niets meer; maar nooit, nooit, geen enkel oogenblik van gansch
haar verder leven kon ze zich over de verwoesting van haar geluk heen zetten. De
slag was te hard, te onverwacht geweest; niets, zelfs geen schim van argwaan of
wantrouwen had er haar op voorbereid; opeens, als een donderslag in heldere lucht
was 't uitgebarsten: zijn vlucht met die vrouw, eene die hij er al lang, van vóór zijn
huwelijk op nahield, eene die hij bijna dagelijks zag; eene die geheimlijk met hen
mede was op huwelijksreis en ook op alle reizen die zij verder ondernamen;....
opeens, door een toevallige omstandigheid: door een brief voor hem die in haar
handen viel, had alles zich ontsluierd; en vanaf dat oogenblik was 't in haar ziel als
een onverpoosd werkend en knagend vergif, tot het een langdurige, kwijnende ziekte
werd, die haar onmeedoogend naar 't noodlottig einde sleepte.
Rozeke, die haar weer sinds maanden niet gezien had, hoorde zeggen dat ze
zoo ziek was en ging haar op 't kasteel bezoeken.
't Was op een zachten, helderen, stilglanzenden najaarsdag.
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Heel het groote park met zijn machtige boomen stond roerloos, als vereeuwigd, in
purper en in goud van herfstschakeeringen; paden en grasvelden lagen met een
flonkerend tintelkleed van rood en bruin en goud bedekt; en ietwat terzijde van het
rood kasteel, dichtbij een boschje rhododendrons, zag Rozeke van verre haar
teergeliefde jonkvrouw zitten, als altijd gansch in 't zwart gekleed, met witte kussens
in den rug, onder een grijslinnen tuinparasol, op een rustieke houten bank. Een
zwarte non met glinsterend-blanke vleugelkap stond aan haar zijde, dichtbij een
bruin fauteuil-wagentje met gom-elastieken banden.
Rozeke's keel kneep van emotie toe en tranen kwamen onweerstaanbaar in haar
oogen. O! wat zag ze er geel en zwak en mager uit! wat was ze nog verouderd en
afgevallen sinds den dag dat Rozeke haar voor 't laatst op 't hoevetje gezien had!
Door een soort schrik bevangen trad zij op haar toe; maar de barones lachte haar
zacht en vriendelijk te gemoet en zei met een weeke, verteederde stem:
‘O, Rozeke, dat doet mij toch genoegen dat ge mij ook eens komt bezoeken; ik
heb al zoo dikwijls aan u gedacht.’ - En zij verzocht Rozeke naast haar te komen
zitten, terwijl het nonnetje, ingetogen en bescheiden, even wegging.
‘Hoe goat 't mee ou, mevreiwe?’ vroeg Rozeke, zich inspannend om haar
ontroering te verbergen.
‘Och,’ zuchtte zij en trok haar magere, bijna puntige schouders op. En
zwak-glimlachend wees zij naar het wagentje en zei:
‘Dàt zijn mijn beenen nu.’
‘Ge moet koeroage hèn, mevreiwe, ge zij nog zeu jonk, 't zal nog wel beteren,’
poogde Rozeke te troosten.
Een uitdrukking van grenzelooze droefheid kwam eensklaps als een donkere
schaduw over 't magere gelaat der jonge vrouw. Hare verzwakte oogen schenen
zich, als voor een gruwelbeeld, weg te trekken tot in 't diepste van hun holten en zij
zuchtte:
‘Ik ben gelukkig geweest, Rozeke, ik ben het geweest, heerlijk en volkomen, maar
te kort, te kort....’
Zij zaten beiden even zwijgend in verre, verre gedachten. Het was of zij elkander
nu niets meer te zeggen hadden; àlles was uitgesproken in die droeve korte woorden
en alleen haar hart sprak nog, tikkend en jagend in haar boezem als gefolterde,
gevangen wezens die niet meer ontsnappen konden. Gouden blaren

Groot Nederland. Jaargang 3

465
vielen ritselend uit de hooge, gouden kruinen vóór haar voeten op den grond en de
lauwe najaarszon in vlekkeloos-blauwen hemel, glansde zoo zacht en zoo weldadig.
De stilte was volkomen. Het rood kasteel met zijn heldere ramen en zijn spitse torens
rees in statige rust uit den droomenden vijver op en op de malsche groene weide
bij de boerderij graasde kalm onder elkaar, als in paradijsch geluk en vrede, een
bonte kudde vee en paarden. Het kón niet schooner op de wereld en in die volle
harmonie van de natuur voelden zij hun zware droefheid als een wanklank dien zij
nauwelijks nog zuchtend durfden uiten.
‘Hij hé ou bedrogen, e-woar, mevreiwe?’ vroeg eindelijk Rozeke met aarzelende,
matte stem.
‘Ja,’ fluisterde zij. - En, als 't ware met een korten knak, zonk haar hoofd over
haar magere borst.
Rozeke kon geen woord meer spreken. Zij had zoo van innig medelijden het
droevig hoofd van haar vriendin tusschen haar beide handen willen nemen en het
wel duizend en duizend maal streelen en zoenen. Maar zij durfde niet; het woelde
onstuimig in haar binnenste en kropte in haar keel en weer zaten zij een poos
doodstil, in zwaar-benauwde drukking. Het goud der dorre bladeren ritselde
glinsterend om haar heen en ergens in een boschje liet een der laatste
zomervogeltjes nog eventjes een laatste, fijn en melancholisch zangje hooren.
‘Had ik maar naar mijn ouders geluisterd,’ zuchtte eindelijk de barones.
Rozeke meende in die woorden ook een indirect verwijt tot zich te hooren en zij
antwoordde berouwvol:
‘Joa; en ha 'k ik ou mee hem in ons huis niet te goare gebrocht!’
Maar de zieke schudde zacht, met een verontschuldigenden glimlach, haar
gebogen hoofd:
‘Neen neen, Rozeke, dat kondt gij niet weten; en ook,.... toen was hij nog goed....
toen dacht ik ten minste dat hij zoo goed zou zijn voor mij en ik voelde mij gelukkig.’
Om den hoek van een allee verschenen plotseling de oude baron en de barones,
met het nonnetje en een bleek, blondharig, geheel in 't zwart gekleed knaapje.
Rozeke stond op om te vertrekken; maar de oude baron en zijn vrouw gingen door
naar 't kasteel en 't nonnetje met het kind kwamen naar de bank toe.
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‘Nee, Rozeke, nog niet weggaan, ge moet eerst mijn zoon eens zien,’ zei de jonge
barones.
Het kind stond voor haar. - ‘Dis bonjour, Jacques, et donne la main,’ zeide zij.
Het knaapje zei ‘bonjour’ en stak aarzelend zijn handje naar Rozeke uit, meteen,
als vreemd, zijn lijfje wat terugtrekkend. Met zijn heldere, lichtblauwe oogen staarde
het Rozeke even strak aan. Het nonnetje glimlachte stil, onbewegelijk naast hen
staande. - Toen gingen zij verder.
‘Op wie lijkt hij?’ vroeg de barones, nadat zij achter het boschje rhododendrons
verdwenen waren.
Rozeke aarzelde om te antwoorden.
‘Zeg het maar; op hèm, niet waar?’
‘Joa hij, mevreiwe, hij gelijkt er veel op.’
Toen ondervroeg zij Rozeke over Smul, en Rozeke vertelde van zijn vloeken en
zijn razen en zijn drinken, maar dat hij haar toch niet meer durfde mishandelen,
omdat hij laf en bang geworden was na de dreigementen van de barones. En Rozeke
dankte innig haar vriendin voor de liefdadige hulp aan haar kinderen besteed.
Hilairken was zoo tevreden en leerde zoo goed bij meester Cattoir en Marietje voelde
zich zoo gelukkig bij de nonnetjes in 't klooster.
‘Rozeke, ik heb voor u en voor uwe kinderen gezorgd,’ zeide de barones. ‘Ik heb
u in mijn testament gesteld voor een som waar hij nooit aan kan komen.’
‘O, mevreiwe, mevreiwe, 'k hope toch da ge zilt genezen; 'k hope uit de grond
van mijn herte da ge langer zilt leven as ikke!’ riep Rozeke, in tranen uitbarstend.
Maar de barones schudde weemoedig het hoofd en bracht Rozeke door een zacht
gebaar weer tot bedaren.
Het nonnetje kwam terug, met vlugge, stille pasjes, in de strakke lijnen van haar
donker kleed, haar frisch en immer opgewekt gezicht, gehuld in 't wit kornetje met
de witte, uitgespreide vleugeltjes van ongeschonden reinheid. Zij deed Rozeke
denken aan het lief begijntje dat destijds Alfons' oude nicht verpleegde, en een
wereld van herinneringen rees kwellend weer in haar op.
‘Il est temps, madame, le soleil se couche,’ fluisterde het nonnetje de barones
vriendelijk toe.
De zieke knikte langzaam met het hoofd ten teeken van gehoorzaamheid. Het
nonnetje hielp haar met zachte handen opstaan en

Groot Nederland. Jaargang 3

467
bracht haar in het wagentje. Zij vroeg aan Rozeke of zij de kussens wilde meenemen.
- En duwend reed zij de patiënte langzaam, in 't stil geklaag der kiezeltjes onder de
elastieke banden, terug naar het kasteel, waar reeds twee knechts op het bordes
stonden te wachten, om haar naar binnen te dragen.
‘Zult ge mij nog eens komen bezoeken, Rozeke?’ vroeg ze zacht glimlachend,
bij de steenen treden van 't bordes.
‘O joa ik, mevreiwe, joa ik; en 'k zal alle doagen onze lieven Hiere bidden omdat
Hij ou toch genezen zou,’ zuchtte Rozeke met hikken in de stem.
De zieke dankte met een langen, stillen blik van liefde en als een doode vracht
zag Rozeke haar lieve meesteres in 't wagentje naar boven dragen, terwijl zij zelve
snikkend wegging.......

XLVI.
Dit was de laatste maal dat zij haar buiten zag. Toen zij na een paar weken op 't
kasteel terug kwam, lag de jonge barones te bed om het niet meer levend te verlaten.
Zij spraken nog een poosje met elkaar, zij spraken van het zacht en lief verleden,
van hun eerste ontmoetingen, van beider hoop en geloof in een toekomst van geluk,
die zich helaas, voor geen van beiden had verwezenlijkt. - En toen was 't uit, de
grijze dood stond eensklaps tusschen haar; haar teedere, wederzijdsche
genegenheid, zoo vertrouwelijk en zoo innig ondanks het groot verschil van standen,
als een in leed en in geluk harmonieus-gelijk opgaande en begrepen liefde, alles
was plotseling stil en koud en dood, voor altijd hier op aarde door het noodlot van
elkaar gescheiden. Zij ging het Groot Mysterie tegemoet; zij ging daar waar Alfons
reeds was en waar ook Rozeke vroeg of laat zou komen.
Zij stierf op een der laatste, droeve dagen van November.... Rozeke, die wist dat
het einde naderend was, luisterde iederen ochtend en avond in angstige spanning
of de verre doodsklok op den kerktoren niet galmde. - En eindelijk, op een
koud-stillen, grijs-mistigen avond hoorde ze 't: de driemaal herhaalde, in lugubere
kadans galmende slagen: bimbim.... bombom.... bambam, der groote, plechtige
begrafenissen.
‘De jonge mevreiwe zal deud zijn!’ riep zij ontroerd tot Meleken, die bezig was
met de luiken dicht te doen. Zij had nog willen
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twijfelen, maar het was bijna niet mogeiijk. Zij liep gejaagd in de buurt, en daar
hoorde ze 't: ja, de jonge barones was overleden. De menschen kwamen uit hun
huizen, spraken elkaar met bedroefde gezichten aan. Allen hadden steeds zooveel
van haar gehouden en zooveel medelijden gevoeld met haar ongelukkig jong leven.
- De grauwe nevel-lucht leek vol van rouw en treurnis, in alle schuren staakte 't doffe
bonzen van de dorschvlegels en het gegons der zwingelraderen; eenieder stond
huiverend in de kou buiten te luisteren naar het verre droeve galmen van de
doodsklok; en in vele huisjes werden kaarsen aangestoken en bad men, neergeknield
bij de heilige beeldjes, voor de zielerust der liefelijke en zoo rampzalige jonge vrouw.
Den volgenden dag ging Rozeke naar 't kasteel en vroeg schreiend of zij haar
vriendien nog eens mocht zien. Door een zwijgenden knecht werd zij in een sombere,
doodstille kamer gelaten en na een poosje hoorde zij een zacht geruisch van rokken
en vóór haar stond de donkere gestalte van het stille nonnetje, die haar fluisterend
met zich mede wenkte. Over den zwaren looper van den breeden trap gingen zij
naar boven. Hooge ramen van blauw, geel en purper gekleurd glas hulden vestibule
en trapportaal als in een atmosfeer van kerk; en door een langen, donkeren gang
kwamen zij aan een witte deur, die 't nonnetje zachtjes voor haar openduwde.
Bevend en snikkend trad Rozeke binnen. En door haar tranen heen zag zij eerst
niets dan een witachtigen nevel, waaruit bedwelmende aromas van de fijnste
bloemen schenen op te wasemen. 't Was of zij in een donkere bloemen-serre kwam,
waarin alleen twee gele kaarsjes op een witte tafel brandden; en eerst toen ze vóór
't bed stond zag zij haar geliefde jonkvrouw liggen, o zoo schoon, zoo heilig teer en
schoon, het fijne, wasgeel hoofd een ietsje scheefgezakt op 't blanke kussen, de
oogen toe, het prachtig haar in twee zware, donkere vlechten op haar schouders
golvend en de fijne gele handen als het ware biddend op de strakke borst gevouwen.
- O, ja, zij scheen zoo heilig-kalm te rusten en te bidden; en om haar heen, op 't
blanke bed, was het een schat van pure, blanke bloemen, die als de geurige essentie
van haar allerlaatst gebed in onzichtbaren wierook rondom haar ten hemel schenen
op te stijgen.
Rozeke was met gevouwen handen vóór het doodsbed op haar
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knieën neergezonken en een poos was er geen ander geluid in de stille, donkere
doodenkamer dan het geknetter van de waskaarsen op 't tafeltje en het snikken van
't geknakte boerenvrouwtje in lijdende aanbidding voor haar doode meesteres. Toen
stak het nonnetje met stil gebaar een vochtig palmtakje naar haar uit en Rozeke
nam het in de hand en besproeide even, in vrome teederheid, het lijkgewaad der
doode. Een laatste maal staarde zij, door haar tranen heen, naar de zoo geliefde
trekken en toen vertrok ze, waggelend op haar beenen, als in duizeling, door den
donkeren gang tot aan den schemerigen trap door 't stille nonnetje begeleid.

XLVII.
In dat zelfde kerkje, waar Rozeke eenmaal, met zalige tranen van ontroering, haar
schitterende huwelijksplechtigheid had bijgewoond, woonde zij nu haar plechtige
begrafenis bij. - Daar lag ze, als van marmer onbewegelijk in haar kist, wit als het
doodskleed dat nu haar strak-uitgestrekte lijk bedekte, de oogen toe en de handen
gevouwen, met haar schoone donkere haren in twee zware vlechten op haar
schouders uitgespreid. Daar lag ze, op de zelfde plaats, waar zij, jaren geleden, in
maagdelijke blankheid, stralend van schoonheid, van gezondheid en geluk aan de
zijde had gestaan van hem die haar eeuwige trouw en liefde gezworen, maar haar
zoo schandelijk bedrogen en gedood had; en de zelfde priesters die destijds
lofzangen van geluk en vrede aanhieven, zongen nu de plechtige treurzangen van
het eeuwig afscheid over haar koud en roerloos lijk.
En Rozeke, verscholen in een hoekje van de kerk, achter de talrijke, donkere
rouw-menigte van verwanten, van vrienden en van kennissen, weende, weende....
't Was of haar gansche wezen weg zou smelten in haar tranen, 't was of ze 't laatste
eind van al haar levensvreugd in 't graf zag dragen; er was niets meer, geen licht,
geen hoop, geen toekomst; alles, àlles leek nu dood en in de koude aarde voor altijd
begraven; en snikkend strompelde zij, na de begrafenis, in de dood-triestige
schemering, gebogen en geknakt als een oud, versleten vrouwtje, langs de eenzame
wegen huiswaarts.
Daar zat hij, de man, de vijand, de oorzaak van háár levens-
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leed en ondergang, zooals die andere man, op zijn manier, de oorzaak was geweest
van al het lijden en den dood harer vriendin. En een onuitsprekelijken haat en walg
kwam in haar op voor dat akelig, bruut gezicht; zij keerde de oogen van hem af en
zij had alle moeite om hem niet, trillend van toorn en verachting, de wreede woorden
naar het hoofd te slingeren, die haar bijna onweerstaanbaar op de lippen kwamen:
‘waarom ligt gij, schurk, nu niet in 't graf in plaats van haar!’
Maar treiterend-grinnikend, met een borrel in zijn hoek gezeten, staarde hij haar
aan; en plotseling hoorde ze zijn stem, zijn ruwe, nijdige vijandsstem, die schimpend
vroeg:
‘Hawèl, hoe es't gegoan? Hèn ze heur in de put gekregen? Zit ze 'r in, joa? En
komt ze 'r nie mier uit?’
Ze keek hem even aan, koel en strak, met hooghartig misprijzen. Zij was niet
bang meer voor hem; voor niets meer was zij bang. Zwijgend nam zij haar mantel
af en ging hem in de kamer weghangen. - Hij dronk ineens zijn borrel leeg en slaakte
dof een vloek.
‘Hawèl, nondedzju! Zij-je deuf of stom geworden?’ gilde hij ruw, toen ze na een
poos weer in de keuken kwam. ‘Hè-je nie g'heurd wat da 'k ou gevroagd hè?’
‘'K'n verstoa ou niet,’ antwoordde zij koel, kalm, uit de hoogte. En zij ging naar
het venster, bij de wieg, waar haar jongste kind in lag.
‘Ha! ge'n verstoa mij niet!’ riep hij, eensklaps dreigend, met fonkelende oogen
overeind gerezen. - ‘Hè-je 't geld mee? Verstoa-je dàtte?’
Strak keerde zij zich om en keek hem aan. - 't Geld!.... wat bedoelde hij? Hoe wist
hij? Wie had hem gezegd....?
Hij schimplachte, grijnzend, nijdig. ‘Haha! ge mient da 'k van niets 'n wete! Ge
mient da 'k niet 'n wete da g'in heur testament stoat! Nondedzju, ge zij mis, zille! 't
Geld! Hier! Afgeven, zeg ik ou!’
Zij schrikte hevig en staarde hem met toenemende angst en ontzetting aan. Hoe
wist hij? wie had hem kunnen zeggen....? Maar hij wist het, zooveel was zeker; hij
wist het en hij eischte het. En plotseling woelde en ziedde 't in haar binnenste als
een opstand en nam ze 't onverbiddelijk besluit hem nooit iets van het geld te geven,
nooit, nooit, wat er ook gebeuren mocht.
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‘'K 'n hè 't niet!’ riep ze met van haat gloeiende oogen; ‘'K 'n hè 't niet, moar al hâ 'k
het, noeit 'n zal ik er ou iets van geven, noeit, noeit, noeit, verstoa-je datte?’
Zij durfde hem eensklaps aan; haar liefde, haar piëteit voor de nagedachtenis der
dierbare overledene gaven haar een kracht waarvan ze zich zelve niet bewust was.
Zij stond vlak vóór hem, dicht bij hem, dreigend, de oogen flikkerend, trotseerend
zijn woede-blikken, zijn paars-zwellend gezicht, zijn krampachtig gesloten vuisten.
Er was een oogenblik van doodsche, onheilspellende, gespannen stilte. Zij hoorde
duidelijk het trage tiktak der horloge in den hoek der keuken en 't vroolijk
blaasgepruttel van het kleintje in de wieg. Het werd reeds schemerduister buiten en
groote, logge schaduwen kropen in huis onder de donkere zolderbalken.
Eensklaps vloog hij, gedrochtelijk hinkend, naar de voordeur en schoof den grendel
op. Toen naar de achterdeur en grendelde die ook. Toen greep hij naar zijn stok.
Met een schorren gil sprong ze op zij en duwde verdedigingshalve een stoel vóór
zich uit. Zou hij weer durven slaan? Zou hij durven, nu haar beschermster dood
was?
‘Lafoard!’ gilde zij; ‘lafoard! past ou op da g'aan mij komt!’
Grijnzend kwam hij op haar af.
‘We zijn alliene thuis en we 'n moên ons nou nie mier sjeneeren,’ grinnikte hij. En
plotseling weer gebiedend, kort en ruw:
‘Ala toe,.... da geld, hè.... afgeven!’
‘'K 'n hè 't niet! en al hâ 'k het ge 'n zoe 't nie krijgen!’ krijschte zij woedend.
De stok siste, in een woesten zwaai; en met een korten knak kwam de slag half
tegen haar hoofd, half op de leuning van den stoel terecht.
‘Sloeber! kreet ze. ‘En plotseling stootte ze den stoel uit al haar kracht met de
pooten vooruit, vlak in zijn walgelijk, paarsrood gezwollen gezicht.
Het bloed spatte, hij brulde, rukte den stoel met zulk een ruw geweld naar zich
toe, dat hij er mee achterover neerplofte en zij boven op hem. Hij greep haar met
zijn beide knuisten om de keel, duwde, trok en wrong tot zij weer onder hem lag; en toen liet hij zijn rechterhand los terwijl hij met de linkere steeds knelde en worgde,
en sloeg en beukte nu met de gebalde vuist volop in haar gezicht, zoo hard en snel
als hij maar kon.
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Zij slaakte korte kreten, als een steeds herhaald rauw en heesch gebrul, tusschen
de telkens woest en woester neerbeukende bonzen. 't Was als een telkens
afgebroken, schor geblaf, het leek geen menschelijk geluid meer; 't was als de
noodkreet van een vermoord beest, dat stikt in bloed-gebrobbel. Maar plotseling
kreeg zij een van zijn vingers tusschen hare tanden en beet er op als razend en liet
hem niet meer los, terwijl haar rauw, intermittent gebrul eensklaps veranderde in
een aanhoudend hoog gegil, als het oorverscheurend krijschen van een schrille
stoomfluit.
Een geweldige bons op de voordeur en als onder het rammeien van een heiblok
vloog zij open, en Kamiel en Meleken kwamen binnengestormd. Met één machtigen
ruk trok de stalknecht Smul van Rozeke's lijf, gooide hem als een pak in den hoek
van den haard, sprong weer naar hem toe en hield hem daar onder bedwang, terwijl
Meleken haar steeds zinneloos-gillende meesteres optilde en naar het achterhuis
droeg.
‘Loat mij los! ze moet deud! ze moet deud!’ gilde Smul, bloedend en spuwend,
als een gewond beest in den hoek van den haard onder Kamiels forsche knelling
in elkaar gedrukt.
‘Stille, boas, stille,’ hijgde Kamiel met reusachtige inspanning den woesteling in
bedwang houdend.
‘Deud, nondedzju! deud! deud moe ze! deud! deud!’ schreeuwde Smul, door het
steeds aanhoudend hoog-gillen van Rozeke in zijn furie nog gezweept.
Kamiel, niet in staat hem daarbinnen langer te bedwingen, rees plotseling overeind
en sleurde met geweld den woestaard naar de deur. Smul klauwde, schopte, beet
en stampte; maar telkens werd hij met een schok weer wat verder gerukt en eindelijk
was hij buiten en viel er uitgeput en grollend in het gras. Binnen in huis bleef Rozeke
aanhoudend als een krankzinnige scherp gillen.
Meleken kwam verwilderd naar buiten geloopen.
‘O Kamiel, leupt toch gauw om hulpe!’ smeekte zij schreiend. ‘Toe, Kamiel, hoast
ou, 't es wried, de bezinne goa stirven!’
In machtelooze wanhoop schudde de knecht het hoofd, Smul steeds men ijzeren
greep onder zijn klauwen houdend. Gelukkig zag hij eensklaps iemand achter 't hek
voorbijstappen en riep hem dringend:
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‘As 't ou blieft vriend, leupt toch al gauw om den dokteur, de bezinne ligt op stirven!’
smeekte de jongen.
‘Wa és da? wa gebeurt er hier?’ riep de man, verstard kijkend op Smul in 't gras
en met schrik-oogen luisterend naar het steeds aanhoudend noodgegil van Rozeke
in huis.
‘Och leupt toch! leupt toch! 't es te wried!’ smeekte Kamiel zelf huilend.
De man holde weg en plotseling richtte Smul zich in het gras half op. Kamiel
sprong toe en drukte hem weer neer.
Maar Smul was opeens bijna kalm geworden.
‘Loat moar, 't es gedoan,’ zie hij, zich nijdig loswringend.
‘Blijft hier, boas, wa goa-je doen?’
‘Hoal mij mijn klakke,’ zei Smul.
Kamiel vloog in huis, nam Smuls pet, die naast den haard lag en rende er weer
mee naar buiten.
Smul zette ze op, veegde met zijn mouw het bloed van zijn gezicht en stapte
somber, akelig-hinkend, naar het hek.
‘Woar goa-je noartoe, boas!’ liep Kamiel hem angstig na.
‘Noar den duuvel?’ antwoordde hij met een verwoeden blik. - En weg was hij, in
de grijze schemering,
Nog steeds, doch doffer nu, lag Rozeke in 't achterhuis te gillen.
Het kleintje, dat eerst een poos hevig geschreid had, lag nu opgewonden, met
blinkende oogjes en zwaaiende armpjes, blaaspruttelend in zijn wieg te woelen. De
andere kinderen kwamen juist van school terug.....

XLVIII.
Dien nacht kwam Smul niet thuis. - Doch niemand bekreunde er zich om: hij liep
waarschijnlijk, dronken, de dorpsherbergen af.
De dokter was gekomen, had Rozeke te bed gelegd. Haar wonden waren ernstig,
doch niet levensgevaarlijk. Alleen haar gezicht was deerlijk geschonden: twee
voortanden uitgeslagen, de oogen bijna toegezwollen, de halve linkerwang rauw
vleesch. Door het aanhoudend gillen, als een bezetene, was haar stem heesch en
schor en bijna klankloos geworden. Nu lag ze stil. Slechts af en toe nog kreunde en
zuchtte zij en greep soms wild met beide handen naar haar keel, alsof zij er nog
steeds zijn wreede worgende
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knelling voelde. - Kamiel en Meleken wachtten vol angst op Smuls terugkomst.
Doch hij kwam niet. - De gansche dag verliep en ook de avond en de nacht en
nog steeds was hij niet terug. De jongen en het meisje werden angstig.
Toen hij den derden dag nòg niet verschenen was zei Meleken tot Kamiel:
‘Kamiel, jongen, ge moet ne kier in 't dorp goan infermeeren en aan bezinne's
ouërs zeggen dat hij nog niet thuis 'n es.’
Kamiel kleedde zich aan en ging. Hij kende ongeveer de herbergen waar Smul
's zondags gewend was te komen en hij bezocht ze, de eene na de andere.
Jawel, men had hem bijna overal gezien, maar dat was al meer dan twee dagen
geleden en sinds had men niets van hem gehoord. - In ‘d' Ope van Vrede’ was hij
schreeuwend en vloekend binnengekomen, met gescheurde kleeren en bebloed
gezicht, afschuwelijke dreigementen tegen onbekende vijanden uitrazend; maar de
gewone klanten van die degelijke herberg, meest allen fatsoenlijke burgers, die hij
in hun dagelijks, rustig kaartpartijtje stoorde, hadden zich zóó aan zijn opruierig
lawaai geërgerd, dat Sietje, 't herbergmeisje, beslist geweigerd had hem van drank
te bedienen, waarop hij met de schandelijkste scheldwoorden en vloeken weer
vertrokken was. Na ‘d' Ope van Vrede’ had hij de ‘Casino’ bezocht; na de ‘Casino’
het ‘Huis van Commercie’ en na het ‘Huis van Commercie’ 't ‘Klein Congres’, waar
hij eensklaps op zijn vroegeren baas, boer Kneuvels, was gebotst. Op dat oogenblik
was Smul reeds hevig dronken; boer Kneuvels was het ook, zooals gewoonlijk
wanneer hij in het dorp kwam, en dadelijk hadden zij, voor een beuzelarij, ruzie
gekregen en willen vechten. - De baas uit 't ‘Klein Congres’ had hen beiden met
geweld op straat gegooid en zijn herberg achter hun rug gesloten.
Het was toen ongeveer half elf. Smul had Kneuvels eerst een tijd verloren en hem
daarna heel onverwacht in een andere herberg weer teruggevonden, waar de ruzie
herbegonnen was; maar ook daar kwam de baas onmiddelijk tusschen beide en
verzocht hen elders te gaan kijven. - Weer was Smul boer Kneuvels kwijt geraakt,
die intusschen naar zijn hoeve was teruggekeerd; en daar alle fatsoenlijke
dorpsherbergen gesloten waren, was hij terecht gekomen in het Peperhol, de
slechtbefaamde achterwijk waar
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wildstroopers en dieven woonden en waar de kroegjes tot laat in den nacht open
bleven. - In de ‘Jonge Vlooi’ had hij een bende boeven en straatmeiden met wijn
getrakteerd. Van uit de ‘Jonge Vlooi’ was geheel die troep met hem meegegaan
naar het ‘Luizegevecht’, waar zij nogmaals wijn gedronken en gedroogde worst
gegeten hadden. Daar van daan waren zij in de ‘Gesieperde Kavanse’ terecht
gekomen....
En daar ook moest Kamiel zijn opsporingen staken. De ‘Gesieperde Kavanse’
was het laatste kroegje van 't beruchte Peperhol. Daar achter lag het open veld en
verder het kanaal. Tot half drie in den nacht was Smul er gebleven. Hij bevond er
zich op 't laatst geheel alleen. Al lang waren zijn laatste centen op en hij had reeds
heel wat schuld gemaakt, toen de baas hem eindelijk gezegd had dat 't nu tijd werd
om naar bed te gaan. Smul was opgestapt en vanaf dat oogenblik had niemand
hem meer gehoord of gezien.
Kamiel stond bedremmeld. Dat alles was reeds meer dan twee dagen geleden
en allen dachten Smul sinds lang op zijn boerderij teruggekeerd. Hij verliet het
Peperhol en ging naar Van Dalens huisje.
‘Zeu,’ zei moeder Van Dalen, minachtend haar schouders ophalend, toen zij 't
verhaal hoorde; ‘wel zeu, hij 'n es nog nie thuis! O, hij zal versmeurd zijn in de voart.
Weet-e wat dat-e gij doet, jongen, goa gij noar de sandurms en geef het aan. Ze
zillen d'er zij wel noar zoeken en 'k zal ik te binst noar Roze goan.’
De jongen stond wel wat verbaasd over zooveel onverschilligheid, maar zei verder
geen woord; en door vader en door Miel van Dalen vergezeld, begaf hij zich naar
de gendarmerie en vertelde er 't gebeurde. Toen liepen zij met hun drieën en een
paar gendarmen een eind weg langs het kanaal, in 't water kijkend. Maar onverrichter
zake keerden zij naar de boerderij terug.
Rozeke was wat bijgekomen. Toen zij haar ouders en haar broeder zag, die sinds
meer dan een jaar op de boerderij niet meer geweest waren, viel zij onbedaarlijk
aan 't schreien. Zij greep hun handen, klemde zich als 't ware aan hen vast en
smeekte snikkend:
‘O, moeder, voader, Miel, ge 'n meug noei mier wiggoan, ge moet bij mij blijven.
Smul zal weere komen en hij zoe mij deudsloan!’
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Maar toen zij vernam dat Smul nu reeds drie dagen weg was en misschien wel in
't kanaal verdronken lag, toen kwam er als een glans van onverwachte hoop en van
geluk over haar deerlijk geschonden gelaat en zij zuchtte, als in een stille bede:
‘Och Hiere! dat 't toch woar woare! da 'k hem toch noeit van mijn leven mier 'n
zag!’
Eenige dagen verliepen. De gendarmen deden opzoekingen, peilden met haken
in 't kanaal en Rozeke lag te wachten en te beven, elk oogenblik vreezend hem
terug te hooren komen; elk uur, elke minuut welke verstreken, in sidderende
dankbaarheid, als een versterking van haar eenige, laatste hoop begroetend.
En eindelijk, op een namiddag, tegen avond, zag zij, - voor de eerste maal sinds
zijn mishandeling weer opgestaan en rustend naast haar kinderen voor het
keukenraam gezeten, - zag zij, als een boodschapper van blijde, gelukkige tijding,
bijna als een redder, den dorpsveldwachter op het boerderijtje komen. Zij twijfelde
geen oogenblik, zij was zèker dat hij haar de goede tijding der verlossing bracht, zij
voelde, vòèlde dat hij haar kwam mededeelen dat men Smul gevonden had; zij zag
en voelde 't aan zijn gansche houding, aan de bizondere uitdrukking van zijn gelaat,
aan de nieuwsgierige gezichten van enkele dorpelingen en buren, die hem aarzelend
op een afstand vergezelden.
Zij stond in strak-gespannen houding op terwijl hij binnen kwam, beantwoordde
machinaal zijn korten groet en hoorde als in een droom zijn woorden:
‘Bezinne,.... ge meug nie verschieten,.... 'k kom ou zeggen da we Smul gevonden
hên.’
‘Deud?’ kreet zij in instinctmatige vrees of er nog twijfel was.
‘Deud,’ antwoordde de veldwachter langzaam hoofdknikkend. ‘W'hên hem doar
uit de voart gehoald, achter ne greute sleeper mee 'n woalescheep dat diepe geload
was en dat hem noar boven gemeulend hèt. - Hij es al leulijk aan 't bedirven. Wilt
g'hem hier hên of moên w'hem ginter houên? Hij ligt in den stal van 't gemientenhuis.’
‘Houdt hem ginter, houdt hem ginter, 'k zal direkt de kiste loate moaken,’
antwoordde zij dof.
‘En moet g'hem nie mier zien?’
‘Nien ik, nien ik, nien ik,’ zei, zij beslist en krachtig hoofdschuddend.
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‘Al gezeid. - Zurgt dan da we zeu gauwe meugelijk de kiste krijgen.’
En met een korten ‘goên dag’ was de veldwachter weer weg. De nieuwsgierige
dorpelingen en de buren, die tot halfwege den boomgaard meegekomen waren,
keerden druk-pratend met hem weer terug....

XLIX.
Toen kwam er eensklaps groote rust en kalmte in Rozeke's zoo lang geschokte
leven. Een harde strijd, die veel van haar had weggerukt, was plotseling uitgestreden
en daar zat ze nu, alleen en zwaar-beproefd, maar eindelijk toch verlost en vrij, met
een gevoel van zekerheid en vrede, in 't instinctief besef dat 't allerhardste was
geleden, dat zij niet langer meer de speelbal van een wreed en grillig noodlot was,
en voortaan zelve iets aan haar verder leven schikken kon.
Haar verder leven....! Zij was pas twee en dertig,.... en tweemaal weduwe met
drie kinderen! - Twee waren er jong gestorven. - Dat stond vóór haar als een baken,
als een vast bereikt doel. - Zij zou niet meer hertrouwen; zij zou voortaan uitsluitend
voor haar kinderen leven....
En 't leven ging opnieuw zijn tragen, stillen, dagelijkschen gang; en weken werden
maanden; en maanden werden jaren, met hun afwisselende seizoenen en natuurlijke
gebeurtenissen. - Haar vader stierf; velen om haar heen verdwenen, die lange jaren
met haar hadden meegeleefd. Haar broers en haar zuster waren getrouwd en
hadden ook reeds kinderen; en haar eigen kinderen werden allengs groot en
volwassen en zij zelve voelde zich langzaam aan een oudje worden.....
Een oudje dat het nieuwere niet steeds begreep of liefhad en weldra meer en
meer terugleefde in herinneringen van vroeger....; een oudje, dat trapsgewijs de
toekomst weer heel anders worden zag dan ze zich die gewenscht en voorgesteld
had.
Vroeger was het haar hoop en haar wensch, haar innigste illuzie geweest, dat
haar oudste zoon geen boer zou worden. Hij zou onderwijzer worden, zooals meester
Cattoir, bij wien hij zoo goed leerde. Maar met de dood van Alfons was ook die illuzie
in haar
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gestorven en zij had wèl gehoopt dat hij bij haar terug zou komen en in zijn vaders
plaats de boerderij beheeren.
Te laat! - Hilaire voelde niets meer dan afkeer voor 't boerendrijf. Hij had, tegen
haar zin, zijn studies doorgezet en weldra een plaats als hulponderwijzer op een
ver-afgelegen dorp gekregen. Hij trouwde er, had kinderen en Rozeke zag hem
slechts zelden meer; en wanneer zij hem nog zag was hij bijna als een vreemde
voor haar; een vreemde, die een deftige taal sprak, als destijds meester Cattoir;
een vreemde die bij haar kwam met een vreemde vrouw en met twee vreemde
kinderen: een heertje en juffertje, die de vreemde, ongewone namen droegen van
Adhémar en Bérénice en ook diezelfde, vreemd-deftige taal spraken en met een
soort wantrouwen haar de handjes gaven alsof zij ook voor hen een totaal vreemde
was.
En dan Marietjen! - Marietjen, door de zorgen van jonkvrouw Anna bij de nonnetjes
in 't klooster opgevoed, had het klooster ook niet meer verlaten. Sterker nog dan
haar broeder voelde zij een afkeer voor haar oorsprong en toen zij achttien jaar was
en over haar toekomst moest beslissen, had zij verklaard non te willen worden.
Niets was bij machte geweest haar van dit vast voornemen af te brengen; en nu
was zij non, nu liep zij met het wit kornetje en het zwarte kleed in 't klooster; nu was
zij van de gansche wereld, van haar vroegere vrienden en verwanten en ook van
haar moeder voor altijd gescheiden; en zelfs haar naam had zij verloren: in plaats
van Marietje van de Weghe, kende men haar nu nog enkel onder den naam van
soeur Vincent-Perpétue!....
Soeur Vincent-Perpétue....! Rozeke kende haar niet meer. Ook met haar had ze
geen voeling meer; ook zij, haar eenige dochter, de dochter van Alfons, was een
vreemde voor haar geworden. Soms kwam zij op de boerderij en sprak dan over
dingen die Rozeke niet goed begreep of die haar kwelden of verveelden: over de
ziel, over de eeuwigheid, over het eenig ware katholieke geloof. Rozeke was
godvruchtig, zij was het steeds geweest, maar 't ergerde en sarde haar dat dat kind,
die dochter van haar, er meer van weten en er wijzer over spreken wou dan zij: 't
verveelde haar. - En in haar eenzaamheid had ze nog slechts haar jongsten zoon,
Arie, Smuls kind, een goede, brave, maar ietwat slappe en karakterlooze jongen,
die in niets leek op zijn vader;
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een jongen die iets goedig-onbeduidends en onverschilligs over zich had; die
machinaal zijn werk verrichtte en ook geen verdere ambitie had dan het machinaal
betrachten van zijn alledaagschen plicht; een jongen die ook alweer, op heel andere
wijze, als een vreemde naast haar leefde.
Allen vreemden, onverschilligen.... Rozeke voelde haar groote eenzaamheid en
leefde ver en wijd buiten haar bekrompen, dagelijkschen kring in de herinneringen
van 't verleden. - Dat was geweest, dat had bestaan, groot en sterk, vol smart en
liefde; en 't tegenwoordige was niets dan kleurlooze eentonigheid. Zij allen die ze
goed gekend had en waarvan de meesten nu sinds lang verdwenen waren,
herleefden vóór haar geest, doch slechts heel even: allen verzwonden weer, nietig
en klein, verschrompeld door den dood, uiteengewaaid als stof onder een
windvlaag,.... maar twee bleven er telkens over, eeuwig jeugdig, eeuwig frisch en
eeuwig schoon; twee die zij zoo kort, o, zooveel te kort en toch zóó innig had
liefgehad: haar man en jonkvrouw Anna!
Die alleen leefden, lééfden steeds intens voor haar! - Met die twee leefde zij zelve
in voortdurende gemeenschap. Zij zag in zalige verrukking hun welbekende
gelaatstrekken en hoorde steeds hun geliefde stem. En 't kwam haar voor alsof zij
die, en alleen die onder hen allen, terug zou vinden zooals zij hen gekend had, in
al de jeugd en al de schoonheid van hun mooiste jaren, die voor altijd zouden blijven
duren....
Het werd een teer en zacht verlangen, een innige, vurige hoop, die, in de
vergetelheid van al het tegenwoordige, haar verleden met haar toekomst weer
vereenigde. - Het werd een troost, een vast geloof, een sterke zekerheid; het was
iets dat zij ieder oogenblik te gemoet ging, dat elken dag steeds dichter bij in haar
bereik kwam;.... 't was iets.... dat zij weldra bereiken zou.
Zij wachtte en verlangde,.... uren en uren lang zat zij er soms, starend in haar
eenzaamheid, over te peinzen, te mijmeren. Zij zag hen, zij hoorde hen, een kleine,
brooze wand hield haar nog maar gescheiden van het ideale oord waar zij nu beiden
en samen, jeugdig en schoon, gelijk in 't nieuwe leven en gelijk in heerlijkheid op
haar zaten te wachten en waar haar plaats tusschen hen bewaard bleef....
In sereene zaligheid voelde ze 't komen;.... haar wezen was
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van deze aarde haast niet meer. Nog één klein stapje, nog één oogenblikje
wachten.... en zij was er....
Zij kwam er, zij was er eindelijk, op een stillen, rijken, gouden najaarsmiddag. De
aarde was als een paleis van ongestoorde weelde, als een voorhal van het Paradijs,
voor 't laatste afscheid. Alles was zoo stil, zoo heilig-glanzend zacht en stil. - Zij lag
te bed, met open ramen in die rijke heerlijkheid, als om in eens ver-weg te kunnen
zweven naar het goddelijk, onbekende oord, waar zij sereen-gelukkig op haar
wachtten. Haar kinderen en kleinkinderen stonden om haar heen, doch niemand
weende. Zij zagen het geluk van de verlossing op haar kalm gelaat.
Zoo ging zij heen.... En toen de laatste zucht gegeven was, kwam een
onuitsprekelijk-zachte glimlach over hare trekken....
Haar ziel en haar geest, de gelouterde essentie van haar gansche wezen was bij
hem en bij haar,.... haar man en haar vriendin,.... in onverstoorbaar geluk,.... voor
altijd.... in het eeuwige....
EINDE.
AFSNEE-AAN-DE-LEYE, 15 Augustus 1905.
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Literatuur.
MARCELLUS EMANTS, Waan.
Amsterdam, V a n H o l k e m a & W a r e n d o r f .
We zijn zoo gewoon aan de boeken van Marcellus Emants flink houvast te vinden,
dat dit Waan ons een gevoel van onzekerheid geeft.
In den regel zijn zijn scheppingen zoo massief en logisch van constructie, weet
de schrijver ons zoo klaar te toonen wat hij wil, dat het zwevende in zijn jongste
werk ons vanzelf de meening opdringt dat hij niet zoo duidelijk als anders zijn doel
voor zich gezien heeft.
Hij heeft blijkens zijn titel ons de macht willen doen ervaren van den W a a n . En
blijkens den inhoud, vooral van het slot, de macht van dien bepaalden Waan, die
den mensch zijn eigen gewoon-zijn, zelfs zijn eigen ordinairheid toch doet houden
voor iets bizonders.
Het valt niet te ontkennen dat de illuzie van belangrijkheid een groote rol speelt
in leven en maatschappij. En meermalen zou het vernietigend zijn voor individu en
grooter of kleiner samenleving als ze zich objectief konden zien!.... De grootste
wijsheid wordt dan ook met recht geacht saam te gaan met een onwrikbaar besef
van eigen kleinheid, vanzelf leidend tot bescheidenheid. Maar dat besef behoeft
niet neerdrukkend te zijn. Goethe heeft herhaaldelijk den nadruk gelegd op de
waarde van den kleinen enkelling in het geheel der schepping.
Zoo ergens dan zijn we hier op 't terrein van het relatieve. Wat is gewoon? - wat
is bizonder? Waar eindigt het eene en begint het andere? In het gebruik van 't woord
‘gewoon’ ligt evenzeer een aanwijzing van het bestaan van 't niet-gewone of
‘bizondere’, als in het gebruik van 't woord ‘bizonder’ de exceptie naast of boven
het ‘gewone’ wordt aangeduid.
Het kan moeilijk in het plan van Marcellus Emants gelegen hebben ons te
overtuigen - altijd als kunstenaar, in wiens werk we het algemeene afleiden uit het
meer speciale - dat het bizondere als zoodanig niets dan een waan is, dat er niets
anders bestaat dan het gewone, door hem daarenboven het ‘ordinaire’ genoemd,
wat in ons spraakgebruik een

Groot Nederland. Jaargang 3

482
pejoratief is. (Immers een ‘ordinair’ mensch staat nog eenige trappen lager dan een
‘gewoon’ mensch.)
Daarom lijkt me de redeneering van Hendrik Verheulen aan het slot van het boek,
die dat zou doen veronderstellen, niet vrij van gezochtheid.
Hij noemt daar ‘alles een kwestie van perspectief’.
‘Bismarck's, Shakespere's, Napoleon's, Socratessen.... van elke soort zullen er
wel honderden zijn geweest en nog bestaan; maar alleen het éene bekende
exemplaar heeft om zich heen de gunstige omstandigheden gevonden, die hem
gedragen hebben in het grote licht, waar iedereen hem moest zien blinken. En zelfs
toen zagen de verafstaanden nog maar alleen zijn éne belichte kant, terwijl ze niets
van de andere zijde afwisten, waardoor ook die grote man voor de dichterbijstaanden
weer was.... ordinair.’
Die redeneering is verre van overtuigend.
Al nemen we aan dat deze mannen voor de dichterbijstaanden ‘gewoon’ geweest
zijn - wat volstrekt niet bewezen is: er bestaat een buitengewoonheid die zelfs voor
de allernaasten blijft - dan hebben de ‘gunstige omstandigheden’ hen toch voor de
heele menschheid tot iets bizonders gemaakt. En die appreciatie beslist. Hooger
kunnen wij niet. De beteekenis van den mensch op zich zelf, buiten relatie, absoluut,
is niet vast te stellen. Met zijn beteekenis voor de m e n s c h h e i d moeten wij het
doen, en daarmee rekenend is noch Shakspere, noch Socrates, zelfs niet bij wijze
van veronderstelling, ordinair te noemen.
Ik blijf hierbij staan omdat de zwakke zijde van dit werk mij deze lijkt, dat Emants
aan het slot ons door het peinzen van Hendrik Verheulen tot de quintessens van
zijn bedoelen wil voeren, en dat de wijze waarop dit gepeins geformuleerd is meer
doet denken aan een spitsvondige redeneering voor een debating-avond, dan aan
de uit het voorafgaande verhaal vanzelf voortspruitende wijsgeerige concluzie van
algemeene beteekenis.
Immers de wellicht Hendrik Verheulen voor eigen gewoonheid troostende
bespiegeling over de beteekenis van genoemde groote mannen, zal ons moeilijk
overtuigen dat hun grootheid ook voor ons een w a a n moet zijn.
Had de auteur ons van de illuzie aller grootheid eenigszins willen overtuigen, dan
zouden we van de personen uit zijn verhaal den indruk hebben moeten ontvangen
dat ze als menschen werkelijk in aspiraties en daden boven den gewonen mensch
verheven waren en desniettemin in hun innigste zijn geheel ordinair bleven. Dan
had er uit de geschiedenis van hun zieleleven een schrijning van leed over
menschelijke machteloosheid kunnen voortkomen, bij 't aanzien van hun pogingen
om het onontkombaar ordinaire van 't menschelijk bestaan te kleuren met een illuzie
van hooger willen.
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Maar hoe zien we zijn personen?
Hendrik Verheulen, een ontwikkeld man van middelbaren leeftijd, vergezelt op
reis zijn tante en verlieft zich op haar gezelschaps-juffrouw, in wie hij, door zijn
verliefdheid, iets bizonders wenscht te zien.
Wij echter, onbevangen lezers, zien dat bizondere niet, vinden Maggie een door
Emants met zeer ‘bizonder’ talent psychologisch waar gemaakt type van het heel
gewone, zeer egoïstische, ietwat aesthetisch aangelegde en verfijnde, kurige
moderne heksje, dat de kracht van haar uiterlijke bekoring kent en daarvan bij Henk
het noodige gebruik maakt om hem naar haar nukken te ringelen, maar dat toch te
weinig individu is om niet naar de kracht van den màn, als de door haar als vrouw
gewenschte en voor haar noodige beheersching te verlangen.
Wanneer nu later het huwlijk met deze Maggie een ‘tegenvaller’ blijkt, kan de
lezer er zich al bedroefd weinig van aantrekken. Hij toch is door de meesterlijke
analyze van den schrijver zoo geheel ingewijd in het onbeteekenende van haar
zielsbestaan, dat hij de illuzie van Hendrik Verheulen geen oogenblik gedeeld heeft.
De verhouding van Henk en Maggie gaat, noch in hun dagen van harmonie noch
in hun vlagen van oneenigheid, één oogenblik boven het zeer alledaagsche. Van
liefde in den zin van harmonisch zieleleven, van levensvermooiing door
wederzijdsche opwekking tot hoogere gevoelens, van elkaar vinden juist in de
saamvoeling van datgene wat het leven hooger en rijker maakt - geen sprake. En
't is noch aan haar, noch aan hem te merken dat zij een van beiden daardoor iets
missen. Zij vrágen niets meer.
Het eenige wat Verheulen van haar zou verlangen is een beetje meer
gelijkmatigheid, een weinig meer complaisance en vooral hartstocht, terwijl zij hem
tracht op te voeden tot wat minder burgerlijke manieren en ze hem waarschuwt niet
te sentimenteel of te zacht tegen haar te zijn.
Wat behalve haar uiterlijk als charme uitwerking op hem heeft is het ‘pikante’ van
haar ongelijkmatigheid, waardoor ze dikwijls een puzzle voor hem is. Maar.... ligt
hierin niet tevens de aanwijzing dat er van echte, innige, juist naar volledige
oprechtheid strevende liefde geen sprake is, althans bij haar?
Zij verlangt in hem niets anders dan een zekere uiterlijke distinctie, en een
heerschernatuur, die in staat is steun te geven aan haar eigen wispelturigen aard.
Van teederheid, aanhankelijkheid geen sprake. Eerst als hij, haar duldelooze vlagen
van koelheid en kurigheid moede, hun verloving verbreekt, schrijft ze hem een brief,
die even goed berekening als oprechtheid kan zijn, met zinnen als:
‘Je bent er de man niet naar om terug te komen op een eenmaal genomen besluit.
Nu alles voorbij is, kan ik dus heelemaal vrij tot je
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spreken. Twee dingen wil ik hebben, Hendrik, dat je goed weet en dan zal je nooit
meer iets van me hooren. Ik ben onaardig, ja zelfs onbehoorlijk tegen je geweest....
Maar jij hebt ook schuld gehad.... En nu wil ik je wel bekennen, w a t a n d e r s
m i s s c h i e n n o o i t o v e r m i j n l i p p e n z o u g e k o m e n z i j n . Eigenlijk
houd ik pas goed, pas echt, heel echt van je, sinds je me zoo diep vernederd hebt.’
Op het gespatieerde kom ik dadelijk terug, maar ik vraag of we hierin niet veeleer
een speculeeren op zijn zwakheid dan een bekentenis moeten lezen? De brief heeft
dan ook als natuurlijk gevolg dat Henk, al te Keulen op zijn terugreis, niet weet hoe
gauw hij weer naar Luzern zal sporen om zijn spijt te betuigen.
De psychologie aan Maggie besteed is wel weer het beste van Emants. We voelen
voortdurend het wáre, het levende van dit egoïstische, wat hysterische en stuurlooze
meisje. Maar juist omdat Emants ons zoo volledig inwijdt in het onbeteekenende
van haar kwazi raadselachtigheid, worden we wat ongeduldig tegenover een man
als Verheulen, die toch in zijn lang leven wel gelegenheid zal gehad hebben om het
superieure van het minderwaardige te leeren onderscheiden, en die op zijn leeftijd
zoo kwajongensachtig onbeholpen staat, alléén door wat fyzieke charme bevangen
en gevangen, tegenover deze Maggie. Weet hij die een maatschappelijk zoo
veelbewogen leven achter zich heeft nog zoo weinig van vrouweliefde, dat hij niet
voelt hoe weinig dit beurtelings koel en aanhalig zijn, maar nooit warm-hartstochtelijk,
nooit in innigheid zich geven, lijkt op de echte liefde van de vrouw voor den man
van haar keus?
Als hij op dien brief reageert met naar Luzern terug te keeren, heeft hij een
onderhoud met zijn tante, in volle geestdrift over dat schrijven.
Mevrouw Verheulen lacht fijntjes, knipoogt en dreigt met haar vinger.
‘- Wel, wel, wel.... wat 'n opgewondenheid. En dat is nou een man van
ondervinding! Nou, maar, m'n jonge, ik vin 't eigenlik wel goed, dat je nog zoo
opgewonden zijn kan. Kouwe verliefdheid.... da's toch ook 't ware niet.’
In deze laatste woorden ligt de rake critiek van tante op Maggie's verhouding tot
hem. Doch hij antwoordt:
‘- Nee, tante, dat ben 'k met u eens; maar.... nou moet u toch ook weer niet denke,
dat Maggie en ik ons late meeslepe door ons gevoel. Haast zou 'k zegge: bij Maggie
is bepaald 't tegendeel 't geval. En dat geeft me juist zo'n vertrouwe in d'r. Die brief
is eer koel en verstandig dan overgevoelig. Van vleierij of aanhaligheid.... geen
spoor! Resoluut en kordaat als altijd had ze zich al helendal in de toestand geschikt.
Ze wou alleen, dat ik me niet in d'r vergisse zou. Nou, dat heeft ze bereikt en als u
Maggie buite model vindt, dan heeft u wel gelijk; maar toch alleen op voorwaarde,
dat u daarmee wil te kenne geve, dat ze beter....
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verstandiger, eerliker, oprechter, degeliker is dan de meeste mense en hoger, veel
hoger staat dan andere vrouwe.’
Als ons nu nog versch in de herinnering ligt al wat tusschen Henk en Maggie is
voorgevallen, en waarbij we geen enkele gelegenheid hadden iets ‘hoogers’ in
Maggie waar te nemen - wèl ons genot gehad hebben aan Emants scherpzinnige
zielkundige ontleding van dit in essentie toch eigenlijk heel ordinaire zieltje - dan
wordt Henk, de gewezen dominee, gewezen dagblad-redacteur, gewezen
onderzoekings-reiziger, ons toch wel wat te veel ‘hals’, om later eenige tragiek te
voelen wanneer dezen man de w a a n van Maggie's bizonderheid geheel ijdel blijkt.
En juist omdat we voelen met hoe vaste vooropzetting Emants èn Verheulen èn
Maggie zóó gewild heeft en niet anders, blijkt de uitwerking van dit thema met déze
personen niet doeltreffend, maakt het slot in verband met den titel geen
overtuigenden indruk.
Er is iets wat me boven eenige woorden van Maggie spatieeren deed,
voorafgaande aan haar volledige liefde(?)-bekentenis: ‘w a t a n d e r s m i s s c h i e n
n o o i t o v e r m i j n l i p p e n z o u g e k o m e n z i j n .’ Ik neem dit in verband
met een uiting van den auteur op blz. 7 waar hij rept van: ‘de begeerte van alle
verliefden om presies te weten met welke kracht en welke zuiverheid van gevoel
ze bemind worden.’
Het is wel zeer opmerkelijk zoo dikwijls als dit zelfde motief onder verschillende
omstandigheden in het werk van Emants terug komt. De man die begeert te weten
of hij en hoezeer hij bemind wordt en de vrouw die weigert dat te zeggen. Bij Maggie
is dat nu niet het geval, maar zij stelt toch de mógelijkheid dat zij het hem nooit
gezegd zóu hebben, indien hij niet zóo gehandeld had.
Let nu eens op Tonia en Theodoor in het eerste deel van Inwijding, waar het
Theodoor tot een marteling wordt dat hij Tonia niet tot de bekentenis van volledige
liefde kan brengen, en ga eens verder terug tot het zooveel jaren vroeger geschreven
Artiest, waar Gérard Adrikus nooit de volledige zekerheid heeft kunnen krijgen dat
Marie Brong van hem hield.
't Is of Emants telkens weer tot de behandeling van dit zelfde thema: de man die
verliefd is of liefheeft en de vrouw die, zijn verliefdheid of liefde aanvaardend, tòch
weigert hem zekerheid aangaande haar eigen gevoelens te geven.
En zelfs bij Maggie die zoo gulmondig bekent, is er voor Henk in die bekentenis
weinig overtuigends als zij, zijn kussen op haar lippen duldend, ze toch nooit
beantwoordt.
De herhaalde behandeling van deze soort onzekere en daardoor onvolkomen
liefde is in Emants' werk een te markant verschijnsel om er niet de aandacht op te
vestigen.
Wat de compozitie van Waan aangaat, ligt in de boven aangeduide
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weifeling tusschen bedoeling en handeling niet tevens de verklaring dat het slot,
van blz. 164 af, waar we Henk en Maggie getrouwd vinden, uitloopend op Henk's
pessimistisch en wereldwijs gepeins, den indruk maakt van matheid? 't Is als een
tweede deel dat noch in proportie noch in inhoud goed bij 't eerste past. Die
plotselinge candidatuur voor de Tweede Kamer te midden van de herrie der
Fancy-fair, die mondaine meneer Rietzen in wien we opeens het door Maggie
gedroomde ‘biezondere’ zien belichaamd, het ongedacht in nieuwe kwaliteiten
optreden van Maggie als feest-organizeerster - en na die wat onverwacht gekomen
en snel weer verdwijnende drukte het schielijk decrescendo tot het alleen zitten
soezen van Verheulen aan zijn dessert: het wekt het vermoeden dat de schrijver,
na tot blz. 164 voet bij stuk gehouden te hebben, zelf genoeg gekregen heeft van
zijn thema en van het tweede gedeelte, de waans-ontgoocheling van Hendrik, zich
op een voor hem ongewoon vluchtige wijze heeft afgemaakt.
Zelfs de beschrijving van de fancy-fair, juist iets voor Emants' talent, heeft op
enkele plaatsen meer van een opsommend reporters-verslag, dan van een doorwerkt
artistieke weergeving. De dialogen zijn als afgeluisterd, zoo natuurlijk van toon, en
wat den stijl der natuurschilderingen betreft, vond ik iets heel eigenaardigs op de
allereerste bladzij. Iets watsterk herinnert aan den dichter van Lilith en
Godenschemering, aan enkele gedeelten uit Op reis door Zweden. Onder den
invloed van natuurschoonheid vervormt zijn proza zich hier vanzelf tot vers.
Zoo al dadelijk de eerste zin:
Nu fletsen op de hoogste toppen
de laatste vlekken gloeiend goud.

en verder op die zelfde bladzij:
Beneden grauwt in schemersmoring weg
de loodkleur van het meer en op de hellingen....
vernevelt blauw 't gebronsde bossegroen.
Onder de scherp omlijnde grijsheid
van breed-opmurende Pilatusrug verduistert....
Luzerns gewoel van kleuren fleurig fris.
Maar als met vaag gepinkel eerste sterren
het dovend werk doorpriemen....

Treffend is hiertusschen de vergelijking, als vanzelf geboren onder de emotie van
het dagsterven: ‘Snel a l s h i t t i g k o o r t s r o o d o n d e r k i l l e v a a l h e i d
v a n d e d o o d zwindt de zwijmende zonneglanzing onder 't opwaarts zwevend
avondgrijs.’
***
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M. SCHARTEN-ANTINK, Sprotje.
Amsterdam, G. S c h r e u d e r s .
‘Sprotje’, dat is de scheldnaam van Marietje Plas, het dochtertje van een weduwe,
klein en schraal voor haar dertien jaren. Moeder verdient met moeite den kost met
strijken, woont in een onaanzienlijk buurtje even buiten de stad, en Marietjes oudere
zusters zijn beiden werkzaam op een fabriek. Een fabriek, daar huivert Marietje
voor, zij is bang voor die ruwe meiden, en zou liefst, nu ze voorgoed van de
naaischool is, een ‘dienstje’ hebben. Daar ziet ze iets in van een rustig toekomstig
bestaantje, een net dienstje waar ze netjes gekleed kan zijn en rustig haar
plichtwerkjes doen. Van de naaischool heeft ze meegekregen ‘een lap goed voor
een katoenen japon, een lap voor twee blauwe schorten, een lap voor twee witte.’
Als ze dien ‘uitzet’ gemaakt kan krijgen, dan zal ze wel door de naaijuffrouw geholpen
worden aan een dienstje.
Als.... Want het zal geld kosten dat maken van de japon. En hoe aan dat geld te
komen, als moeder 't niet geven wil? Moeder en de zusters willen haar ook op een
fabriek hebben, dat weet ze.
En 't dertienjarig vroeg oud, vroeg zorgen kennend kind, tobt daarover. Al haar
gedachten dagenlang zijn op dat ééne punt gevestigd. En mevrouw Scharten-Antink
vertelt met veel talent van dat getob, van Sprotje's verdriet, van het eindelijk gansch
mislukken van dat mooi plannetje, waar 't kind met heel haar ziel aan hecht.
Het verhaal is er een van klein leven en klein levensleed, psychologisch zeer
zuiver, zoodat we bij voortduring belang blijven stellen in het schijnbaar onbelangrijke
van dit alledaagsche. Dat is de triomf der artieste, wie het gelukte zoo door te dringen
tot het essentieele, het zieleleven, dat ze daarbij vanzelf aan het tragische raakte,
dat hier geboren wordt uit de botsing van klein-menschelijk willen en verlangen
tegen de overmacht van het aspiratiën-doodende leven.
Als we aan het slot lezen ‘Toen.... ging zij de wijde fabriekspoort binnen’ is dat
het einde van een tragedie in miniatuur, waarin een zieltje bezweken is onder het
verpletterende gewicht van een fatum.
Met groote zorg is de strijd behandeld van het kind tegen de omstandigheden,
en tegen den wil der groote menschen, die voortdurend den hare dwarsboomt. Haar
moeder en zusters zien we in haar dagelijksch bedrijf genoegzaam van elkaar
onderscheiden, om in elk harer een afzonderlijke individualiteit te ervaren; moeder
de zorgende, goedige, maar door 't leven wat hard geworden werkende vrouw, Ant
het meest naar moeder aardend, en Sien de meer ruwe, kokette fabrieksmeid, die
voor Sprotje weinig meer dan wat spot over heeft, oppervlakkig genoeg om 't haar
niet eens erg kwalijk te nemen, als 't kind, radeloos in haar
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verlangen naar geld om de japon te kunnen laten maken, op gemeene manier aan
Sien's vrijer een geheime verkeering verraadt met een ander.
Het psychologische is zoo weloverwogen en doorvoeld, dat we na de lezing een
heldere herinnering houden aan de personen, vooral aan Sprotje, als hadden we
deze gezien als een levend menschje en doorzien in de motieven van al haar
handelen.
Om ons onder den indruk te brengen van het geheel-en-al reëele van het
gebeurende, heeft de schrijfster zich ten doel gesteld het milieu zoo nauwkeurig
mogelijk in alle details voor ons te zetten. Ja, de zorg voor het reëele is zoo
angstvallig geweest, dat die detailleering tot in het minutieuze is doorgevoerd. En
ik meen hiermee aan de zwakke plek van dit werk te raken.
Want hoe prijslijk de ingespannen aandacht van den artiest voor zijn onderwerp
zij - wij moeten daar toch niet te veel van merken. Hij mag voor zich niets
onbelangrijks achten wat met zijn onderwerp in verband staat, zich documenteeren
zoo zorgvuldig mogelijk, - wij vragen niet anders dan de i l l u z i e van de door hem
geziene werkelijkheid, en hij heeft het meest karakteristieke te kiezen om ons zijn
ziening daarmee te suggereeren. Wie àlles geeft, geeft als artiest te veel, suggereert
niet, neemt den lezer het werk uit de hand.
Daarbij komt nog dit bezwaar dat wij, die zorg voor de alleruiterste nauwkeurigheid
te duidelijk merkende, niet een totaal-indruk ontvangen, gelijk van een suggestie
die een synthetische uitwerking heeft, integendeel - lust voelen om den schrijver te
gaan controleeren, na te rekenen, en vanzelf een zucht tot mee-analyzeeren in ons
bespeuren, die ook aan de stemming schade doet.
Laat ik dit vooral duidelijk trachten te maken omdat er m.i. een zeer belangrijk
kunst-principe mee gemoeid is.
Zie hier daarvoor een zin op blz. 8.
Marietje Plas heeft op de naaischool haar uitzet meegekregen en loopt langs de
gracht naar huis.
‘Ze liep stilletjes gauw aan, in jacht om naar huis te komen, haar sitsen bengel-zak
aan den eenen arm, haar pak in den anderen, voorzichtig het opschortend telkens
tusschen elleboog en heup....’
Tot zoover even - ik kom hier aan mijn eerste bezwaar.
We zien dat kind over de zonnige klinkers loopen met haar pak in den arm en
zien ook dat zij het voorzichtig t e l k e n s opschort tusschen elleboog en heup. Dat
doet ze natuurlijk omdat het pak, 't zij dan dat het te glad, of dat het te zwaar is,
telkens dreigt aan de klemming van elleboog en heup te ontschieten. We hebben
derhalve aan dat ‘voorzichtig telkens opschorten’ genoeg, weten als goed bij de
zaak zijnde lezers volkomen waaròm het meisje dat doet.
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De auteur wantrouwt echter dermate onze bevattelijkheid dat zij er nu nog komt
bijvertellen: ‘bang dat het uitschieten zou’, een bijvoeging die volmaakt overbodig
is en als blijk van wantrouwen vanzelf ontstemmend werkt.
Maar nu komt nog het tweede bezwaar: onze door deze werkwijze gewekte lust
tot contrôle en narekenen doet ons de voorstelling ontleden. En we twijfelen alras
aan de juistheid. We stellen ons voor een niet sterk meisje van dertien jaar dat met
moeite, immers telkens het weer opschortend, een glad of zwaar pak tusschen heup
en elleboog geklemd houdt Dan zien we als een noodzakelijk gevolg het lichaampje
naar de andere zijde overhellen. En even noodzakelijk zien we dan den anderen
arm in volle lengte zich neerwaarts uitstrekken, om het evenwicht te bewaren. Heeft
zulk een kind nu nog iets anders te dragen, een ‘bengel-zak’, dan zal het dien moeilijk
a a n d e n a r m kunnen hangen, maar in de hand laten bengelen.
Nu is het zeer wel mogelijk dat de auteur een en ander kan bijbrengen om haar
voorstelling te verdedigen - het feit blijft dat zij met haar detailleeren mij, als
aandachtig lezer, niet een plotseling gaven indruk heeft weten te geven van het
door haar geziene, integendeel mijn twijfel gewekt heeft aangaande de realiteit
daarvan.
Er is in dit boekje een zucht naar nauwkeurigheid, die meer op haar plaats is in
fijn-intellectueel aandachtswerk dan in kunst.
Laat ik een ander voorbeeld citeeren ter illustreering van mijn bezwaren. Marietje
Plas is thuis gekomen, zit een uur later in het voorkamertje van moeders woning
achter de heldere vitrage waar ze zoo trotsch op is, ringetjes te zetten aan een
gordijn.
‘Het kind zat stil in haar hoekje, een afzonderlijk kamertje in de kamer, nu haar
moeders strijkplank, van het koude potkacheltje naar de tafel gelegd, het afsloot
van den daarachter verschemerenden bedstee-kant.
Er hing een opwekkend-frissche geur door 't vertrekje, een zoet-fijne stijfsellucht
en een zoele wasem van uitdampend, helder-gewasschen, in zonnewarmte gebleekt
linnengoed.
Links van het kind stond de kanten blankheid, blauwig en blond doorplooid, van
het zonneraam; en rechts, op de wit-omzwachtelde plank en voor haar op tafel, was
al het vlekkeloos-reine strijkgeraad. Als weer een versche bout suizelend over een
nieuw stuk nattig goed gleed en, als kokend plotseling, het vocht in een wolkje
opjoeg, dan, even, met een vage vleug, schoot wel kleurig een zonnestraal dwars
door dien damp....’
Er zijn in dit brokstuk verschillende zuivere observaties. Nauwkeurig wordt ons
de plaats van het kind aangeduid, we zien haar zitten in dat ‘kamertje in de kamer’
tusschen strijkplank en raam, we hooren het ‘suizelend’ strijken enz. enz.
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Maar.... we kunnen het na al die details niet eens worden over de a t m o s f e e r in
die kamer. En dat is toch zeker van belang.
Men lette eens goed op.
't Is een namiddag in Mei, en de zon staat op het venster van het voorkamertje.
In het achtervertrekje, de keuken, brandt de kachel, want vandaar haalt vrouw Plas
telkens een heet strijkijzer. Van het strijkgoed dat zij behandelt, stijgen dampen op,
mèt den geur daaraan eigen, welke geur natuurlijk ook nog opwasemt van het pas
gestreken goed. Denken we ons nu dat alles bijeen; de kleinheid van het vertrek
met één venster, de namiddag-zonnewarmte, de altijd benauwde lucht van strijken,
- hoe kunnen we dan ons vinden in de sensatie van de auteur:
‘Er hing een o p w e k k e n d -f r i s s c h e geur door 't vertrekje.’?
't Is mij niet wel mogelijk.
Iets minder onwaarschijnlijk kon dat ‘opwekkend-frissche’ geweest zijn vóór het
strijken begon, maar blijkens de uitdrukking ‘als w e e r een versche bout over nattig
goed gleed’ stelt de auteur het voor als gelijktijdig gebeurend: Sprotje zet ringetjes
aan terwijl moeder strijkt.
Gezocht lijkt ook soms de uitvoerigheid van beschrijving - een tentoonstelling van
knappe maar overbodige observaties. Daarbij mèt het bezwaar ons van de hoofdzaak
af te leiden.
We zien Marietje naar huis gaan met haar uitzet, vol zorg. Hoe moet ze aan 't
geld komen? - hoe sparen? Het lukt de auteur ons geheel in Sprotjes getob te
brengen. Maar nu vervolgt zij op blz. 17:
‘Zoo, tobbend, was zij buiten de stad gekomen en sloeg den knerpenden kolenweg
op, die gesmoord-glanzerig in de zon, tusschen een boordevol vaartje en lage,
week-groene weilanden, naar 'n olie-molen ver in 't land liep.’
Is 't niet of zij met al het door mij gecursiveerde onze aandacht van 't kind afroept
naar goed geobserveerde details, die ons echter op dàt oogenblik niets kunnen
schelen?
Het komt mij voor dat mevrouw Scharten-Antink in Sprotje iets gegeven heeft dat
door psychologie gelijk staat met het beste wat ze vroeger schreef, maar dat haar
realiteits-weergeving aan kloekheid, en suggestieve kracht verloren heeft. Het te
angstvallig en te intellectueel-bedachtzaam detailleeren doet schade aan den
totaal-indruk van verschillende gedeelten.
Met de taal gaat ze nog altijd zeer zorgzaam op. Maar is strijkg e r a a d voor
strijkg o e d wel te verdedigen? Stellig niet b e g e e r d h e i d voor b e g e e r t e dat
ik elders vond.
W.G.v.N.
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Dramatische kunst.
A.S.C. WALLIS, Een Hongaarsche Samenzwering. Treurspel in vijf
bedrijven. Haarlem, H.D. T j e e n k W i l l i n k .
Men zal het, hoop ik, begrijpelijk vinden dat ik, alvorens over dit drama een meening
neer te schrijven, een poging doe om een misverstand weg te nemen, hetwelk mij
voorkomt te bestaan tusschen den heer Marcellus Emants en mij, blijkens de noot
op blz. 381 van deze aflevering. Niet uit lust om te polemizeeren, maar wel omdat
het punt in kwestie zoo dicht mogelijk raakt aan mijn opvatting van het tragische,
en derhalve ten nauwste verband houdt met besprekingen onder deze rubriek.
Ik bedoelde bij het neerschrijven der door hem aangehaalde woorden niet bepaald
de ‘dramatische kunst’, maar de literaire in 't algemeen, wilde het verschil aanduiden
tusschen gewoon-menschelijke en kùnst-ont-roering, welke laatste natuurlijk de
eerste insluit maar als deel van een complex van emoties, dat gansch iets anders
wordt. Er is al zooveel geschreven over het genoegen hetwelk we vinden in het
tragische, dat ik me niet verbeeld er iets nieuws over te kunnen zeggen. Het moge
voor enkelen niet veel meer hebben dan het zenuwschokkende van het akelige, de
aantrekkelijkheid, van bijv. ook terechtstellingen voor zeker publiek - dat fijner
bewerktuigden er zich niet met weerzin van afwenden, integendeel er een genot in
vinden het treurspel voor zich te zien afspelen, dat het in hun ziel tevens een
aandoening wekt van bewondering, bevrediging of harmonie - ziele-reiniging,
katharsis, noemden de Grieken die uitwerking -, wijst op het groote, het essentieele
verschil tusschen het tragische op het tooneel en het droevige gebeuren in de
realiteit, waarbij die aandoening ontbreekt.
Hoe is nu te verklaren die gansch andere uitwerking?
Natuurlijk alleen door het ingrijpen van den kunstenaar.
't Zou me veel te ver voeren hier te theoretizeeren over de kenmerken van het
tragische, 't zij voldoende vast te stellen dat de kunstenaar soms in het
droevig-gebeurende, 't zij van historische, 't zij van verdichte realiteit
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h e t t r a g i s c h e v o e l t . Hòe hij het voelt hangt af van zijn individualiteit, en
daardoor kan een zelfde stof door verschillende tragici op zeer uiteenloopende wijze
tot treurspel verwerkt worden. Maar zijn gevoel voor het tragische is wat hem tot
scheppen drijft. De tragiek gelijk wij ze ervaren bij het zien van het treurspel is
derhalve de uitbeelding van de emotie welke in den kunstenaar geleefd heeft bij 't
zich verdiepen in het droeve en schokkende der stof. Om met de woorden van den
heer Emants te spreken: in het treurspel ‘dringen wij de natuur binnen door het
medegevoelende gevoel van de artiest heen.’ (Zie blz. 382, bovenaan.)
Sluit dit nu zoo objectief mogelijk behandelen der personen buiten? Immers neen!
Het is juist de eisch, en groote tragici hebben dit volbracht, de gevoelens der dramatis
personae zoo onpartijdig mogelijk tot hun recht te doen komen, als waren 't niet uit
hun ziel geboren, maar geheel van hen onaf hankelijk bestaande wezens.
Doch de tragiek van het geheel, datgene wat ons aangrijpt, in spanning houdt,
ontroert en ten slotte toch in ons bewondering en bevrediging wekt, zij berust in
1)
hoofdzaak op het gevoel van den treurspel-dichter, natuurlijk samen met
levens-inzicht, begrip van causaal verband enz.
A.S.C. Wallis heeft in haar jongste treurspel de tragiek ontwikkeld van het volgende
gegeven.
Frans Wesselényi, Oostenrijksch veldheer onder keizer Leopold I (de tijd der
handeling is ongeveer 1664) en beschermeling en vriend van dien wat zwakken
vorst, heeft eenige jaren vóor deze verwikkeling een aanvang neemt, in een oorlog
met Hongarije zich zóo verdienstelijk gemaakt, dat hij tot Palatijn van dat land
benoemd werd. Hij veroverde in dien krijg het slot Murány, dat heldhaftig verdedigd
werd door een jonkvrouw Maria Szechy. De overwinnaar won niet alleen de sterkte,
maar ook de fiere Hongaarsche, die zijn vrouw werd. In dit huwelijk is vanzelf een
innerlijke tweespalt. De man, hoewel door geboorte Hongaar, is als 's keizers vriend
en Oostenrijksch veldheer geheel andere belangen toegedaan dan de vrouw, in wie
altijd het heimwee naar haar vaderland blijft leven en het hartstochtelijk verlangen
Hongarije nog eenmaal bevrijd te zien van de Oostenrijksche overheersching.

1)

Het is me of de heer Emants onwillekeurig in mijn tekst het woord g e v o e l heeft gelezen
als g e v o e l e n of g e v o e l e n s . Dat leid ik af uit deze redeneering: ‘de kunstenaar moet
niet trachten ons zijn g e v o e l van die gebeurtenis te geven. Integendeel moet hij pogen
weer te geven welke g e v o e l e n s in zijn dramatis personae hebben geleefd.’
Deze tegenstelling is bij m i j n opvatting geen tegenstelling. Juist de botsing der zoo objectief
mògelijk behandelde g e v o e l e n s der dramatis personae kan een groote factor zijn in de
uitbeelding der tragiek, g e l i j k h i j d i e v o e l t .
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Wesselényi heeft als gunsteling mededingers aan het hof, die geen gelegenheid
laten voorbijgaan hem den voet dwars te zetten. Vooral de Tszeche Lobkowitz weet
als raadsman van Leopold zijn invloed zóo te doen gelden, dat eindelijk Wesselényi
reden heeft zich ten diepste gekrenkt te gevoelen. Als veldheer gegriefd, trekt hij
zich als Palatijn met zijn vrouw in Murany terug, waar Maria òpleeft in haar
voorvaderlijk slot.
Van zijn ontevredenheid weet zij met eenige Hongaarsche edelen partij te trekken
om hem te doen deelnemen aan een samenzwering tegen Oostenrijk. Na veel
tweestrijd besluit Wesselényi daartoe, stelt zich aan het hoofd der samenzweerders,
bereidt een algemeenen opstand voor, maar.... nauwelijks is hij zoo ver of hij
verneemt dat Lobkowitz van een ziekte des keizers heeft gebruik gemaakt om hem
dermate te krenken, ja ontvangt een eigenhandig schrijven van Leopold, waarin
deze hem naar Weenen roept om het onrecht goed te maken, tegen zijn bedoelen
of verlangen zijn vriend aangedaan.
Wesselényi komt hierdoor voor een noodlottig alternatief. Naar den keizer gaan,
is de zaak van Hongarije, is zijn medesamenzweerders verraden, zijn vrouw het
hevigste verdriet aandoen. Niet gaan, is de grofste ondankbaarheid en het grofste
verraad jegens den vorst, die hem weldeed, en voor wien hij de grootste genegenheid
gevoelt.
Hij beslist vóór het eerste. Maar wil tevens zijn verbondenen redden, door hen
tijdig te waarschuwen, zoodat alles ongedaan kan gemaakt worden.
Dit mislukt. Door verraad ontdekt Lobkowitz de samenzwering. Alle gezworenen
worden gevangen genomen en ter dood gebracht. Wesselényi, die door den keizer
begenadigd is, sterft van ontroering over dezen noodlottigen afloop. Maria geeft
zich door vergif den dood, als een Oostenrijksche macht opdaagt om haar
voorvaderlijk slot nogmaals te veroveren.
Ziedaar in groote trekken het drama.
Dat er de stof voor een tragedie in ligt, zal niemand betwijfelen, en wel voor een
treurspel van de goede soort, waarin de zielehandeling de kern is, en beslist over
het uiterlijk-gebeurende. Dat nogtans het geheel een indruk maakt, niet volkomen
in harmonie met het innig-tragische van conflicten, catastrofe en slot; dat we eigenlijk
meer voelen voor het gegeven in abstracto, dan voor de uitwerking ervan door de
dichteres, is een ervaring die verklaring eischt.
'k Wil trachten die te geven.
In zijn Vorrede bij Die Verschwörung des Fiesco zu Genua, een ‘trauerspiel’
waaraan men om de overeenkomst van onderwerp vanzelf denkt, hoe verschillend
opzet en uitwerking ook blijken, maakt Schiller een verontschuldiging. Hij is nl. niet
diep genoeg doorgedrongen in de geheimen der staatkunde om speciaal op de
politieke beteekenis der verwikkelingen den nadruk te kunnen leggen. En hij betreurt
dit maar half.
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‘Wenn es wahr ist - zegt hij - dasz nur Empfindung Empfindung weckt, zo müszte,
däucht mich, der p o l i t i s c h e H e l d in eben dem Grade kein Subject für die Bühne
sein, in welchem er den Menschen hintansetzen musz, um der politische Held zu
sein.... Mein Verhältnisz mit der bürgerlichen Welt machte mich auch mit dem Herzen
bekannter, als mit dem Cabinet, und vielleicht ist eben diese politische Schwäche
zu einer poëtischen Tugend geworden.’
Ik meen dat hij zijn ‘vielleicht’ gerust kon weglaten. In het treurspel, 't zij historisch
of niet, interesseert ons alleen het mènschelijke. Geschiedenis of staatkunde zijn
daarin bijzaken, alleen voorzoover van belang als zij verband houden met, of als
verklaring kunnen dienen van zuiver menschelijke gevoelens, hartstochten, daden.
Al wat zich voor onze oogen afspeelt, dient ten nauwste in verband te staan met
het zieleleven der hoofdpersonen. Zoodra dat niet het geval is, verflauwt onze
aandacht.
Nu heeft Wallis de geschiedenis van deze samenzwering zeer waarschijnlijk
nauwkeurig bestudeerd. Verschillende bizonderheden wijzen daarop. Maar deze
nauwkeurige kennis heeft haar verleid eenige malen zich te ver van de
hoofd-handeling te verwijderen, tot schade van het geheel. Het tweede en derde
bedrijf lijden daardoor aan wijdloopigheid; hebben als - onnoodig - vulsel een reeks
gesprekken waaruit ons blijken moet hoe kleingeestig en naijverig de edelen zijn,
die saamspannen om met Wesselényi Hongarije te bevrijden. Al wat de auteur ons
daar uit de woorden der samenzweerders leert, zal wel historisch zuiver zijn. Maar....
het is een hors d'oeuvre omdat het op den gang der handeling niet den minsten
invloed heeft.
Ware die onderlinge afgunst, die kleingeestigheid een factor geworden in
Wesselényi's nootlot, hadden we gevoeld dat we daarvoor ze moesten kennen, dan
waren die gesprekken gerechtvaardigd, nu integendeel voelen we al gauw dat het
zwaartepunt der handeling elders ligt, nu zijn ze - ondanks de levenswijsheid en
menschenkennis die er zich in openbaart - overbodig, en wat erger is, belemmerend.
Haar politiek inzicht, haar kennis van détails, heeft haar op verkeerden weg geleid.
Is dit een der oorzaken voor onze onvoldaanheid, er is er nog een.
In het tragische is volkomen waar wat Schiller veronderstellend zegt: dasz nur
Empfindung Empfindung weckt.
En het komt mij voor dat in de auteur de aandoening, de ontroering vaak geweken
is voor de meditatie, de wijsgeerige overweging.
Wie zich goed in dit gegeven vòelt, komt tot de overtuiging dat de behandeling
ervan van begin tot einde doortrild kan zijn van emotie. 't Is alles tweestrijd, die aan
de fijnste vezelen der ziel raakt. Voortdurend lijden twee elkaar liefhebbende
menschen, èn door het verdriet dat zij
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elkaar doen, doen mòeten, en door hun staan voor de gedwongen keus tusschen
wat alles éven dierbaar is. De keuze van Wesselényi, die een wijl 't geluk van Maria
wordt, is tevens zijn en haar noodlot. De verwikkeling komt daardoor in een sfeer
van hoog zieleleven, doet voortdurend een beroep op de best-menschelijke
gevoelens, en de ondergang der beide hoofdpersonen wordt derhalve des te
tragischer.
Het hindert zelfs dat een zoo banaal verraad als van den ontrouwen dienaar die
een geheim vak in de schrijftafel openbreekt om papieren te bemachtigen, als Maria
hem niet ter wille is, het noodlot een handje helpt.
Maar het meest hindert het zoo vaak te kort aan hartstocht in den dialoog. 't Lijkt
wel of de auteur de verwikkeling en verschillende situaties meer doordacht, dan
doorvoeld heeft. Haar personen zijn meestal zoo wijs, zeggen zulke wel-overwogen
dingen, en zeggen ze ook soms op zulk een ongelegen tijd. Eén voorbeeld. In de
vijfde acte, als Maria aan haar man den diefstal der papieren ontdekt, die àllen in 't
verderf zal storten, - als Wesselényi ‘doodsbleek wordend’ zegt: ‘Wij zijn verloren
dan’ en Maria ‘dof’ antwoordt: ‘wij zijn verloren’, - als na eenig praten over dat
noodlottig verraad hij ‘versche paarden in gereedheid’ laat brengen, zeggend ‘zoo
snel wij kunnen moeten wij van hier’ - in die oogenblikken van de grootst mogelijke
spanning, ‘doet’ Maria een bladzij verder haren man ‘nederzitten’ en beginnen zij
samen alle herinneringen op te rakelen aan wat vroeger tusschen hen beiden op
dit slot Murany is voorgevallen. En - (denk vooral aan 't verschrikkelijke van het
oogenblik, waarin alles aan dien man moet trillen van gejaagdheid en zij van onrust
geen raad weten!) - hij heeft nog lust om over het ontstaan van hun liefde te
filozofeeren
.... hoe dan kwam 't,
Dat wij elkander minden?
Maria

(droomend).
Ja, hoe kwam het?
Waarom stond op de tinnen van Murány
Juist op dien dag een jonge vrouw, die moê
Van glorie was en macht; ........
......... en waarom kwam
Juist toen een krijgsman, fier en sterk...? enz. enz.
Wesselényi.
En waarom
Voeld' op dien eigen dag een eenzaam krijgsman
Voor 't eerst, dat buiten 't slagveld nog een wereld,
Een beet're was...? enz. enz.
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En als dan na al dat retrospectieve gevraag en geantwoord de bediende komt
zeggen dat de paarden klaar staan, dan duurt het nòg een heele bladzij!
Heb ik hierin de verklaring gezocht en voor mij gevonden voor de onvoldaanheid
na lezing van 't geheel, het ware zeer onbillijk daar niet tegenover te stellen, dat het
meditatieve, het verstandige, soms ook het gevoelige heel vaak zeer gelukkige
formuleeringen heeft gevonden. Er zijn tal van verzen en verzenbrokken, die we als
zoodanig er uit kunnen lichten, om te onthouden. Bijv.:
Laag beschouw ik hem,
Die zijn verleden luchtig van zich werpt;
Hij is een koopman, die den wissel afwijst
Waarop zijn eigen naam geschreven staat.
Hoon open waar gij hoont; o, moet ik nu,
Nu gij mij nog ontziet, het toch al voelen
Hoe 't later wezen zal, als men de ladder
Wegwerpen kan, waarlangs men naar omhoog klom.
Laak niet des levens lentetijd, de herfst
Draagt niet één vrucht, of dankt die aan haar bloesem.

Bizonder muzikaal zijn de verzen niet, zelden wekken ze de neiging om ze overluid
te lezen, van den klank te genieten, maar ze hebben ongetwijfeld distinctie, zinrijkheid
en kracht van zegging.
Het subjectieve in dit objectief bedoelde werk is, behalve de wel wat te algemeen
filozofische neiging der personen, een verheerlijking van het vaderland door Maria,
waarin we vanzelf de zoo ver van háar vaderland levende schrijfster meenen te
hooren.
Niet als wij ver zijn - slechts als wij vervreemden
Van 't vaderland - indien men ooit dit kan Slechts dan bezitten wij 't niet meer. Mij zegt
Nog iedre hartslag, die terug verlangt,
Dat ik het steeds bezit.
O hoeveel stemmen heeft het vaderland
Om hen te roepen, die niet keeren mogen!
Vraag niet aan haar, die toeft in 't vreemde land:
Wat is uw volk, is 't goed, is 't groot, doet 't wel?
Het is haar volk, 't hoeft anders niet te zijn;
Het is dat volk, waarmee haar jonkheid leefde,
Het spreekt de taal, die 't eerst zij sprak en hoorde,
De een'ge taal, die alles zeggen kan.
W.G.v.N.
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Een moeder.
1)
Tooneelspel in drie bedrijven.
Door I.N.A. (J.A. Simons-Mees).
(Het recht van vertooning voorbehouden volgens de Auteurswet).

Personen:
MEVROUW VAN ELPEN

Mevr. Chr. Poolman.

LOTTE MAARTENS, haar dochter

Mevr. van Ollefen.

FRITS MAARTENS, haar schoonzoon

Hr. Spoor.

ONNO}haar zoons

Hr. Meunier.

ANTON}haar zoons

Hr. Verkade.

JAN VAN ELPEN, haar zwager

Hr. Chrispijn.

LIESBETH BEEMSTRA

Mej. R. Hopper.

EMMY VAN WOERDEN

Mej. Emma Morel.

Juffrouw SLOT

Mevr. Pauwels-v. Biene.

DIEN}dienstboden van Mevr. Van Elpen.
KEETJE}dienstboden van Mevr. Van
Elpen.

Plaats der handeling: een villa in de omstreken van Amsterdam.
Het E e r s t e B e d r i j f speelt den dag vóór Kerstmis.
sten

Het T w e e d e B e d r i j f op den 1

den

Het D e r d e B e d r i j f op den 2

Kerstdag.

Kerstdag.

Een ruime salon, noch artistiek, noch modern luxueus, maar in hooge mate gezellig
en geriefelijk. Meubilair wat ouderwetsch. - Op den achtergrond twee deuren
waartusschen een salonkastje met Chineesche vazen en pullen. Aan beide kanten
van den wand ouderwetsche Engelsche gravures in zwarte lijst. In den linkschen
wand in het

1)

Noot van de schrijfster.
Dit stuk wordt hier gegeven in zijn oorspronkelijken vorm en niet in den meer verkorten, waarin
het vertoond is. Bij die vertooning was eveneens dit eerste bedrijf gesplitst. Deze splitsing is
hier, naar den eersten opzet, evenmin gehandhaafd.
De namen achter de lijst der personen geven aan, wie bij de eerste vertooning de figuren
hebben uitgebeeld. Wegens ongesteldheid van Mevr. Pauwels-Van Biene is Juffrouw Slot
later gespeeld door Mevr. Holtrop-Van Gelder.
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midden een schoorsteen met gebruikelijke pendule met coupes en vazen, een spiegel
er boven. In den hoek, bij den achterwand, schuin, een canapé waarvoor tafeltje. Om
het tafeltje stoelen; ook gemakkelijke stoelen om den haard. Links van den
schoorsteen, op den voorgrond, een kast in den muur. Rechts twee vensters, waarvoor
de zware, donkergroene trijpen gordijnen gesloten zijn. Tusschen de vensters een
marmeren console-tafeltje met vergulden poot, waarop een groote, gekleurde
Japansche vaas. Daarboven hangt in ovaal zwarte lijst een groote fotografie van den
echtgenoot van Mevrouw Van Elpen. Het is een vriendelijk gezicht met een stillen
glimlach om den wat zwakken mond. - Op den vloer ligt een heldergekleurd
Deventersch tapijt. In het midden van de kamer een ovale tafel met zwaar,
bordeauxrood trijpen tafelkleed en mahoniehouten stoelen er om heen. Daarboven
een groote vergulde gaskroon. Er brandt een helder vuur in den haard en het licht is
opgestoken.

Eerste bedrijf.
MEVR. VAN ELPEN

(staat in de geopende deur naar de gang).
Een vrouw met lange, rechte, gevulde gestalte en regelmatige, forsche, energieke trekken;
oogen warmbruin en expressief, kleine, besliste mond, donkerbruin haar, nog weinig vergrijsd,
glad opgemaakt met scheiding in het midden. Heeft 'n bizonder sonore, volle, aangename
stem van rijke schakeering, is voor haar leeftijd vlug en vooral beslist in haar manieren en
bewegingen, zonder eenige onaangename scherpte. Is gekleed in zeer eenvoudige zwart
zijden japon, keurig van snit met crême kanten kraag en opslagen op de mouwen. - Op
forschen, opgewekten, bevelenden toon:

Nou oppassen hoor! - Wat meer naar links Dien! Pas op den achterpoot! Denk aan
den muur, Onno, - je schaaft de verf, jongen! - Zoo, mooi zoo! - Nu even wachten,
vóór je den tweeden draai neemt....
ANTON.

(Tengere, 24-jarige jonge man van middelgrootte, wat korter dan zijn moeder. Blond uiterlijk,
zonder baard of snor. Trekken minder regelmatig dan de hare, vriendelijke blauwe oogen,
'n wat weeke trek om den mond. Aangename, zachte stem. Komt door de andere kamer
naar binnen).

Ik heb die briefjes geschreven moeder. Hebt u nog iets voor me?
MEVR. VAN ELPEN

(haastig).

Ja, help gauw even mee de canapé naar boven dragen. Keetje is naar den tuinman.
Ze moeten juist voor de tweede maal draaien.
(Roept de gang in).
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Wacht even On, - Anton komt je helpen.
(Anton haastig weg),
(na 'n oogenblikje):

Jij naast Dien, Anton, - juist zóó. En nu voorzichtig. De verf jongens, de verf! - Mooi,
bravo!
(met voldoening):

Zie je wel, dat 't gegaan is? - Naar de groene logeerkamer, naast den schoorsteen.
- En Onno - vraag Liesbeth of ze me straks komt helpen.
(Sluit de deur nu en gaat naar binnen. Dan naar de kast links van den schoorsteen, waaruit
zij glazen
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neemt. Even daarna wordt de gangdeur geopend en kijkt Keetje door de kier naar binnen).

KEETJE

(gejaagd).

Ben U hier Mevrouw?
MEVR. VAN ELPEN

(nog bezig in de kast zonder om te zien).

Ja. Wou je wat van me?
KEETJE

(is nu binnengekomen, heeft 'n blaadje met tafelzilver in de hand).

Ik moet nog tafelgoed voor de kinderkamer.
MEVR. VAN ELPEN.

Is er al lang. Ligt kant en klaar in de lâ van het dienkastje.
KEETJE.

En dan nog glazen.
MEVR. VAN ELPEN.

Die krijg ik juist. Geef je blaadje maar hier.
(Keetje komt bij haar en mevrouw zet de glazen op het blad)
(onder de hand).

Wat scheelt er aan? Je kijkt zoo bedrukt.
KEETJE

(mompelend).

Och, is me dat 'n drukte! 'n Mensch z'n hoofd loopt er van om.
MEVR. VAN ELPEN

(kalm).

Wel, wel, 't is erg hoor..... We hebben 't immers allemaal druk. De kinderen en ik
zoo goed als jij. Ik verzeker je, dat ik vandaag nauwelijks 'n minuut op m'n stoel heb
gezeten.
KEETJE.

Ja, ù ook.....
MEVR. VAN ELPEN
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(monter).

Kom menschlief, niet zoo bezwaard! Dat is nu alleen wat extra drukte, doordat we
van ochtend pas hoorden, dat mevrouw Veerse en haar familie nog komen zouden.
En als ze er eenmaal zijn, ben je toch immers zelf blij? Vooral om mevrouw Veerse,
je lieveling van ouds?
KEETJE

(verteederd).

Ja, dat is wel zoo.....
MEVR. VAN ELPEN.

Welnu dan.....
(weer beslist en zakelijk).

Zoo. - Vier groote en zes kleine, dat is genoeg. - Denk er om, dat je tegen vijf uur
het theewater binnenbrengt. Ik zal den theeboel wel klaar zetten. - En zeg Anna
dan, dat prompt vijf uur het eten voor de kinderen klaar moet zijn.
KEETJE.

Zoo vroeg al?
MEVR. VAN ELPEN.

Ja, die gaan eten, zoodra ze er zijn. 't Wordt anders te laat voor ze.
(Keetje gaat naar de deur).

En kijk nog eens naar 't vuur in de kinderkamer.
(Keetje af. Mevrouw krijgt het theeblad uit de kast en zet het op de kleine tafel. Even daarop
komt Anton.)

MEVR. VAN ELPEN

(denkend dat het Liesbeth is).

Zoo Liesbeth, ben je daar?
ANTON.

Nee, ik ben het, moeder.
MEVR. VAN ELPEN.

O, ben jij het!
(zij zucht).

ANTON

(licht verbaasd).

Wat 'n zucht!
MEVR. VAN ELPEN
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(na 'n korte pauze, glimlachend).

Dat ben je niet van me gewoon, hè?
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ANTON.

Dat zeker niet. Toe, gaat u eens zitten. - Sjouw nu niet meer. - Kan ik nog wat doen?
MEVR. VAN ELPEN.

Dank je. Ik ben nu klaar, geloof ik. Alleen nog maar de koekjes uit de kast.
(gaat op de canapé zitten).

ANTON.

Die zal ik wel halen. Nee, nu ù blijven zitten.
(geeft haar 'n bankje, haalt 'n trommeltje uit de kast en zet het op tafel).

MEVR. VAN ELPEN

(terwijl zij het theeblad schikt).

Waarom komt Liesbeth niet?
ANTON

(gaat naast haar zitten op de canapé).

Ze was juist bezig om Onno's kamer in orde te brengen. Ze zou dadelijk komen.
MEVR. VAN ELPEN

(zacht voor zich).

Zoo, zoo.
(zij zucht weer).

ANTON

(met grappige verbazing).

Weer 'n zucht?! Maar moedertje, hoe heb ik 't met u? Wat scheelt er aan? Wilt u
eens opbiechten?
MEVR. VAN ELPEN

(glimlachend).

Opbiechten? Ja, ik mag geen geheimen voor je hebben, niet waar? Zoo min als jij
ze voor mij hebt?!
ANTON

(monter).

Natuurlijk niet.
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MEVR. VAN ELPEN

(teeder).

Beste jongen! - 't Is zoo heerlijk voor me, dat ik zoo vrij-uit met je spreken kan. Dat
ik zoo'n hulp en steun aan je heb..... Ja, 't is iets, dat jij je niet.....
(wacht even, dan gedempt, zonder hem aan te zien).

Ik maak me wat bezorgd over Liesbeth.
ANTON

(verbaasd).

Over Liesbeth?!
MEVR. VAN ELPEN

(ziet hem nu aan, knikt veelbeteekenend, wat droevig).

..... Over haar karakter.
ANTON

(a.b.).

Ik begrijp u niet.
MEVR. VAN ELPEN

(licht, wat droevig glimlachend).

Nee, dat is ook natuurlijk. Jij ziet zoo scherp niet als ik.
(Ziet even voor zich, dan ziet ze hem vol, dringend aan).

Is het je in 't geheel nog niet opgevallen, dat Liesbeth zoo koel en teruggetrokken
is? Vooral met mij?
ANTON

(denkt even na, dan aarzelend).

't Is waar, nu u 't zegt..... Maar ze leek me toch anders wel aardig en.....
MEVR. VAN ELPEN.

Aardig, o zeker. En knap ook en begaafd..... Maar vind je dàt de hoofdzaak?
(dringend, haar stem nu vol warme, diepe expressie).

Geloof je dat dàt de eigenschappen zijn om 'n man in de eerste plaats gelukkig te
maken?
(Anton antwoordt niet, nog verbijsterd en wat ontdaan)
(zacht droevig, haar stem nu opeens gevoileerd).....
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Ze houdt ook niet van me.
ANTON

(alsof hij een ongerijmdheid hoort).

Kom moeder, dat meent u niet.
MEVR. VAN ELPEN

(ziet hem aan en knikt langzaam, - met nadruk).

Zeker meen ik het. Ik voel het. - Hoe ik ook m'n best doe om haar vertrouwen te
winnen, - ze blijft even koud en gereserveerd. - En.....
(zachter)

wat 't ergste is..... Ik vrees, dat ze Onno van me af ziet te trekken.
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ANTON.

Nee, dàt kan ik niet. ...
(als hij z'n moeders blik ziet).

Wat zou 't vreeselijk zijn! Hoe hebt u 't gemerkt?
MEVR. VAN ELPEN.

Aan allerlei kleinigheden. Onno is veel minder vertrouwelijk met me dan vroeger, al
was hij 't ook nooit als jij. Hij vertelt hààr alles, hààr in de eerste plaats, mij haast
niets.....
ANTON.

Moedertje, moedertje, niet bedroefd zijn. Ik heb nog hoop, dat u het u te erg voorstelt.
Onno is eenmaal stiller en gereserveerder dan wij..... En Liesbeth..... Ze kent u nog
zoo kort. Maar als ze u langer en beter gaat kennen en uw goeien invloed gaat
ondervinden....
(mevrouw maakt droevig glimlachend en hoofdschuddend 'n afwerende handbeweging)

Dan zal ze nog wel veranderen, denk ik.
MEVR. VAN ELPEN.

Ik hoop 't jongen. Niet, dat 't er voor mìj op aan zou komen. Volstrekt niet. 't Kind
kan 't immers niet helpen, als ik haar niet sympathiek ben. Maar 't zou me voor hèm
zoo spijten. Ik kàn niet gelooven, dat hij op den duur gelukkig zou kunnen zijn met
'n vrouw, die niet houdt van z'n moeder en wie 't ontbreekt aan gemoedswarmte en
hart. - Zoomin als ik geloof dat jij 't zou kunnen.
ANTON.

Natuurlijk niet. Dat is iets ondenkbaars. Maar... ik kàn 't nog niet heèlemaal
gelooven.... Liesbeth leek me eerst werkelijk wel lief en....
MEVR. VAN ELPEN.

Zeker, zeker. Ze hèeft veel goeds. Ze is oprecht.... en ontwikkeld en begaafd....
Maar alleen, - och zoo'n heel ander soort meisje dan waar wij van houden. Zoo héél
anders dan Emmy, - dan Lotte en Clara en die arme Marie Gevers. - Als ik later
beleven moet dat een kind van mij niet gelukkig zou worden....
(Geroerd houdt zij op.)

ANTON.

Kom, kom moeder, wat is dat nu? U aan 't tobben! U, die altijd zoo flink en
optimistisch bent. Liesbeth moèt met-ter-tijd van u gaan houden. Doet ze dat niet,
dan zou Onno immers niet van haar kunnen blijven houden. Dan zou hij in moeten
gaan zien, dat hij zich had vergist.
MEVR. VAN ELPEN

(wat getroost).

De arme jongen! Ik hoop dat diè désillusie hem bespaard mag blijven.
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(wischt haar oogen af).

- Zooals jìj me toch troosten en opbeuren kunt! En zooals je dan lijkt op je vader. Als ik zoo vertrouwelijk met je praat, is 't werkelijk soms of ik met hèm spreek.
ANTON

(hij streelt haar).

Beste, goeie moeder.
('n Stilte).

MEVR. VAN ELPEN

(nu weer op heel opgewekten toon).

En nu eens over wat vroolijkers, hè?.... Emmy komt straks hier om me te helpen.
(zij ziet hem tersluiks aan).

ANTON

(zonder overgroote belangstelling).

Zoo!
MEVR. VAN ELPEN.

Dan kun je met hààr de hulst en de mistletoe in
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de eetkamer ophangen. - Ik heb haar gevraagd om morgen te komen eten ook.
ANTON.

Is 't bij hen dan geen familiedag?
MEVR. VAN ELPEN.

Nu, zoo'n kleine familiedag. - En ik dacht, dat het 't kind wel plezier zou doen en.....
jou ook.
(Ziet hem nu aan).

ANTON

(argeloos).

Zeker, - ik vind het heel gezellig als ze komt. Ems is 'n aardige ziel.
MEVR. VAN ELPEN

(zacht-verwijtend).

Anton, nu ben je toch wel open met me? Geen geheimen voor me, niet waar?
ANTON

(hoogst verbaasd).

Welnee, hoe komt u daaraan?
MEVR. VAN ELPEN

(voor zich kijkend).

Och niets, - ik dacht maar zoo. (Ziet hem opeens vol, onderzoekend aan).

Je hebt 't toch zeker wel gemerkt hè?
ANTON

(a.b.).

Wat gemerkt?
MEVR. VAN ELPEN.

Kom jongenlief, hôu je nu niet onnoozel.....
(veelbeteekenend).

Dat Emmy jou nogal heel graag.....
(glimlachend),

dat ze je nogal heel, hèèl aardig vindt.

Groot Nederland. Jaargang 3

ANTON

(blozend van verrassing en verlegenheid).

Hoe komt u er..... Meent u dat werkelijk?
MEVR. VAN ELPEN.

Wat 'n toon jongen! 't Is waarlijk of je bloost! - 't Is toch niets verschrikkelijks..... En
ik geloof, dat ieder 't wel gemerkt zal hebben..... Maar als jìj niet.....
(hem afwerend hoewel hij geen beweging maakt om te spreken).

Nee, dàn spreken we er niet meer over. Dan heb ik me blijkbaar vergist....
(korte stilte).

Wees alleen wat hartelijk tegen haar, hè? Hartelijk zonder iets meer, bedoel ik
natuurlijk, als jìj niet.... Je mag geen verkeerde gedachten en verwachtingen bij haar
opwekken, dat spreekt vanzelf.... Ze heeft zoo'n triestig thuis.... En 't is zoo'n innig
lief kind. - Merkwaardig ook zooals ze aan me gehecht is. - Ze beschouwt me bijna
als 'n tweede moeder.... Ga jij nu nog even naar boven, wil je? En zie of je Liesbeth
met een of ander kunt helpen.
(Anton gaat naar de deur)

En....
(Mevr. Van Elpen staat op en gaat naar hem toe)

wacht nog even Anton. - Nooit geheimen voor me hebben, niet waar? Je oude
moeder kan heusch in alles komen, àlles begrijpen, denk dat maar. Haar hart is
jong gebleven.
ANTON

(haar kussend).

Zeker, moeder, zeker. Ik zou geen geheimen voor u kùnnen hebben.
(Anton af).
MEVR. VAN ELPEN

(ziet hem na, wat aangedaan).

Zoo'n schat van 'n jongen!
(Gaat nu naar het kastje tegen den achtermuur; neemt daar een vaas af en zet die op tafel.
Dadelijk daarop wordt er geklopt en komt Dien binnen, 'n mand met bloemen en hulst in de
hand).

O, ben jij 't - Laat eens kijken....
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DIEN

(gaat naar haar toe).

Gerrit vraagt of 't zoo genoeg is.
MEVR. VAN ELPEN

(de bloemen even tillend).

Welnee, geen kwestie van. Dit zal maar juist genoeg zijn voor hier. Nog ruim dubbel
zooveel moet er wezen. Van de hulst tenminste. Bloemen zijn er voldoende.
DIEN.

O, daar hoor ik juffrouw Emmy, geloof ik.
(Dien af. Even daarna komt Emmy haastig binnen.)
MEVR. VAN ELPEN.

Zoo Emmy, kind, ik was bang, dat je niet meer komen zou.
EMMY

(hartelijk, 'n tikje overdreven, omhelst mevrouw).

Ik kon niet eer, ik heb me zoo gehaast. Ik had 't vreeselijk gevonden om niet te
komen. Ik verlangde zoo naar u.
MEVR. VAN ELPEN

(op warmen, hartelijken toon).

En ik naar jou, hoor. - Gezellig, dat je er bent. - Je kunt me heerlijk helpen. Maar
eerst nog eens rustig praten, hè?
EMMY.

Mag ik naast u komen zitten?
(zich tegen haar aanvleiena).

Hoe verrukkelijk! Ik heb den heelen dag uitgekeken naar dit uurtje. MEVR. VAN ELPEN

(vat vriendelijk glimlachend haar hand).

Je komt morgen toch eten?
EMMY

(weifelend).

Ik weet niet. Ik zou dolgraag willen.... Maar, ik geloof dat moeder 't naar zou vinden....
en vader ook....
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MEVR. VAN ELPEN.

Nee, dan moet je 't niet doen, dat spreekt van zelf. Is 't familiedag bij je?
EMMY.

Ja, alleen Henri en Karel, Nora komt niet. Haar kindje is ziek. En dat spijt moeder
zoo, ze heeft er om gehuild.
MEVR. VAN ELPEN.

Wel, wel.... Erg jammer, dat je niet komen kunt. Verleden jaar was je er ook, weet
je nog? In mijn gevoel hoor je er bij, op onze familie-bijeenkomst. We kennen je al
zoo lang.
(zonder Emmy aan te zien.)

't Zal Anton ook erg spijten.
(Ziet Emmy nu aan, niet veelbeteekenend, maar of ze iets natuurlijks en van zelf-sprekends
gezegd heeft).

EMMY

(verlegen, zacht).

Gelooft u dat?
MEVR. VAN ELPEN

(a.v.)

Zeker. Anton is gereserveerd, hij uit zich weinig. - Tegenover anderen, niet tegenover
mij. Ik zie en weet àlles wat er in hem omgaat, ook zonder dat hij iets zegt.
(vat Emmy's hand).

Nu, kijk niet verlegen, kindje, ik ga er niet verder over door.
(langzaam)

Wat jij en ik sàmen denken en hopen, dat is 'n geheimpje tusschen ons beiden, niet
waar? 'n Stil, heerlijk geheim.
EMMY

(stralend, omhelst haar).

O mevrouwtje, wat bent u goed en wat hôu ik van u!
MEVR. VAN ELPEN.

Kijk me eens aan. 't Is of je gehuild hebt. Was er thuis weer iets niet goed? Kom,
stort je hart maar eens uit. - Ik voel, dat je daaraan behoefte hebt.
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EMMY

(begint te schreien).

Och, 't is zoo naar! - - Vader was van ochtend zoo prikkelbaar. - Hij had weer pijn.
- En toen heeft-ie later weer morfine ingenomen. Moeder maakt zich zoo angstig
tegenwoordig. Ze is zoo bang, dat anderen 't zullen gaan merken, de meiden
misschien....
(plotseling).

Als ze wist, dat ik ù.... Ze vroeg me verleden nog, of ik u toch niets wou zeggen.
MEVR. VAN ELPEN

(sussend).

Dat hoèft ze immers niet te weten.
('n weinig neerbuigend).

Dat arme, lieve moedertje van je! Hoe treurig! Och, als ze je vader vroeger maar
wat beter had weten te leiden, met 'n vastere hand, dan zou 't nooit zoo ver met
hem gekomen zijn. Hij had zooveel goeds! Maar zooals zìj hem vergoodde en uit
zwakheid alles toegaf.... daar kan geen man tegen, de beste zelfs niet.... Ik zal eens
naar haar toegaan. Misschien, als ik er haar toe kon brengen me haar vertrouwen
te geven, dat ik haar wel met een en ander zou kunnen raden.
EMMY.

O ja, doet u dat! Zonder haar iets te laten merken....?
MEVR. VAN ELPEN.

Natuurlijk kindje.
EMMY.

't Is zoo'n genot voor me, dat ik u zoo alles zeggen kan. Aan moeder gaat dat zoo
niet. Ik zou niet weten, wat er van me worden moest zonder u.
MEVR. VAN ELPEN.

En 'n genot voor mij, dat ik met jou zoo alles bepraten kan. Je bent haast 'n dochter
voor me. En die heb ik wel noodig nu Clara en Lotte van me weg zijn.
EMMY.

U hebt Liesbeth nu toch....
MEVR. VAN ELPEN

(zuchtend).

Ja,.... Maar of die ooit 'n dochter voor me zal worden, zooals ik me zou wenschen....
(schudt bezorgd 't hoofd).

Ik wou, dat ze in sommige opzichten wat meer op jou leek, Ems.
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EMMY

(verbaasd).

Op mij? Liesbeth die zoo.... zoo knap en begaafd moet zijn?
MEVR. VAN ELPEN.

Och ja, dat is ze wel, geloof ik. Maar of ze daarom 'n hart heeft.... het voornaamste,
niet waar? Zoo jammer, dat Onno Marie Gevers niet heeft gekozen. 'n Meisje dat
ik kende. Enfin, 't heeft eenmaal anders moeten wezen. (met 'n zucht).

Ik had haar juist nogal 'n paar weken voor dezen zomer te logeeren gevraagd.
EMMY.

Hier?
MEVR. VAN ELPEN.

Nee, niet hier. Heb je nog niet van m'n zomerplannen gehoord?
EMMY.

Zoo vaag maar.
MEVR. VAN ELPEN.

Dan zal ik er je eens gauw van op de hoogte brengen.
(glimlachend).

Ze zullen jou stellig interesseeren. Ik heb in Baden-Baden voor de maand Augustus
'n villatje gehuurd, waar ik met de heele familie hoop in te trekken. 'n Allergezelligste
familie-reunie.
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Clara met haar man en kind, Lotte met de heele familie, Anton en Onno ieder om
beurten veertien dagen. En dan hoop ik, dat jij er ook 'n paar weken wilt komen.
(met 'n guitig glimlachje).

Als Anton er zijn zal: jeugd bij jeugd.
EMMY.

Meent u het? Hoe verrukkelijk!
(omhelst mevrouw).

MEVR. VAN ELPEN.

Ja, ik verwacht jou dan in de tweede helft. Dan kun je de reis met Anton maken.
Dat schikt je toch?
EMMY.

Natuurlijk. 'n Zalig lichtpunt in 't verschiet!
MEVR. VAN ELPEN.

En waar we samen van tijd tot tijd eens over kunnen praten, niet?
(korte stilte)
(mevr. blaast 'n zucht uit).

Hè, ik voel nu toch wel, dat ik moe ben.
EMMY.

U hebt toch 'n bankje?
(Mevr. knikt).

Ook'n kussen in uw rug?
MEVR. VAN ELPEN

(lachend).

'n Kussen in m'n rug? Nee Ems, aan die dingen doe ik niet. Je mag me niet
verwennen, hoor. - Wacht, je kunt nog wel ièts voor me doen. Krijg eens even uit
die kast dààr,
(wijst op muurkast)

van de derde plank links,
(Emmy zoekt in de kast)

- 'n groote, gekleurde Japansche theekop. Links, kindje. - Juist. Geef die eens hier
op 't blad! Dankje. Die vindt Frits zoo mooi. Daar drinkt hij zoo graag uit. Ik had hem
die eerst mee willen geven, toen hij en Lotte trouwden, maar dat wou hij niet. Hij
vond 't aardiger hem hier te gebruiken.
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EMMY

(hem bekijkend).

Hij is ook mooi en zoo fijn. - 't Is waar, komt Clara nog?
MEVR. VAN ELPEN.

Ja, gelukkig. Verbeeld je, van ochtend kwam nog 'n telegram van Henk, dat ze
allemaal komen zouden. Clara weer heelemaal beter dus. 'n Heerlijke verrassing!
Maar 'n drukte als 't gegeven heeft! We zijn den heelen dag aan 't sjouwen geweest
om de kamers in orde te brengen. Onno is van 'n kamer verhuisd, Anton daarvóór
al. - 'n Echte revolutie.
(Onno, Anton en Liesbeth komen binnen door de gangdeur. Onno, 'n jonge man van ongeveer
26 jaar, lijkt sprekend op z'n moeder. Lange, slanke gestalte, regelmatige trekken, donkere
oogen en haren en vaste, besliste mond. De uitdrukking van z'n oogen is zachter alleen en
minder wisselend. - Liesbeth is eveneens lang en slank, weinig korter maar dan Onno. Heeft
'n ernstig, wat bleek gezicht en peinzende, grijze oogen. Smaakvol maar eenvoudig gekleed.
Zachte stem).

Ah, daar komen ze juist. ONNO

(Emmy de hand gevend).

Zoo, dag Emmy, kom je mee helpen versieren?
(Algemeene begroeting. Anton en Emmy zijn beiden verlegen. Mompelend geven ze elkaar
de hand).

MEVR. VAN ELPEN

(schertsend).

En Liesbeth eindelijk. Ik dacht heusch, dat je niet komen wou....
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LIESBETH.

Anton heeft 't U toch gezegd? Ik heb Onno's kamer wat in orde gebracht en z'n
boeken in de kast gezet. Die waren allemaal dooreen gekomen. Kan ik u nu met
iets helpen?
MEVR. VAN ELPEN.

Ja, beste kind, ik zal 't je dadelijk zeggen.
(met 'n blik naar de pendule).

Even over vieren. Dan moeten de kinderen nu afgehaald worden. Onno, wil jij naar
't station gaan?
ONNO.

Ik dacht, dat Anton gaan zou, moeder.
ANTON

(met 'n blik op Emmy)

Ja, dat was afgesproken.
MEVR. VAN ELPEN

(beslist).

Nee, blijf jij hier, jongen. Emmy en jij moesten de eetkamer eens gaan versieren.
(tot Onno).

Je vindt 't wel goed, hè On?
(zachtjes, veel-beteekenend).

Laat die twee maar eens samen zijn. Jullie kunt nog zooveel bij elkaar wezen.
ONNO

(tot Liesbeth)

Jij vindt 't toch goed, Liesbeth?
LIESBETH

(knikt, stil glimlachend).

Ga maar.
ONNO.

Ik kom gauw terug, hoor lieveling.
(gaat naar de gangdeur).

MEVR. VAN ELPEN
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(tot Onno).

Tot straks jongen. Toe, geef je moeder eens 'n zoen. - Vergeet haar niet heelemaàl.
(Onno gaat naar haar toe en kust haar. Zij omhelst hem vast).
(Onno af).

MEVR. VAN ELPEN

(tot Anton en Emmy).

Als jullie klaar bent met de eetkamer, versiert dan de gang nog wat. En.... luister
eens jongen....
(zachtjes als hij bij haar staat).

Zie haar wat op te vroolijken,.... op 'n ongedwongen manier. 't Arme kind heeft 't
thuis weer zoo triestig gehad.
(Anton knikt, wat verlegen).
(Emmy en Anton af).

MEVR. VAN ELPEN

(monter).

Ziezoo, nu zijn wij nog even samen, en daar ben ik heusch blij om. Ik had je vandaag
nog haast niet gesproken. Niet rustig tenminste.
(Liesbeth antwoordt niet).

LIESBETH

(op de vaas wijzend, die Mevrouw was beginnen te schikken).

Zal ik de bloemen verder hierin schikken?
MEVR. VAN ELPEN.

Goed kind. Je doet dat zeker beter dan ik. Je hebt meer smaak. Dan begin ik vast
met de hulst.
(korte stilte).

'n Lief meisje, die Emmy, hè?
LIESBETH.

Ja, ze maakt 'n lieven indruk.
MEVR. VAN ELPEN.

Jammer, dat ze zoo'n treurig thuis heeft.
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(Zij wacht even, wat Liesbeth zeggen zal. Die ziet haar even vragend aan, en kijkt dan weer
voor zich, naar de bloemen).

Ja, heel droevig. (zacht, vertrouwelijk).

De verstandhouding tusschen haar ouders is niet best. Wel 't naarste wat je je voor
'n kind kunt denken. Haar vader is vreeselijk prikkelbaar, en is de laatste jaren,
tengevolge van zenuwpijnen, zelfs verslaafd geraakt aan 'n verderfelijke gewoonte:
(nog zachter)

morfinisme. Héél onder ons, hoor. Ik spreek er anders met niemand over. Behalve
met m'n kinderen. Voor hèn heb ik geen geheimen. - En haar moeder, och, 'n lief,
vriendelijk zieltje, maar zwak, ontzettend zwak,
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en weifelend. Ze had vroeger heel anders tegen hem op moeten treden. Flink op
haar stuk moeten staan. Nù is er niets meer aan te doen, natuurlijk. En dat geeft
dan scènes, allerakeligst! Dan komt Emmy dikwijls daarna haar hart bij mij uitstorten
en me van alles vertellen. - En dan zie ik haar raad te geven en te troosten, voor
zoover ik kan. - 't Kind is verbazend aan me gehecht.
(Liesbeth heeft onder 't laatste spreken van Mevrouw haar bloemen laten staan en ziet haar
nu zwijgendverbaasd aan).....

Wel, waarom kijk je zoo? Wil je wat vragen?
LIESBETH

(aarzelend).

En.... vindt haar moeder dat.... dat prettig, dat zij ù....
MEVR. VAN ELPEN

(eveneens verbaasd).

Wat?
LIESBETH

(a.b.)

Dat Emmy u zoo alles vertelt?
MEVR. VAN ELPEN

(vaag begrijpend).

Ik begrijp niet wat je.... àls ze 't wist, zou 't haar dunkt me plezier moeten doen, te
weten dat er iemand is, die zóó meevoelt met haar kind, en haar in alles zóó tot
steun en troost tracht te zijn.
(Zij zien elkaar even aan. Dan kijkt Liesbeth weer voor zich. Zwijgend schikt zij de bloemen
verder).

LIESBETH.

Dit is klaar.... Wat kan ik nu doen? Iets aan de kroon hangen?
MEVR. VAN ELPEN.

Ja. En dan boven al de lijsten van de platen en portretten. - Hier is 't touw. (Liesbeth krijgt 't touw).

Ja, ga gerust op 'n stoel staan. Ze kunnen er tegen. Ze hebben vroeger heel wat
van de kinderen te verduren gehad.
(Liesbeth doet zoo, om de kroon te versieren).
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En vergeet ook vooral het portret van m'n man niet. Dat versieren we altijd bij
feestelijke gelegenheden. Dan is 't net of hij er bij is. Of hij deelt in onze vreugde.
LIESBETH

(ziet haar aan, hartelijk).

U hebt uw man heel vroeg verloren, niet waar?
MEVR. VAN ELPEN

(knikkend).

Heel vroeg. We waren juist zeven jaar getrouwd. Ja, dat was 'n slag! 't Heeft jaren
lang geduurd, voor 'k m'n verloren evenwicht terug had gevonden. - Maar vertel jij
me nu eens wat van je zelf. Ik weet nog zoo weinig van je. Ik ben bang, dat je geen
vroolijke jeugd hebt gehad, na den dood van je ouders. Je was immers pas tien jaar
toen die beiden stierven?
(Liesbeth knikt).

En je voogd was, meen ik, nogal hard en streng?
LIESBETH

(haastig).

Heeft Onno u dat verteld?
MEVR. VAN ELPEN

(licht zuchtend).

Nee, Onno heeft me niets verteld. Ik heb 't vroeger wel eens gehoord. Hij is nog 'n
oud handelsvriend van m'n éénen zwager.
LIESBETH

(zacht, gereserveerd).

M'n voogd is heel goed voor me geweest.
MEVR. VAN ELPEN

(dringend).

Ja, goed. - Maar hij kon daarom mis-
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schien toch niet zoo komen in het karakter en de gevoelens van 'n kind. Hij zal je
misschien niet heelemaal begrepen hebben?
LIESBETH

(a.v.).

Dat lag ook wel aan mij. Ik uitte me moeilijk. - Hij heeft altijd z'n best gedaan om....
om in alle opzichten m'n ouders plaats bij me te vervullen.... - Vindt u 't zoo goed
om 't portret?
MEVR. VAN ELPEN

(met 'n zucht)

Ja, - zeker. Ik zie al, je vertelt er me liever niet van.
(Zwijgen. Beiden, gaan verder met versieren.)
(Wat later, op opgewekten toon).

Ik heb alle hoop, dat Anton en Emmy nog wel eens 'n paar zullen worden.
(Ziet Liesbeth veelbeteekenend glimlachend aan).

LIESBETH

(verwonderd).

Emmy en Anton? Hè, ze gaven me, - Anton vooral, gaf niets den indruk van verliefd
op haar te wezen.
MEVR. VAN ELPEN.

Nu verliefd.... Hij vindt haar wèl heel aardig. - En.... wat niet is, kan nog worden, niet
waar? - Och, de jongen is zoo innig eenvoudig. Hij moet 'n klein, klèin beetje
geholpen worden. - Je begrijpt me wel, hè? En zìj is 't in ieder geval op hèm. - Ja,
o doodelijk.... Ik geloof wel, dat dàt in orde zal komen.... Dat hij nu misschien nog
niet verliefd op haar is, beteekent niets. Heel dikwijls komt de verliefdheid pas later,
in 't huwelijk. Daar heb je m'n tweede dochter, Clara: innig gelukkig met haar man.
Nu, die is vroeger dol, o ontzettend verliefd geweest op 'n vriend van Onno en....
LIESBETH

(afleidend).

Wil ik in deze vaas
(naar schoorsteen wijzend)

ook wat bloemen zetten? Ik heb er nog over.
MEVR. VAN ELPEN.
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Goed, kind, ga je gang. - Waar had ik 't ook over? O ja, over Clara. - M'n hemel,
wàt 'n tranen, toen ze dien eerste niet hebben mocht! Nóóit zou ze van een ander
gaan houden. En vijf maanden later.... Ja, daar kun je werkelijk niets van zeggen.
Ik heb als jong meisje ook eerst een heel romantische, hartstochtelijke liefde
gekoesterd voor 'n jongen man, dien ik niet trouwen mocht. - Cavalerist nog wel,
donker, heel knap van uiterlijk. Maar hij had geen sou, en m'n ouders waren er
tegen. Eerst 'n wanhoop en droefheid.... En toen ben ik tòch later, na stroomen van
tranen en melankolieke verzen, zeldzaam, ja zeldzaam gelukkig geworden, met
hèm....
(met 'n hoofdbeweging naar 't portret)

al was ik in 't begin ook waarlijk niet wat je noemt ‘verliefd’ op hem. - Eerlijk gezegd
had hij daar ook het uiterlijk en de....
LIESBETH

(haar onderbrekend, pijnlijk, verlegen, op gedempten toon).

Och nee, vertelt u nu niet mèer....
MEVR. VAN ELPEN

(verbaasd).

Kindlief, wat meen je? Wat scheelt er aan?
LIESBETH

(a.b. gaat naar haar toe en vat haar handen; doet haar best zich te geven.)

Ik geloof dat u.... Ja, u moet 't zoo heel, héél goed en lief bedoelen. U denkt zeker:
als ik hàar m'n vertrouwen geef
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en heel open met haar ben, dan zal ze zoo ook wel met mij worden. Maar heusch,
dat kàn ik niet. 't Is me zoo.... 't Moet zoo pijnlijk voor u wezen.... En ook voor mij is
't pijnlijk.... Ik heb 't rècht niet al die dingen te weten van u en van uw kinderen....
Vertrouwen kan men niet dwingen. - Dat moet heel langzaam komen, niet waar?....
En ik.... ik ben nu nog 'n vreemde voor u. - We zijn beiden vreemden voor elkaar.
MEVR. VAN ELPEN.

Vreemden!? Foei kind, - misschien, dat ik 't ben voor jou, maar zeker ben jij 't niet
voor mij. - Van het oogenblik, dat Onno je hier heeft binnengeleid, zag ik in jou geen
vreemde, maar alleen zijn toekomstige vrouw, - mijn aanstaande dochter. - 'n
Dochter, aan wie ik al lang zoo'n behoefte gevoeld had, toen m'n eigen dochters
van me heen gegaan waren. - .... Och, maar dat kun jij natuurlijk nog niet beseffen,
wat 't zeggen wil voor 'n moeder,
(bijna heftig)

als ze haar kinderen zoo héélemaal moet afstaan. (dringend)

Daarom had ik zoo graag gehad dat jij hun plaats wat had ingenomen. Dat jij me je
vertrouwen zou gegeven hebben, zooals ik jou het mijne al gegeven had.
LIESBETH

(verlegen).

't Spijt me zoo. - Ik wil m'n best doen Mevrouw. - ....Maar ik kàn 't nu eenmaal niet
dadelijk doen. Ik kàn me zoo gauw niet geven aan 'n ander.
MEVR. VAN ELPEN

(zacht verwijtend).

Aan Onno toch wel?
LIESBETH

(stil glimlachend).

Ja, aan Onno wel, vreemd genoeg. Eén is ook al veel. (korte stilte).

MEVR. VAN ELPEN.

Weet je wat 't is kind? Ik geloof, dat je eigenlijk geen begrip er van hebt, hoè de
verhouding is tusschen mij en m'n kinderen. Ook m'n schoonkinderen. Je moet die
nog langzamerhand gaan begrijpen. Misschien is ze ook wel zeldzaam. M'n kinderen
waren niet gewoon-vertrouwelijk met me, - ze zeiden me àl hun gedachten, àl hun
gevoelens. Niets hielden ze achter. Zelfs Clara en Lotte doen dit nog.
LIESBETH

(zonder op het laatste gelet te hebben).
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Al hun gedachten? Eischte u dàt van hen?
MEVR. VAN ELPEN.

Eischen? Ze hebben 't altijd vrijwillig gedaan. En.... ja zeker, verlangde ik 't ook van
hen.
(glimlachend)

Jij verlangt dat toch ook van Onno?
LIESBETH

(peinzend).

Nee, ik geloof 't niet. Dàt niet. - Ieder mensch moet in z'n ziel 'n hoekje hebben, geheel voor zich - waarin hij niemand kijken laat. Tenzij alleen heel vrijwillig.
MEVR. VAN ELPEN

(a.v.).

Och kindje, kindje, wat ben je nog jong! Wacht eens tot je getrouwd bent en tot je
later kinderen zult hebben, en zie dàn eens of je niet eender zult denken als ik.
(Korte stilte).

LIESBETH

(aarzelend).

En hebt u nooit eens angst gehad....?
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MEVR. VAN ELPEN.

Angst? Waarvoor?
LIESBETH.

Dat u hen.... dat u te vèèl op hen inwerken zoudt, ze te veel leeren zien door ùw
oogen (zachter)

te veel hun.... hun eigen karakter....
MEVR. VAN ELPEN

(onderbrekend, kortaf.)

Nee, daar ben ik nooit bang voor geweest. Ik begrijp je niet eens.
(Stilte).

LIESBETH

(rondkijkend).

Wat ziet 't er hier nu gezellig uit.
MEVR. VAN ELPEN.

Ik ben blij, dat je dat vindt.
(zij gaat op de canapé zitten).

Ga jij ook eens zitten, je zult wel moe wezen.
(Liesbeth gaat zitten. Zij neemt 'n boek van de tafel en biadert er in).

LIESBETH

(halfluid).

De Zuid-Amerikaansche vulkanen.
MEVR. VAN ELPEN.

'n Boek van Onno.
LIESBETH

(knikkend).

Z'n lievelingsstudie.
MEVR. VAN ELPEN.

Ja, geografie in 't algemeen en geologie in 't bijzonder. Hij was er héél knap in.
(glimlachend).
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...O, als ik nog denk aan de illusies van den jongen uit dien tijd.... Om verre reizen
te maken, net als Stanley. Om de Noordpool te vinden, en nieuwe streken te
ontdekken in Afrika, door woestijnen en door oerwouden heen. (zij lacht).

Zoo echt avontuurlijk, à la Jules Verne.
LIESBETH

(wat droevig).

En in plaats daarvan is hij op kantoor gekomen. In de tabak.
MEVR. VAN ELPEN

(a.b.).

Dat was zeker heel wat verstandiger.
LIESBETH.

Moèst dat? Was 't bepaald noodig voor de zaak?
MEVR. VAN ELPEN.

Nu, dat niet. Maar 't was beter voor hèm. - Denk je, dat ik één van m'n kinderen zóó
ver weg zou zenden? En dan Onno nog wel, die zoo roekeloos is? Stel je eens voor
aan wat 'n gevaren hij voortdurend zou zijn blootgesteld geweest. - En als hij dan
eens ziek was geworden. Een van die vreeselijke tropische ziekten, zoo ver van z'n
moeder om hem te verplegen. De gedàchte alleen er aan doet me al rillen. Er viel
natuurlijk niet aan te denken. - En hij zou daarenboven van ons allen vervreemd
zijn geraakt.
LIESBETH.

Dus dáárom alleen is hij thuis gebleven. - O, wat moèt 't hard voor hem geweest
zijn!
MEVR. VAN ELPEN.

Kom, kom kind, overdrijf nu niet. 't Was hier werkelijk nogal voor hem uit te houden.
- Hij is er best over heen gekomen
(Stilte).

Wil je het familie-album ook eens zien? Daar vind je al de portretten van de kinderen
in. Ieder jaar gedaan, van hun eerste jaar af.
LIESBETH.

Heel graag.
(Mevrouw geeft 't haar, Liesbeth opent het en bladert er in).
(glimlachend)

Hoe aardig al die Onno'tjes! - Hé, wat is dàt 'n lief gezicht!
MEVR. VAN ELPEN
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(stroef).

Dat is 'n jongere broer van m'n man.
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LIESBETH.

Die in Haarlem woont? 't Is waar, Onno had zoo'n lieven brief van hem gekregen.
MEVR. VAN ELPEN

(knikt toestemmend).

Hij heeft er je zeker al van verteld?
LIESBETH.

Zoo iets er van.
MEVR. VAN ELPEN.

Dat ik hem niet meer zie?
(Liesbeth knikt van ja).

En ook de reden?
(Liesb. knikt ontkennend)
(verwonderd).

Heb je hem die niet gevraagd?
LIESBETH.

Ik merkte dat hij er liever niet over sprak.
MEVR. VAN ELPEN

(beslist).

Dan zal ik er je eens even van op de hoogte brengen. Als a.s. dochter van me, moet
je ook ingewijd worden in onze familie-omstandigheden.
LIESBETH.

U kunt dat later wel eens doen.
MEVR. VAN ELPEN

(beslist).

Nee kind, ik wil 't je nù vertellen. Dolf is iemand, dien ik niet meer zie. Die al jaren
lang niet hier in huis is geweest. Ja, de kinderen ziet hij wel. Die zoekt hij geregeld
op, en dat kan ik niet beletten. Voor hen is hij ook niet onaardig. Hij geeft ze nogal
eens wat. Ik wil volstrekt z'n goeie hoedanigheden niet loochenen. Maar tegenover
mij heeft hij indertijd heel leelijk gehandeld.
(langzamerhand heftiger wordend).

Hij heeft nooit van me gehouden. - Ook z'n broer niet. - Ze zijn van het begin af koud
en stug tegen me geweest, hoè ik ook m'n best heb gedaan ze voor me te winnen.
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En toen de kinderen grooter werden.... Hij verbeeldde zich - wonderlijk genoeg, dat ik geen goeien invloed op hen uitoefende. (nu hevig)

Och, ze zijn koud die menschen, dat is het! Ze hebben m'n volkomen toewijding
nooit kunnen begrijpen. Die vonden ze overdreven. Alsof de toewijding van 'n moeder
voor haar kinderen ooit te groot, ooit overdreven kàn wezen! - En zij gunden me
niet de innige liefde die de kinderen mij altijd toedroegen. Hij wilde ze aan m'n invloed
onttrekken, ze van me afnemen.... Ja, hij wilde niets minder dan ze allemaal een
jaar naar kostschool sturen, eerst de meisjes en dan de jongens.
LIESBETH.

O!.... En dat....?
MEVR. VAN ELPEN

(nog heftig, hard).

Nee, dat wou ik niet. Natuurlijk niet. Ik heb altijd gemeend, dat het de taak van 'n
moeder is om zelf haar kinderen op te voeden. - Me dunkt, je moet dàt toch kunnen
begrijpen. En hierin met me meevoelen. Jij zoudt later ook niet graag je kinderen
van je wegzenden, wel?
LIESBETH.

Ik weet niet, mevrouw. 't Zou me zeker veel kosten.
MEVR. VAN ELPEN

(beslist).

Je zoudt 't niet doen. Dat kan ik je voorspellen. En ik zal 't nooit van je vergen ook.
(korte stilte).

LIESBETH

(afleidend).

En dat.... is dat uw andere zwager?
MEVR. VAN ELPEN.

Ja, Bij wien de jongens in de zaak zijn. Dien zie ik zoo nu en dan bij feestelijke
gelegenheden: met Nieuwjaar en verjaardagen.
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LIESBETH.

't Is waar, die is nu de stad uit. Onno en ik zouden hem dadelijk na z'n terugkomst
gaan bezoeken.
(Er wordt geklopt. Op Mevrouws ‘binnen’ gaat de gangdeur open en komt juffrouw Slot
binnen, met 'n pak in de hana).

KEETJE

(van uit de gang).

Nou, ga dan maar na binnen. Je had anders op geen ongelegener tijd kenne kome,
mensch.
JUFFR. SLOT

(sluit de deur).

Goeien middag mevrouw.... juffrouw.
MEVR. VAN ELPEN

(staat op en geeft juffr. Slot hartelijk de hand).

Zoo, ben jij 't Sofie? Hoe staat 't er mee?
JUFFR. SLOT.

Zoo tamelijk mevrouw, dank u. U ook? 't Spijt me, dat ik zoo ongelegen kom, maar
ik zal wel dadelijk weer heengaan. Ik kom u maar effe het linnengoed brengen.
MEVR. VAN ELPEN

(schudt glimlachend 't hoofd).

Zoo erg is 't niet. Keetje heeft wat overdreven. De grootste drukte is al voorbij. We
beginnen nu juist tot rust te komen. Ga 'n oogenblik zitten, Sofie.
(juffr. Slot doet zoo).

Je kunt nu meteen eens kennis maken met mijnheer Onno z'n meisje, juffrouw
Beemstra. En jij, Liesbeth, met juffrouw Slot, 'n heele goeie, oude kennis van me,
niet waar Sofie?
JUFFR. SLOT.

Dat zal waar zijn, mevrouw.
MEVR. VAN ELPEN.

Juffrouw Slot is vroeger zes jaar kinderjuffrouw bij me geweest en heeft daarna....
ja, hoeveel jaar is 't nu al Sofie, dat je getrouwd bent en je voor me versteld hebt?
JUFFR. SLOT.

Dat zijne twintig en 'n half jaar geweest, mevrouw.
MEVR. VAN ELPEN.
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Twintig jaar.... Je hebt gelijk. Wat 'n tijd!
(juffr. Slot maakt onder de hand het pak open, haalt de doeken er uit en geeft die aan
mevrouw).

Best. Geef ze straks maar aan Dien.
JUFFR. SLOT.

Wel, wel! en is dat nu meneer Onno z'n meisje!....
(staat op en geeft Liesbeth de hand).

Nou, van harte gefiliciteerd juffrouw. 't Doet me erg veel pleizier, dat ik es kennis
mag maken. - En ik wil maar zegge, as dat u 'n lieve goeie man en 'n beste
schoonmoeder krijgt.
LIESBETH.

Dank u wel, juffrouw Slot.
JUFFR. SLOT.

Zeg u maar Sofie, hoor.
MEVR. VAN ELPEN

(presenteert Sofie onder de hand 'n koekje).

En nu wacht ik ze straks allemaal, kinderen en kleinkinderen!
JUFFR. SLOT.

Ja, dat heb ik gehoord. Dan zal u wel in uw schik wezen.
(tot Liesbeth).

Want zooas mevrouw op d'r kinderen is,.... nou hoor!
MEVR. VAN ELPEN.

Ja, ik wil wel bekennen, dat ik innig gelukkig ben. - Maar vertel me nu eens, - hoe
is 't met Mien?
JUFFR. SLOT.

Och mevrouw, wat zal ik u daarvan zeggen. Dat heeft nog niet over. Daar kwam ik
u juist eens over spreken.
MEVR. VAN ELPEN

(ietwat ontevreden).

Zoo. Ik dacht nu, dat alles naar wensch geschikt was.
(tot Liesbeth)

Mien is juffrouw Slots eenige
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dochter. En die is sedert 'n paar maanden verloofd met Gerrit, m'n tuinbaas. - 'n
Beste, oppassende man, niet waar Sofie?
JUFFR. SLOT

(wat haastig).

Zeker, zeker, dat is-'t-ie. Dat mag ik niet anders zeggen.
MEVR. VAN ELPEN.

Welnu. - Wat scheelt er dan nog aan? Ze kan 't toch goed vinden met Gerrit.
JUFFR. SLOT.

Och, vinden en vinden is twee. Mien màg hem wel, maar....
(werpt 'n aarzelenden blik op Liesbeth).

LIESBETH

(begrijpend, staat op).

Ik ga nog even naar boven mevrouw, om Onno's kamer verder in orde te brengen.
MEVR. VAN ELPEN

(kortaf).

Gekheid, kind. Dat hàdt je immers al gedaan. Je hoeft voor Sofie niet weg te loopen.
- Je begrijpt Sofie, dat ik geen geheimen heb voor m'n a.s. schoondochter.
JUFFR. SLOT.

Gut nee mevrouw, ik wil de juffrouw waarlijk niet.... Ik heb toch niet veel tijd meer.
Ik kom 'n anderen dag nog wel eens terug.
LIESBETH

(vriendelijk).

Nee, blijf gerust Sofie. Ik begrijp best, dat je mevrouw liever alleen wilt spreken. Ik
zou toch naar boven zijn gegaan. - In geval ik je straks niet meer zie, zeg ik je nu
vast goeden dag. En het beste met je dochter, hoor.
(geeft juffr. Slot de hand).

JUFFR. SLOT.

Dank u wel juffrouw.
(Liesbeth af).

JUFFR. SLOT.

'n Lief meisje is dat! En zoo minzaam. Ik zou denken, dat meneer Onno 'n beste
keus had gedaan.
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MEVR. VAN ELPEN

(droog).

Ik wil 't hopen.
JUFFR. SLOT.

(wat nieuwsgierig).

Ik stond er anders wel van te kijken, toen ik 't hoorde. Zoo gauw in z'n werk gegaan,
hè?
MEVR. VAN ELPEN

(knikt en zucht).

Ja. - Hij is de eerste van m'n kinderen geweest, die 'n keus heeft gedaan, heel-en-al
buiten zijn moeder om.
JUFFR. SLOT.

Dat dacht ik òok al zoo. - Zonder u in iets te kennen, nietwaar?
MEVR. VAN ELPEN.

(a.v.).

Hij was vier weken op reis geweest. Voor zaken. - En toen heeft hij haar in Groningen
bij 'n oud handelsvriend van m'n zwager leeren kennen. - En zonder me om raad
te vragen of iets - meldt hij me, een paar dagen vóor z'n terugkomst, opeens z'n
verloving.
(zucht zwaar)

Er was toen niets, nièts meer aan te veranderen. - En nu willen we er het beste
maar van hopen.
JUFFR. SLOT.

Ja, dat zeker. - En ik moet zeggen, 't lijkt wel of hij....
MEVR. VAN ELPEN

(beslist).

Maar nu over Mien. Heel veel tijd heb ik niet meer. Oneenigheid heeft ze dus niet
met Gerrit gehad....
JUFFR. SLOT.

Och nee, dat niet. - 't Is alleen maar, dat.... ja, dat ze die vroegere jongen van d'r
maar niet vergeten kan.
MEVR. VAN ELPEN

(a.b.).

Die koorddanser.
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JUFFR. SLOT.

Nee, dat was-'t-ie niet. Paardrijder was-'t-ie,
(zachtjes aarzelend)

en een die nogal goed verdiende ook.
MEVR. VAN ELPEN

(zonder op haar laatste woorden te letten).

Dat komt op hetzelfde neer.
(heel beslist)

De hoofdzaak is, dat hij niet de geschikte man was voor je dochter. - Want dàt voel
je, niet waar? Daarvan ben je overtuigd?
JUFFR. SLOT

(haastig).

Ja, - ja zeker, mevrouw. Erg na m'n smaak was-'t-ie niet, - behalve, dat ie dolgek
op Mien gesteld was.
(weer aarzelend)

Enne dan ook.... z'n verdiensten....
MEVR. VAN ELPEN

(a.b. coupeerend).

Welnu, dan valt er verder ook niet over te twijfelen of te tobben. Dat ze hem nog
niet heelemaal vergeten heeft, verwondert me volstrekt niet. Dat gaat ook niet ineens.
De vraag is maar: ze heeft toch niets tègen Gerrit?
JUFFR. SLOT.

Tegen.... tègen, wat zal ik daarvan zeggen? Ze màg hem wel geloof ik, maar ze
vindt hem zoo leelijk, zeit ze....
MEVR. VAN ELPEN

(met 'n glimlachje).

Als dat alles is....
JUFFR. SLOT.

Ja, ik weet wel, 't is mal van d'r. Maar ik kan 't d'r niet uit d'r hoofd praten. - Dan heb
hij hier zoo'n wrat, weet u wel?
(Zij brengt 'n vinger naar haar linker wang bij mondhoek).

Zoo'n groote, met haar d'r op. - Nou, en daar kan ze maar niet an wennen, zeit ze.
- En als ie 'r zoent, dan steekt 'r dat, zeit ze.
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MEVR. VAN ELPEN

(glimlachend).

Ik dacht niet, dat Mien zóó kinderachtig was. Ze moest zooveel niet aan het uiterlijk
hechten. Maar als ze in ieder geval geen ernstiger grieven tegen hem heeft....
JUFFR. SLOT.

Nee, dat niet. 't Zijn kleinigheden, dat zeg ik haar honderdmaal. - ‘Kind’ zeg ik dan,
‘wat is nou één wrat? Je vader had er wel tien, - en leelijk als diè was!’ Nie om an
te zien, u weet 't wel mevrouw? En toch is 't 'n beste, oppassende man geweest en
hebben we 't wàt goed samen gehad. - Maar bij haar helpt geen praten. 't Blijft 'n
soort van afkeer zeit ze. Enne (weer aarzelena)....

en de andere was ook 'n heele knappe jongen, weet u?
MEVR. VAN ELPEN

(beslist).

Die haar diep ongelukkig zou hebben gemaakt.
JUFFR. SLOT.

Dat kan wel wezen. (wat aangedaan).

Maar as ik dan 't kind voor m'n oogen zie wegteren en ze zeit, zooas gisteren nog:
‘moeder, as ik hèm niet krijg, en ik mot met Gerrit trouwen, dan verdoe ik me liever....’
dan denk ik toch wel is....
MEVR. VAN ELPEN

(klopt met haar hand glimlachend op juffr. Slots hand, hartelijk).

Kom, kom, dat zijn van die dingen die de menschen zeggen, maar niet doen.
(ze kijkt naar de pendule).

Kwart voor vijven. Hoor eens Sofie, ik heb niet veel tijd meer. Maar een ding voel
ik me verplicht je nog te zeggen.
(met nadruk)

Wees niet zwak tegenover je
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kind. Ik ben 't ook niet geweest tegenover mijn kinderen. Ik wil nu eens openhartig
met je spreken, als moeder tot moeder. Je herinnert je misschien, dat.... ja nu zeven
jaar geleden, mijn Clara hier dikwijls wandelde met 'n knappen, jongen man, donker
van uiterlijk? 't Was 'n vriend van m'n oudsten zoon, mijnheer Van Arkel. - Nu, beken
't maar. De menschen hier zullen er zeker wel het hunne van gedacht en gezegd
hebben.
JUFFR. SLOT.

Ja, nou u 't zegt. - 'n Héél net mensch was-'t-ie.
MEVR. VAN ELPEN.

Juist. Nu, die was op Clara verliefd en Clara op hem. En hij heeft haar ook ten
huwelijk gevraagd.
JUFFR. SLOT.

Wel, wel, wat u zegt.
MEVR VAN ELPEN.

Toen zou het zooals van zelf spreekt, het makkelijkst geweest zijn, om maar ja te
zeggen, toe te geven, niet waar? Maar dat mocht ik niet. - Ik was overtuigd, om
verschillende redenen, dat hij niet de geschikte man was voor Clara. Hij had vroeger,
als student, los geleefd, en hoewel hij zich later, ik erken het, gebeterd had, gaf me
dat geen waarborg voor het geluk van haar toekomst. Daarenboven was hij O.-I.
ambtenaar en zou over 'n jaar naar Indië gaan. En om m'n kind zoo ver van me af
te zenden, dàt ging niet. Je weet Clara is niet sterk. 't Minst sterk van allen. Ze heeft
me nogal eens noodig. Nee, daar viel eenvoudig niet aan te denken. - Maar 't heeft
me heel wat moeite gekost om haar hiervan te overtuigen. En haar zoover te brengen
(langzaam, met nadruk)

dat zij den jongen man uit eigen beweging en overtuiging gezegd heeft, om van
haar af te zien.
JUFFR. SLOT

(met bewondering).

Heb u dàt gedaan gekregen?
(Mevr. knikt)

En wist de juffrouw er toen ook zooveel van als mìjn Mien?
MEVR. VAN ELPEN.

Zeker, ze had er veel verdriet van. Dat kan niet anders. - Ik ook. - Gelukkig maakten
we 'n paar maanden later al kennis met haar tegenwoordigen man, notaris Veerse
En na hem 'n paar maal gesproken te hebben, voelde ik dadelijk: dàt is de rechte
schoonzoon voor me. Diè zal Clara gelukkig maken. En ik zorgde toen, dat die twee
elkaar dikwijls en vertrouwelijk zagen.
JUFFR. SLOT.

En wou de juffrouw daar toen dadelijk an?
MEVR. VAN ELPEN.
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Volstrekt niet. Zoomin als jouw dochter. - Net soortgelijke bezwaren. Hij was niet
zoo knap van uiterlijk als de vroegere, niet zoo onderhoudend en geestig. - Maar
al vrij gauw, moet ik zeggen, na wéér 'n paar maanden, is ze veranderd. En wat is
het resultaat geworden?
(glimlachend)

Een innig gelukkig huwelijk. Ze heeft 'n allerliefsten jongen gekregen en je kunt je
nu geen vergenoegder vrouwtje denken. Kijk, hier is 'n portret van haar met haar
zoontje.
(opent het album en toont het haar).

JUFFR. SLOT.

Wat een dotje!
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MEVR. VAN ELPEN

(zij knikt).

Dat is-'t-ie. Hij heet naar mij, Mari. Wacht maar eens tot over 'n paar jaar, tot je Mien
er ook zoo eentje zal hebben. En zeg me dàn of ik je goed geraden had of niet.
JUFFR. SLOT.

Ik hoop 't van harte mevrouw. Want och, zooas 't kind nou is.... 't Snijdt me door me
ziel, en dan denk ik wel eens: wat ben ik toch hard. Waarachtig, ik zag haar nog
liever trouwen met die paardrijder en voor goed van me heengaan, as ze dan maar
weer vroolijk en gelukkig zou weze, as dat ze nou zóó....
(houdt stil schreiend de hand voor haar oogen).

MEVR. VAN ELPEN

(dringend, vermanend).

Dàt is zwakheid, waar je tegen strijden moet Sofie. Terwille van je kind.
JUFFR. SLOT.

Ja, ja, als u 't zegt, zal 't wel zoo weze. U heb me weer moed gegeve, mevrouw.
Zooas u toch altijd praten kan! De dominé kan 't nie beter.
MEVR. VAN ELPEN.

Ik zal je nu je geld geven. - Kijk, zoo is 't goed, hè? Ja, dat restje kun je wel houden.
JUFFR. SLOT.

(veegt haar oogen af).

Dank u. - De fijne servetten krijg u de volgende week.
MEVR. VAN ELPEN

(knikt).

Dat komt wel in orde. (legt haar hand op juffr. Slots schouder, hartelijk)

En je weet Sofie, als je dochter met Gerrit trouwt, dan krijgt ze 'n mooi cadeautje
van me. Zij, en hìj ook. Gerrit is niet voor niets vijftien jaar bij me in dienst geweest.
JUFFR. SLOT

(gestreeld).

U bent wel goed. Hartelijk dank Mevrouw.
MEVR. VAN ELPEN

(luisterend).
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Wacht, daar hoor ik ze, geloof ik.
JUFFR. SLOT

(haastig opstaana).

Dan ga ik gauw heen.
(neemt het pakje op)

Ik zal dit aan Dien geven. Mag ik van de week nog is effe weerom komen om de
juffrouwen, Mevrouw Clara en Mevrouw Lotte meen ik, en de kleintjes 'n oogenblikkie
te zien?
MEVR. VAN ELPEN

(hartelijk).

Kom gerust hoor. En breng Mien eens mee hier. Dan spreek ik die meteen 'n hartig
woordje toe. 't Zal haar goed doen.
(geeft haar de hand)

Nu maar flink en monter zijn, denk er aan.
(Onno komt binnen)

ONNO.

Zoo, dag Sofie.
(Juffrouw Slot af).

Moedertje, ik moet u voorbereiden op 'n groote teleurstelling.
MEVR. VAN ELPEN

(ontdaan).

Wat dan? Zijn ze niet gekomen?
ONNO.

Clara niet. De anderen wel.
MEVR. VAN ELPEN

(angstig).

Nu tòch niet? Ze is toch niet wèèr ziek geworden?
ONNO.

Dat niet, maar er is 'n vriendin van haar ziek geworden, Annette, u weet wel. Hard
ziek, naar 't schijnt, en die wil ze nu verplegen.
MEVR. VAN ELPEN.

Wat 'n dwaasheid! En Henk? Die is nu zeker ook thuis gebleven?
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ONNO.

Ja. Alleen de juffrouw met het kleintje is gekomen. Clara had gewild, dat hij tòch
was gegaan, maar dat wou hij niet.
MEVR. VAN ELPEN.

Natuurlijk niet. Wat zei hij er van?
ONNO.

Hij moet alles gedaan hebben om haar over te halen, maar zonder resultaat.
MEVR. VAN ELPEN

(heftig).

Hoe is 't mogelijk! Hij heeft geen kracht de man, dat hij dàt niet heeft weten door te
zetten! Ik had haar zeker meegekregen.
(beslist)

Enfin', ik zal nu wel zorgen, dat ze dadelijk komt.
(gaat naar de deur).

ONNO.

Waar is Liesbeth?
MEVR. VAN ELPEN.

Naar boven gegaan.
(zacht)

Ze is liever alleen dan bij mij, vrees ik. Daar komt ze juist.
(haastig af. Liesbeth komt binnen door de andere deur).
(Men hoort nu in de gang allerlei begroetingen, waaronder: ‘Moeder, dag moedertje!’ ‘Lotte,
dag kindje’. ‘Hoe gaat 't mama?’, alles snel dooreen)

LIESBETH.

Zijn ze er allemaal?
ONNO.

Clara niet. - Heb je nog met moeder gepraat?
(Liesbeth knikt van ja)

Wat met haar opgeschoten? - Nu?
LIESBETH.

Niet erg nog, maar dat lag aan mij. - Je weet, ik kan niet gauw vertrouwelijk wezen.
Je moeder was 't wel.
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ONNO

(glimlachend).

Als je met mij maar vertrouwelijk bent.
LIESBETH.

Is je dat genoeg?
ONNO.

Ja. - En je kunt daarom toch wel van haar houden, niet waar?
LIESBETH.

Dat wou je graag?
(Onno knikt)

Ik zal er m'n best voor doen.
(hij knikt)

- Laten we nu naar je zuster gaan.
ONNO.

Nog even. Ze zijn zeker met de kinderen naar de eetkamer. - We hebben haast
niets van elkaar gemerkt vandaag. En gisteren eigenlijk ook niet.
LIESBETH

(hem aanziend).

En éérgisteren en vóóreergisteren ook niet.
ONNO

(terugdenkend).

Nee, 't is waar. Daar komt hier zoo niet van, van alleen zijn. Moeder is zoo erg op
ons allen en op gezelligheid gesteld. Maar nu, wàt er ook gebeuren mag, gaan we
morgenochtend samen uit. 'n Lange, lànge wandeling. Waarom glimlach je? Geloof
je 't niet?
LIESBETH

(zacht).

Ik geloof wel, dat je 't meent....
ONNO.

Maar niet, dat 't gebeuren zal? Nee natuurlijk, 't kan regenen. Maar wat hindert dat?
Dan gaan we toch.
LIESBETH

(laat zich ontvallen).

Dat meende ik ook niet.
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ONNO.

Wat meende je dan wel? Nee, draai je hoofd niet om. Kijk mij eens aan nu?
(verwonderd)

Tranen, liefste?
LIESBETH

(ze haastig afvegend).

Niets, 't is niets.
(Stilte. Hij denkt verwonderd na).
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ONNO

(zacht teeder).

Kun je me niet zeggen, waarom je bedroefd bent? Niet, dat ik er op aan wil dringen....
LIESBETH

(schudt van nee, zacht).

Ik ben 'n beetje.... zenuwachtig.... Ik ben wat angstig geworden.
ONNO

(verbaasd).

Angstig? Waarvoor angstig?
LIESBETH

(kijkt voor zich, heel zacht).

Voor de toekomst.
ONNO.

Met mìj?
(zij schudt van nee)

- Kun je mìj zelfs niet je vertrouwen geven?
LIESBETH

(met warmte).

Ik wòu zoo graag. Maar ik kàn niet. Ik ben zoo bang je verdriet te doen.
ONNO

(zacht).

Dat doe je nù. Als je bedroefd bent en zwijgt.
LIESBETH.

Later misschien. (gaat voor hem staan en legt haar hand op z'n schouders)

O, ik wou dat je me begreep, zònder dat ik iets hoefde te zeggen. - Dat je in me las,
zooals ik lees in jou....
ONNO

(glimlachend, niet begrijpend).
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Kun je zóó in me lezen?
LIESBETH

(glimlacht ook).

Alles. Goeie, beste Onno! 't Is zoo helder in je. Ik kijk bij je naar binnen, zooals ik
kijk in 'n bergmeertje, waar ik op den bodem steenen en planten zie liggen.
ONNO

(a.v.).

En wat zie je dan nu in me liggen, in m'n diepste diepte?
LIESBETH

(a.v.).

Och, al je teederheid voor me, je innige, vaste liefde en.... je groote verwondering
over m'n raadselachtige woorden en m'n gedruktheid.
ONNO.

Dat is zoo. LIESBETH

(ernstig).

Misschien ga je làngzàmerhànd wel in me lezen....
(heel zacht)

en in anderen.
ONNO.

Dat zal ik zeker. Van nu afaan wordt je m'n eerste en ernstigste studie. (glimlachend)

'n Heel moeilijke studie.
(Stilte).

LIESBETH

(nog voor hem staand, met haar handen in de zijne, nu zonder hem aan te zien.)

Dus je belooft me, dat je morgen met me uit zal gaan, ook al mocht je.... je moeder
en je zuster soms andere plannen maken? Dàn ook Onno?
(in spanning ziet ze hem nu aan).

ONNO.

Natuurlijk. Ik hàd 't immers al beloofd. Maar lieveling, wat 'n zucht van verademing
en wat 'n uitdrukking van... Hoe kom je er toe die eenvoudige zaak van dat uitgaan
zóó tragisch op te vatten?
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LIESBETH

(weer zonder hem aan te zien, zacht).

Het ís zoo eenvoudig niet. Het ís ernstig.
(Hij wendt zich stil van haar af).

Onno, je màg niet bedroefd zijn! Ik wìl 't niet. Ik hoû van je, ik kan je niet zeggen
hoeveel... En dàt is toch 't voornaamste, niet waar?
(met nadruk en grooten ernst)....

Er is maar één ding, dat ik van je verlang, van je eisch: dat je 'n màn zult wezen, 'n
man, met een eigen, vasten wil, op wiens woord ik kan rekenen.
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ONNO

(hij ziet haar lang, onderzoekend aan, kalm).

In dàt opzicht zal ik je nooit teleurstellen.
(Zij gaat naar de deur, waardoor Mevr. Van Elpen, Lotte, Maartens, Emmy en Anton nu
pratend binnenkomen. Hij ziet haar peinzend na).
(Mevrouw en Lotte komen gearmd binnen, Lotte, vrouwtje van 27 jaar, kleiner dan
haar moeder, wat gezet, met donkerblond haar, blauwe oogen en vriendelijk gelaat,
dat gewoonlijk 'n glimlach draagt, lijkt sprekend op Anton. Gewoon, niet bizonder
smaakvol gekleed).
MEVR. VAN ELPEN.

Daar heb je je a.s. schoonzuster nu, Lotje.
LOTTE.

Dag juffrouw Beemstra, ik mag wel Liesbeth zeggen, niet waar? Ik ben erg blij om
kennis te maken. En van harte geféliciteerd nog, al heb ik 't al schriftelijk gedaan.
(Onderwijl wordt er geklopt en brengt Dien het theewater binnen. Ze gaat daarna weer heen).

LIESBETH.

Dank u wel, mevrouw Maartens.
LOTTE.

Zeg toch Lotte, mevrouw klinkt zoo stijf.
MAARTENS

Eveneens van harte geluk, juffrouw Beemstra.
MEVR. VAN ELPEN

(verbeterend).

Liésbeth, Frits. - Tusschen jullie geen ceremoniën, asjeblieft. .... En komt nu allemaal
eens rustig zitten. Lotte, jij hier, naast mij bij 't vuur, je houdt van warmte. - En Frits,
jij in den grooten stoel, je oude plaats hè?.... En Emmy hier.
EMMY.

Nee, mevrouw, ik moet weg
MEVR. VAN ELPEN.

Moet je? Dat spijt me kind. Je komt toch morgen?
EMMY.

Ik zal 't moeder vragen.
MEVR. VAN ELPEN.

't Is waar. -
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(Emma naar zich toehalend, zacht).

Denk maar Ems, dat je moeder niet gelukkiger is, dan wanneer ze weet, dat jìj
vroolijk bent en plezier hebt. (maakt de thee).

LOTTE.

Tot morgen Emmy.
(Allen zeggen haar goedendag).

MEVR. VAN ELPEN.

't Is waar Anton, vraag jij Dien nog even om de hulst en de bloemen voor Emmy.
(tot Emmy)

Dan kun jij thuis ook de kamers wat versieren, hè?
EMMY.

Dank u wel.
(omhelst mevrouw)

Ik zal zèker zien te komen, morgen. 't Is hier zoo heerlijk!
(zachtjes)

Zooveel prettiger dan thuis!
(Emmy en Anton af).

MEVR. VAN ELPEN.

Zoo'n lief, hartelijk kind.
LOTTE

(zachtjes tot haar moeder).

Hoe staat 't er mee tusschen haar en....
MEVR. VAN ELPEN

(ook zachtjes, glimlachend).

.... Dat zal wel in orde komen. Je weet, langzaam maar zeker bij Anton.
(luid)

En nu 'n lekker, warm kop thee, dat zal jullie goed doen na de reis.
(schenkt onderwijl in)

Geef jij de koekjes eens rond, Liesbeth.
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(tot Frits)

Ja, jij kijkt er al naar met 'n schuin oog, Frits. Je hebt ze zeker herkend, hè? Bedien
hem maar eens 'n extra keertje, Liesbeth. 't Zijn Frits z'n lievelingskoekjes.
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MAARTENS.

U verwent me maar, mama. - Ah, daar heb ik m'n mooien kop weer. Altijd 'n genot
om daaruit te drinken.
MEVR. VAN ELPEN.

Zoo jammer toch, dat Clara er niet is.
(tot Onno)

Ik heb haar al 'n woordje geschreven. We zullen eens zien wat dat uitwerkt. - En is
ze er overmorgen nièt, - dan moet jij er maar eens heen, On. - Of beter nog, dan
ga ik haar halen. - Wanneer heb je haar 't laatst gezien, Lotje?
LOTTE.

Drie weken geleden. Toen was ik 'n halven dag bij haar en vond haar zoo vreemd,
- zoo huilerig en gejaagd. - Dat schreef ik u immers?
MEVR. VAN ELPEN

(knikt).

't Is waar. - Ze is bepaald niet goed in orde. - Ze moet hier weer eens flink op streek
komen. - 'n Goeien, langen tijd blijven. (korte stilte)
(halfluid tot Lotte)

Veel netter je japon, nu je er het fluweel hebt afgenomen. M'n raad was toch zoo
kwaad niet, hè?
MAARTENS.

Zei ik u al, dat we van Arkel even aan 't station in Nijmegen hebben ontmoet.
(Otto kijkt onrustig naar z'n moeder).

MEVR. VAN ELPEN.

Nee. - Hé! Is die weer in 't land?
MAARTENS.

Ja, ik sprak hem in de haast. Heeft een jaar verlof gekregen voor z'n gezondheid.
Maar hij blijft niet lang hier. Hij gaat over 'n paar weken naar 't Zuiden. - Naar Spanje
of Sicilië zei hij, geloof ik.
MEVR. VAN ELPEN.

Wist jij er van, Onno?
ONNO.

Ja, hij heeft 't me geschreven. 'n Paar regels maar.
MEVR. VAN ELPEN

(zacht tot Lotte).
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'n Geluk toch, dat er indertijd van Clara en hem niets gekomen is. Verbeeld je, dat
zìj nu zoo rond zou moeten zwerven. Dan toch beter bij moeder thuis, hè kind?
LOTTE.

Ja, 't is 'n genot weer hier te zijn moeder! - Vind je ook niet, man?
MAARTENS.

Zeker vrouwtje.
LOTTE.

Weken van te voren heb ik me al op Kerstmis verheugd.
MEVR. VAN ELPEN.

Dàt mag ik hooren, kind.
LOTTE.

En verbeeld u, 't had toch weinig gescheeld, of we waren niet gekomen.
MEVR. VAN ELPEN

(in hoogste verbazing).

Wàt zeg je?
LOTTE.

Ja. O, ik had 't vreeselijk gevonden. Frits z'n ouders stonden er op om ons bij zich
te hebben.
MEVR. VAN ELPEN.

Maar jongen! Die weten toch, dat ik gewoon ben met Kerstmis al m'n kinderen om
mij heen te zien.
MAARTENS.

Zeker mama, dat heb ik hun ook gezegd. En wat mij betreft, ben ik 't liefste hier, dat
weet u. Maar och, ik kan 't de oude lui ook niet kwalijk nemen. Wij hebben nog nooit
bij hen gelogeerd.
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En ze zijn zoo erg op ons allen gesteld, vooral op de kinderen. Die had moeder nu,
sinds haar ziekte, in 'n jaar al niet gezien.
MEVR. VAN ELPEN.

Dat kan wel wezen. Maar, in ieder geval, zìj hebben elkaar, je vader en moeder......
(met 'n lichte zucht).

Terwijl ik..... Ik mis m'n man al zoo heel lang en zoek daarvoor vergoeding bij m'n......
LOTTE

(vat haar moeders hand, valt in).

Beste moeder.....
MAARTENS.

Juist. Dat heb ik hun geschreven. En dat begreep moeder ook.
MEVR. VAN ELPEN.

Maar jij kunt er daarom wel eens heengaan.
MAARTENS.

Nee, dat kan ik juist niet. Ik moet direct nà Kerstmis al weer naar huis. Ik kom dan
over 14 dagen even terug om Lotte te halen.
MEVR. VAN ELPEN.

Drie weken, Frits. Minder niet. Dien korten tijd moet je me haar afstaan.
MAARTENS.

Ik had gedacht dat Lotte dan misschien van hier uit, eens 'n dag met de kinderen
naar papa en mama zou kunnen gaan.
MEVR. VAN ELPEN.

Zou je dat wel doen, jongen? In dit koude weer!
MAARTENS

(verontschuldigend).

Ze zouden 't zoo heerlijk vinden.
LOTTE.

Ze zijn dol op de kinderen, dat is waar.
MEVR. VAN ELPEN.

Nu, dan kunnen we nog eens zien. Misschien op 'n heel mooien dag.....
LOTTE.

O, als u 't goed zou vinden.....
MEVR. VAN ELPEN.

Maar kindlief, dat hoef je mij toch niet te vragen. Er is geen kwestie van mijn
goedvinden of niet. Ik denk alleen aan de gezondheid van de kleintjes.
MAARTENS.
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Dat weten we mama.
(Korte stilte).
(Anton komt binnen en gaat zitten. Mevrouw knikt hem glimlachend toe en geeft hem
thee.)
LOTTE.

We hebben de kamers thuis nog veranderd volgens uw verlangen.
MEVR. VAN ELPEN

(lachend).

Mijn verlangen? Beste Lotje, stel me nu niet voor als 'n albedrillende moeder. Wat
zou Liesbeth van me moeten denken? 't Was jullie wensch toch immers ook.
MAARTENS

(wat wijfelend).

Ja zeker, mama. U had ons de aanwijzing alleen aan de hand gedaan.
MEVR. VAN ELPEN.

Dus de eetkamer is nu kinderkamer geworden en vice versa, hè?
(Lotte en Frits knikken beiden).

Wel, en hoe bevalt je dat nu? Is 't niet veel beter zoo?
MAARTENS

(a.v.).

Ja, praktischer is 't wel, zeker.
LOTTE.

't Is alleen, dat de meid het eten nu altijd naar boven moet dragen.
MEVR. VAN ELPEN.

Nu, ze heeft jonge beenen.
MAARTENS.

En dan staat de tafel ook wel wat nauw. Met 'n dinétje is dat nogal lastig.

Groot Nederland. Jaargang 3

522

MEVR. VAN ELPEN.

Kom, kom, wat een bezwaren! Je zult eens zien hoe dat alles went. Daar staat
tegenover, dat de kinderen het nu zooveel ruimer hebben.
(Schenkt thee onder de hand).
(Tot Lotte)

Me dunkt, dat Marietje wel wat bleek ziet.
MAARTENS.

Ze is ook niet zoo heel flink.
MEVR. VAN ELPEN

(onderwijl inschenkend).

Je bent toch begonnen met de koude wasschingen?
LOTTE.

Ja, maar dat is nog 'n heele geschiedenis, moeder.
MEVR. VAN ELPEN.

Hoe zoo?
LOTTE.

Frits is daar niet erg vóór. En de dokter eigenlijk ook niet.
MEVR. VAN ELPEN.

Hè Frits, dat verwondert me van je.
MAARTENS.

Ja, tegen dat èrg koude water, weet u? Ik vind den prikkel wat kras. Onze dokter
trouwens ook. En zus is nogal teer.
MEVR. VAN ELPEN.

Beste jongen, laat je door dien dokter nu niet van de wijs brengen. 't Is werkelijk
alleen een kwestie van volhouden. Ik spreek immers uit jarenlange ervaring. Denk
eens aan mìjn kinderen. Die zijn er mee opgegroeid. En wat zijn die niet flink
geworden!
MAARTENS.

Ja mama, tegen de wasschingen op zichzelf heb ik ook niets. Integendeel. Ik zou
alleen de eerste kou van het water af willen nemen. Het brengen op 'n graad of 65.
MEVR. VAN ELPEN

(beslist).

Dan geeft 't niets. Dan is de reactie niet sterk genoeg. Volhouden, geloof me. Je
zult eens zien, hoe 't kind er door gehard wordt.
LOTTE.
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Ik hoop 't. Maar spreek u er maar niet over met zus. Die wasschingen zijn zoo'n teer
punt. Ze huilt al, als ze 't woord ‘water’ hoort. Ze vindt 't eenvoudig vreeselijk.
MEVR. VAN ELPEN

(glimlachend).

Net als jij vroeger, kind.
(korte stilte).

LOTTE.

Zes jaar getrouwd van de week. Wat 'n tijd, hè moedertje?
MEVR. VAN ELPEN

(staat op, ontdaan).

Maar kinderen! Nu heb ik waarlijk je trouwdag nog vergeten. Vergeef 't me en van
harte geluk, hoor!
(kust Lotte en Frits hartelijk).

Nog heel, héél veel gelukkige jaren samen! En ik had er toch werkelijk van te voren
wel aan gedacht. Waar zijn de....? Ah hier! Lotje, 'n kleinigheid voor je. Gebruik ze
met genoegen.
(geeft haar het pakje).

En hier iets voor jou Frits, wat ik hoop dat in je smaak zal vallen.
(geeft ook hem het cadeau).

LOTTE.

Beelderig moeder. Dank u wel. Die waren al lang 'n wensch van me.
MEVR. VAN ELPEN

(glimlachend).

Dat wist ik. Toen ik 't je indertijd hoorde zeggen, heb ik het dadelijk opgeschreven.
LOTTE.

Zooals u toch altijd aan ons denkt!
MAARTENS.

Prachtig mama! Die kleur en dat dessein! 'n Zeldzaam mooi exemplaar! Hartelijk
bedankt.
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MEVR. VAN ELPEN.

Dat doet me genoegen. Anton, beste jongen, ik heb jou toch niet vergeten?... Je
tweede kopje al gehad? Nee, dan krijg je niet meer, anders eet je straks niet.
(zachtjes tot hen).

Heb je Emmy wat opgefleurd?
ANTON

(wat verlegen).

Ja, ik...ik geloof 't wel...Ze was tenminste...
MEVR. VAN ELPEN.

Nee, dan hoef ik verder niets te weten. Dank je jongen. Dan heb je je plicht alweer
gedaan.... Dus allemaal voorzien?... Dan ga ik nog even naar de kleintjes kijken.
LIESBETH.

Zou ik ook even mee mogen gaan?
MEVR. VAN ELPEN.

Zeker. Ze moeten toch kennis maken met de a.s. tante.
(Mevrouw Van Elpen, Liesbeth en Lotte af).

MAARTENS

(zijn bord bekijkend).

'n Verrukkelijk ding! Zoo kunnen ze 't tegenwoordig niet meer maken. Met dat diepe,
sterke blauw tegen 't roomige wit aan. Ik kon m'n zuster zoo iets wel geven met haar
trouwen. Die houdt ook zoo van oud Delftsch.
ONNO.

Wanneer trouwt ze?
MAARTENS.

Begin Augustus. 't Treft wat lastig, omdat we dan juist bij mama in Baden zullen
zijn. M'n moeder had geloof ik net plan ons voor de bruiloft te logeeren te vragen.
ONNO.

Ga dan wat later naar Baden. Jij en Lotte hoort er toch bij te zijn.
MAARTENS.

Ja, dat is wel zoo, maar...Ik geloof niet, dat 't gaan zal. Mama is er bijzonder
opgesteld ons de heele maand daar bij zich te hebben. En vooral ook om Lotte's
verjaardag daar te vieren, die juist midden in de bruidsdagen valt. Ik denk nu voor
den trouwdag maar even over te komen. Zonder Lotte dan, want mama vindt dat
heen-en-weer reizen voor haar wel wat vermoeiend.
ONNO.
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Ik zou er tòch nog eens met moeder over spreken. Of je beiden niet iets later, nà
de bruiloft, kunt komen. Als je wilt kan ik 't wel doen.
MAARTENS

(haastig).

Nee, nee, laat maar. Ik.... ik hèb er eigenlijk al met mama over gesproken. En je
begrijpt, ik contrariëer haar niet graag. 't Is zoo allemachtig royaal van haar om ons
allemaal te trakteeren. - Liesbeth komt ook, hoorde ik. Kerel, zooals je ons toch
verrast hebt met je verloving. Mama was net bij ons, toen je brief met het nieuws
kwam. Ik heb haar nog nooit zóó ontdaan gezien.
ONNO

(glimlachend).

Arm moedertje, 't was zeker 'n overrompeling voor haar.
MAARTENS.

Ik verzeker je, 't is de eerste en eenige maal geweest, zoolang ik mama ken, dat zij
zichzelf niet meester bleef en 't op haar zenuwen kreeg.
ANTON.

Ja, 't was vreeselijk hard voor moeder. Je hadt er haar wat meer op moeten
voorbereiden.
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MAARTENS.

Als je haar dien avond gezien hadt....!! - We hadden zoo iets ook nooit achter je
gezocht.... Mama en Lotje hadden altijd gedacht....
(kucht en begint te neuriën).

ONNO

(kalm).

Wat gedacht?
MAARTENS.

Niets, niets.... Of, dat zul je zelf trouwens wel 't beste weten.
ONNO

(beslist en kalm).

Nee, ik weet absoluut niets. - MAARTENS

(gekscherend).

Heb je soms al trouwplannen ook?
ONNO

(glimlachend).

Plannen wel, zeker. - Maar daar wil ik de eerste weken nog niet van reppen. Dat
zou wat te veel voor moeder wezen.
MAARTENS.

Ik zou nog maar wat langer wachten. 'n Paar maanden minstens. - Maar daarom
kun je ze òns toch wel vertellen, heel in vertrouwen. (schertsend)

Soms plan om naar Amerika te gaan?
ONNO.

Ja.
MAARTENS en ANTON.

Wat zeg je?
ANTON.

Meen je 't?
ONNO

(tot Anton).
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Waarom ben je daar zóó verbaasd over? Je weet, dat er hóóg noodig iemand moet
gaan voor de zaak. Er is al veel te lang mee gewacht.
ANTON.

Onze eerste bediende kan toch gaan.
ONNO.

Je weet even goed als ik, dat die niet geschikt is, en dat oom 't niet wil.
ANTON.

Laat oom dan zelf gaan.
ONNO.

Vind je, dat dat wij van oom kunnen vergen, als hij er, om z'n leeftijd, tegen opziet?
Ik had er je juist een dezer dagen over willen spreken. Oom had me verzòcht het
te doen. En trouwens ik had 't zelf ook gewild. - Er zit niet anders op, dan dat een
van ons beiden gaat.
ANTON.

Ik ga stellig niet.
ONNO.

Dat dacht ik wel en daarom zal ik dus dienen te gaan.
ANTON.

Zeg dat niet zoo beslist. Spreek er eerst nog eens met moeder over. Ik hèb 't al
gedaan, terwijl jij weg was. Ik wou, dat je haar toen gezien hadt. Ik heb 't gevoel,
dat 't haar dood zou kunnen zijn, als we haar een van beiden dàt aandeden.
ONNO.

Kom Anton, overdrijf nu niet...Moeder is gezond.
ANTON

(zacht mompelend voor zich).

Voor 't oogenblik, ja.
ONNO.

En ze is te verstandig, om niet zelf in te zien, dat er in deze zaak niet te kiezen valt.
Dat er eenvoudig alleen sprake is van noodzakelijkheid.
ANTON.

Dat is de vraag nog. Niet dat moeder zich niet zou opofferen, als ze er toe aangezet
werd. Dat zei ze zelf nog. Als ze wist, dat wij 't verlangden, dan zou ze ons laten
gaan. Maar ik weet, ik zag toen
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aan haar, wat haar dat kosten zou. - Jij hebt je wèl door oom laten bepraten.
ONNO.

Geen kwestie van. Oom heeft er maar met 'n paar woorden over gesproken. En ik
meen zelfs, dat ik er toen over begonnen ben. Jij beziet de heele zaak, komt me
voor, in 'n eigenaardig valsch licht. Je vergeet, dat oom het volste recht zou hebben
ons naar New-York te zenden, zonder ons iets te vragen. Al deed hij 't morgen.
ANTON.

O ja, recht.... Recht misschien wel. Maar 't zou leelijk, wreed van hem wezen. En
ik weet ook heel goed, waaròm hij 't doen zou.
ONNO.

Voor de zaak. Dat spreekt vanzelf.
ANTON.

Nee, niet alleen voor de zaak. Om moeder verdriet te doen. Omdat hij niet van haar
houdt. Omdat hij jaloersch is en nooit heeft kunnen velen, dat wij zóó van haar
hielden en op zoo'n intiemen voet met haar waren.
ONNO.

Wat 'n onzin! Hoe kòm je daaraan in Godsnaam? Heb je oom ooit ièts hooren
zeggen, wat je aanleiding gaf om dàt te gelooven? - Daarvoor behoorde je hem te
goed te kennen. En ik vind wel kras, dat je zoo iets van iemand durft beweren, die
altijd zóóveel voor ons gedaan heeft als hij. Die werkelijk een vaders plaats bij ons
ingenomen heeft.
ANTON.

Ik zeg niet, dat hij niet goed voor ons geweest is. Maar.... ik kan nu eenmaal niet
houden van iemand, die niet houdt van moeder.
(Liesbeth, die intusschen al was binnengekomen, blijft op den achtergrond staan,
bang om te storen. Onno gaat naar haar toe).
LIESBETH.

Ik stoor toch niet?
ONNO.

Nee, zeker niet.
(wacht even)

We spraken over toekomstplannen.
LIESBETH.

Voor òns?
ONNO.

Ja. - Hoe zou je 't vinden om later naar Amerika te gaan?
LIESBETH.

Jij en ik samen? Meen je 't?
(hij knikt)
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(verrukt)

O! - Waarom heb je me daar niet eer iets van gezegd?
ONNO.

Omdat 't onzeker was. 't Was mogelijk, dat Anton gaan zou. En ik was eigenlijk bang
om jou en mezelf iets voor te spiegelen, waar misschien niet van komen zou. 't Is
ook nù nog niet zeker, al is 't waarschijnlijk. Moeder weet er nog niet van.
LIESBETH

('n schaduw over haar heen).

O!
ONNO.

't Zal haar vreeselijk veel kosten. Dat is de schaduwzij. Ik zie er ontzettend tegen
op 't haar te vertellen.
LIESBETH.

En.... als ze zègt, dat 't haar verdriet zal doen?
ONNO.

't Zal toch moeten. - Dus jij zou 't prettig vinden?
LIESBETH.

Moet je dat nog vragen? Samen met jou de vrijheid in te gaan?
(Zacht pratend loopen zij gearmd heen en weer).

MAARTENS

(hoofdschuddend, zacht).

Dat zal me nog wat geven, als mama van die plannen hoort.
ANTON.

Ik zie ze nog niet gebeuren. Laat hij maar eerst eens met
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moeder spreken. Zij is er op voorbereid. Ik weet, dat die al heel andere plannen
voor hem gemaakt heeft.
(Mevrouw en Lotte komen binnen).

MEVR. VAN ELPEN.

Ziezoo, de kleintjes liggen rustig in bed. Ze waren zoo opgewonden. 't Kostte eerst
moeite hen wat te kalmeeren. (tot Frits)

Heerlijk je weer hier te hebben, beste jongen.
(legt haar hand op z'n schouder).

Ik heb je raad weer noodig over allerlei zaken. Kwesties van smaak voornamelijk,
want daarin wend ik me altijd tot jou. - Je kunt me morgen helpen met 't uitzoeken
van stalen.
MAARTENS

(gevleid).

Met het meeste genoegen, mama.
MEVR. VAN ELPEN

(gaat naar Onno en Liesbeth).

Wat 'n gelukkige gezichten! Zùlke vroolijke gedachten, kinderen? - Nu, 't is heel
natuurlijk. Daarom hoef je niet verlegen te kijken.... Beste Onno, je kijkt werkelijk of
je aan 't conspireeren bent. Je zoudt me haast ongerust maken. Soms aan 't plannen
smeden?
ONNO

(haastig).

Juist moedertje. Plannen die we later wel eens rustig met u zullen bespreken.
MEVR. VAN ELPEN

(wat achterdochtig - het amerikaansche plan valt haar opeens in - hoewel ze glimlacht).

En waarom niet nù? - Je weet, ik hoû ook van plannen maken. Ik leef altijd half in
de toekomst. Ik heb ze zelfs nù al voor je beiden gemaakt, voor jullie toekomst. Wil
je ze eens hooren? - Ik ben dezer dagen juist aan het onderhandelen geweest - 'n
kleine verrassing voor je, m'n jongen - over den aankoop van een flink stuk grond.
- 'n Gedeelte van het oude buiten, ‘Westerhoven’, hier naast het mijne. Daar wil ik
dan 'n villa laten zetten, die bestemd is later bewoond te worden door.... wie raadt
je?.... Door jou en je a.s. vrouw. - Wat zeg je daarvan?
ONNO.

Och moeder!
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MEVR. VAN ELPEN.

Nu, waarom zeg je dat zuchtend? Lacht m'n plan je niet toe? Dat valt me heusch
tegen. - Ik had anders gehoopt en gedacht. Je houdt immers van buiten - Liesbeth
ook - en vondt dien grond altijd zoo mooi. Dat had je vroeger dikwijls gezegd en...
dat had ik daarom onthouden.
(Liesbeth heeft zich onderwijl teruggetrokken, zoodat zij nu samen spreken).

ONNO

(haar kussend).

't Is allerliefst van u bedacht. Ik ben er u innig dankbaar voor. Maar.... gelukkig, dat
u hem nog niet gekocht hebt.
MEVR. VAN ELPEN.

Waarom niet? Kom, spreek op jongen. Van geheimzinnigheid hoû ik niet. Je bent
altijd open met je moeder geweest. En ik hoop dat je dat voortaan zult blijven, ook
al ben je verloofd.
ONNO.

Ik ben alleen bang, om uw stemming te bederven, juist nù.
MEVR. VAN ELPEN.

Dus 't is iets, dat je vermoedt, dat me onaangenaam zal wezen?
ONNO.

Ik ben er bang voor.
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MEVR. VAN ELPEN

(wat droevig).

Ik ben sterk jongen, dat weet je.
ONNO.

Ik zou hier niet kunnen gaan wonen, omdat ik over 'n half jaar - of eer al waarschijnlijk naar Amerika zal moeten trekken. Voor de zaak.
MEVR. VAN ELPEN

(gedwongen kalm).

Ah! Naar Amerika! Met Liesbeth?
ONNO.

Natuurlijk. We zouden eerst trouwen.
MEVR. VAN ELPEN

(droevig, zonder bitterheid).

Zoo. - Vandaar je vroolijke, gelukkige gezichten.
ONNO.

Nee moeder, spreek u zoo niet Dan geeft u me 't gevoel van zoo'n ellendige egoist
te zijn. - 't Zal me werkelijk heel veel kosten u zoo'n verdriet te moeten doen.
MEVR. VAN ELPEN.

Dàt toch wel?
ONNO.

Maar 't is eenmaal noodzakelijk.
MEVR. VAN ELPEN.

Dat zegt oom zeker.
ONNO

(nu beslist)

Dat zeg ik ook.
MEVR. VAN ELPEN.

Zoo, jij ook. - Vergeef me jongen, als ik even wat ontdaan ben. Ik zal er wel dadelijk
over heen komen - tenminste....
(drukt de hand tegen haar oogen).

ONNO

(innig)
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Moeder....!
MEVR. VAN ELPEN

(glimlachend).

Nee, geen tranen. Wees niet bang.
ONNO.

Amerika is niet zoo vreeselijk ver weg. Niet als Indië. Ik zou makkelijk om de twee
jaar eens over kunnen komen.
MEVR. VAN ELPEN.

Daar spreken we later nog wel over.
(op monterder toon).

In ieder geval hoeft 't vandaag nog niet beslist te worden, wel? - Of ìs 't misschien
al beslist, buiten mij om?
ONNO.

Er is nog niets bepaald.
MEVR. VAN ELPEN.

Goddank. - Nu, dan vraag ik je als 'n gunst jongen, dat je deze week, tot aan
Nieuwjaar toe, de heele zaak nog laat rusten. Dat ik dien korten tijd nog eens van
je allen genieten mag, zonder dat de gedachte aan je later vertrek me zou drukken.
En we kunnen daarvoór dan nog eens rustig samen praten. Weer eens nader tot
elkaar komen. - Beloof je me dat, jongen? - Daarnà kun je dan beslissen, zooals je
denkt te moèten doen. Zooals je hart je dat ingeeft.
ONNO.

Ik beloof 't u, moeder.
MEVR. VAN ELPEN

(heè pakkend).

Nu hèb ik je nog, Goddank!
(weer monter).

En nu maar niet te tragisch zijn, hè? - Verzorg 't vuur nog eens even, voor we gaan
eten.
(Onno doet zoo. Mevr. gaat naar Liesbeth toe).

MEVR. VAN ELPEN

(steekt Liesbeths arm door den hare, half schertsend).

Wel, wel! Wat hebt jullie me laten schrikken met je plannen. - Je zoudt anders hièr
ook nog wel gelukkig met hem kunnen zijn, niet waar beste kind? Je geluk met Onno
hangt toch niet af van je reizen
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naar 'n vreemd land, van afwisseling en avonturen? Deed 't dàt, dan zou ik haast
twijfelen of het 't rechte wel was.
LIESBETH

(ernstig, rustig).

Natuurlijk niet mevrouw. M'n geluk met hem hangt alleen hièrvan af: dat hij de kracht
zal hebben te handelen als 'n zelfstandig man met 'n eigen wil. Die doorzet wat
hijzèlf denkt dat goed is.
MEVR. VAN ELPEN

(laat haar arm opeens los).

Zoo! - Is 't niet, wat jij denkt, dat goed en aangenaam is? Waar jij hem toe aan zal
zetten?
LIESBETH

(schudt ernstig van neen, terwijl zij mevrouw vol aanziet).

Waar niemand hem toe aan zal zetten.
MEVR. VAN ELPEN

(met moeilijk onderdrukte hevigheid, die meer en meer doorbreekt).

Ja, ik heb 't van 't begin af gevoeld. Je houdt niet van me. Je bent tégen me. En je
wilt Onno van me aftrekken. Hem van me zien te vervreemden.
LIESBETH

(a.v. met zachtheid).

Hoe kunt u dàt denken? - Ik wil hem alleen vrij en gelukkig maken. Hem in staat
stellen te toonen wat hij werkelijk is: een flink, sterk mensch, tot wien ik op kan zien.
MEVR. VAN ELPEN

(nu in al haar hevigheid losbarstend, hoewel ze haar stem gedempt houdt).

En die alleen aan jòu zal hooren!! - Je zult hem nooit van me vervreemden. Van z'n
moeder, die haar leven aan hem gewijd heeft. Die niets heeft dan haar kinderen. Ik
heb 't meeste recht op hem.
LIESBETH

(rustig, vast).

Recht op hem heeft niemand. Ik, zoomin als u.
MEVR. VAN ELPEN.

Dat zullen we zien.
(Terwijl zij elkaar aanzien valt het scherm).
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Einde van het eerste bedrijf.
(Wordt vervolgd.)
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Twee Friezen
Door F. Buitenrust Hettema.
Twee Friezen: d'een dichter, d'ander taal-kundige.
De een schoolmeester, waarvan de kinderen zeiden: sjoch, master is wer gik,
als-hij dichtte; d'ander predikant, geleerde, maar van wie de geleerden, toongevenden
van hun tijd, hoofdschudden, dat hij niet was op de hoogte van de wetenschap.
D'een als Dichter - een énige - erkend in later eeuw. D'ander als Kundige - als
weinigen - na zijn dood.
Beiden door de Jongeren.
Eerstens de Dichter. Tweedens de Kundige. De Schepper eerst, dan de
Waardeerder. Voorop dus Gysbert Japiks en daarna Dr. Joost Hiddes Halbertsma.

Gysbert Japiks.
Gysbert Japiks, een Fries uit de oude stam van de Holkema's, toen ter tijd deftige,
1)
bemiddelde Bolswarder burgers, vermaagschapt aan de voornaamste .

1)

G y s b e r t J a p i k s , 1603-1666. - Zijn vader J a k o b G y s b e r t s , 1579-1655. - 1607
en 1616 diaken; 1621 en 1627 ouderling; ± 1643 kerkvoogd; gezworen gemeensman,
1638-1642 burgemeester.
Zijn broer W i l l e m (geb. 1609), groot ijzerhandelaar, getrouwd met de dochter van
burgemeester F r a n s J a n s e n d e R i n g h . - Zijn zuster J a n k e (geb. 1608), getrouwd
met de houthandelaar en stadstimmerman (= architect) A r j e n B u w e s . - Zijn vrouws
zuster J o u k j e , getrouwd met Dr. D.Ph. E i l s h e m i u s , uit een famielie van ‘wakkere
godsdienstleraars van 't begin van de Hervorming af’. - Zijn vrouws broer M e w i s S a l v e s
R o l w a g e n , heelmeester in Bolsward.
Over hem en zijn famielie: J.H. H a l b e r t s m a , Hulde aan Gysbert Japiks, II (1827), 277-409
(Een model-onderzoek). W i n s e m i u s , blz. 149, 166, 172.
Als I n l e i d i n g is nu vooral ook aantebevelen J. H e p k e m a , Alde Fryske Skriften,
opgehaald en op nieuw in 't licht gesteld voor dezen tijd (1899).
't Wapenteken (grafsteen in 't kerkkoor te Cornjum) van deze Holkema's is, links: opgaande
gouden zon op hemelsblauw veld; daaronder een gouden haan op een rood veld, - rechts:
een uitvliegende vogel, boven een gebladerde boom (goud).
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De vader, de artistieke ontwerper van 't nog vermaarde stadhuis in Bolsward;
1)
merkwaardig houtsnijder.
2)
Gysbert zelf gaat op de Latijnse school, als trouwens alle burgerzonen. Daar
vindt hij onder meer de zoons van de overbuur, Bolsward's sekretaris Sybrand
Sickama, een van de eerste rechtsgeleerden van zijn tijd, kenner en uitgever (1617)
van de Lex Frisionum, met die merkwaardige opdracht aan de Staten van Friesland,
‘een gedenkteken voor de warmste ijver voor de oude vrijheid, oorspronkelikheid
en eer van zijn vaderland.’ Daar komt hij aan huis!
Zo groeit Gysbert op in een in-Friese kunst- en wetenschappelike omgeving.
3)
Als latijnse kwak wou hij wel medikus worden. Wat deed hem er van af zien?
Was 't weerzin in een kunst, waarvan hij schrijft:
Ho beestigh kin him ien forgissje,
1
Dy ordenearet nei 't y pissje!
2
In donget hy den 't tjerckehof fet,
3
4
Syn wruwgwierm pricket ier in let.
5
d'len krincket hij wit , sin in wezzen,
6
d'Oor', reits wol, hab wol , wirt genezzen.
7
In oor' nimt lean , omdat hy smerr't
8
Jon earm aef schonck , dy hy fordeart.

Werd en was hij zelfs een tijdlang praktizijn; en was 't eigen ervaring waarvan hij
4)
dus schrijft? Wie zal 't voorshands zeggen?
In Februarie 1624 woont de een-en-twintig jarige Gysbert nog bij zijn vader in,
als ‘jonkman’. In April 1625 is hij ‘schoolvoogd’

1)
2)
3)
1
2
3
4
5
6
7
8
4)

Zie V a n d e r M e u l e n , 't Stadhuis van Bolsward.
o

Vgl. H a l b e r t s m a , Hulde 292. - U b b o E m m i u s , Rer. Fris. Hist. Lib. II, 34 (A . 1615).
Zie H a l b e r t s m a , Hulde, blz. 293 en 331.
voorschrijft.
mest.
geweten.
vroeg.
verstand.
geluk-raak.
loon.
been.
Ook zijn zoon Salves Gysberts begon op 20-jarigen leeftijd de heelkunst uitteoefenen.
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1)

in Witmarsum. Wat dreef hem uit Bolsward? Was 't een liefdeskwestie? Niets is
aannemeliker.
Verliefd was hij. Hij zingt van:
1

2

Nin faem , hoe moy, dijn glanz' besyll't
Op tuwzen mijle ney,
3
4
5
Yen strieltje' uwt dijn blier eag , ik tjuwg ,
6
Tjocht dat ick ney dy stjoer,
Ja yn dijn ljeafde baern in flyueg
7
8
Az migge' yn 't kersse-fjoer .

Hij eindigt met:
1

2

Heal dea, heal dea, trog minn'-sjocht', ljeafke ,
3
Oon' dobbe ig het ljeafds wuwn' my brocht,
Het tinckt 'er jo fen, herte tjeafke,
4
Witte y rie jin myn ljeafde-sjocht'?
2)

Stuurde hij 't gedicht met deze regels als slotkoeplet aan 't meisje dat hij liefgekregen
had? 't Gaat op de wijze: Een Jonckvrou die mijn hert doorwondt... Hoe vaak is bij
die dichters verband tussen in hun tijd bekende wijzen en de eigen-gedichte woorden!
3)
Is het een meisje buiten de stad? Een klein-boere-dochter? In zijn Herders Njue
klinkt het:
1

Wa myn ker, az sljuecht, oon-tuwlket ....
Pales pronckje fen it fjild
4)
Dy forlit ick om nin jild.
5)

Was 't een ‘Grietke, gloer-eag', puwck-moy, aerdigh oer in oer’? Was 't meisje arm,
6)
van geringe stand? Zong hij daarom in zijn Herders Njue van:
1)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
2)

J. v a n L o o n Jz., Fr. Volksalm. 1892, blz. 262.
meisje.
nabijkomt.
straal.
blij oog.
tuig.
maakt.
vlieg.
kaarsvlam.
half.
door min, mijn lief.
grafrand.
raad voor.
Ze zijn kursief gedrukt in de uitgave. Dat dit gedicht uit zijn jonge tijd dateert, zie Fryske
o

3)
1
4)

5)
6)

Bybleteek N II, blz. 26, 28.
Njue = lust.
Wie mijn keuze, als slicht, bespot.
Zie Fr. Bybl. II, blz. 26, 28.
Uit: ‘Mars... groulet nou oan oare weagen’ blijkt te meer, dat dit gedicht uit zijn jonge tijd is;
1618-1621: begin van de 30-jarige oorlog, einde van 't 12-jarig bestand.
In Kipedo Rjeauwe-bjuester (slot).
Zie ook 't gedichtje (in Oxford bewaard): ‘Earen do wy swylen (Vroeger toen we aan 't zwelen
waren), lay ick mei ien yn 't hea’, Middelfr. Bloeml. blz. 10; H e p k e m a , Alde Fr. Skr. 24/25;
al is 't niet geheel zéker, dat deze van Gysbert zijn, 't is toch hoogst waarschijnlik. Alleen
autopsie en vergelijking van 't schrift kan 't uitmaken.
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1

Eren iz 't wol schijd in berd ,
2
Dat ljue, werz fen haed-stock dragen,
3
4
Steat klien acht'ne, ja neat wird
Om uwz Pales te behagen.

Was 't meisje al te aanhalig? Zei ze wel: nee, maar meende van: ja...
1

Al ist dat se her so hwette wert
2
1)
Ja mient: ‘kom oan, hest it hert’

Is 't Tsjomme en Wemel, die uiten wat Gysbert en Griet ‘menen’?
Tsjomme.
As ik dy sjog mei 't giel kroes hier,
In dei wirt my wol toezen jier,
1
So jern woe ik witte oft it de wird is,
Dat de moannen binne lyk de stirt is.
Wemel.
2
It keamergean is greate nocht,
't Is yette better by ús Tsjomme
To sliepen as it nimmen sjocht...

En was 't meisje ook aanhalig voor anderen? Was daarom zijn keus ‘sljuecht’, lachte
2)
men daarom hem uit? Schreef hij daarom: ‘Frjune 'k nijddje nin mey-frijër? .
Waren daarom de ouders er tegen, zelfs van beide kanten?
3)

‘Beide uwz âders woene 't net lije’.

Sjolle Kreamer en Tetke bekreunden zich niet om ouders raad, en ‘bekleye 't, mar
to let’. Dat zag Gysbert later aan zijn ‘gea-feint’.
Volgde hij wèl zijn ouders raad? Maar eerst zeer gedwongen; en was zijn
teleurstelling zo groot, dat hij óok daarom zijn vaders huis verliet voor 't schoolhuis
te Witmarsum met zijn rieten dak?
Daar in de landelike stilte en rust komt Gysbert tot zich zelf. Hij slaat niet over in:
wat kan 't mij schelen. En drinkt niet en

1
2
3
4
1
2
1)
1
2
2)
3)

gebeurd.
scepter.
hoge staat.
niets waard.
tegenweert.
zij.
Liedje in Oxford, (Bodl. Libr.).
waarheid.
vrijen.
Herder Njue, koeplet 5.
In zijn later gedicht Sjolle Kreamer en Tetke.
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slampampt, als velen in de steden. De Fries-Germaan houdt zich in, beheerst zijn
opwellingen, meer en meer.
Hem wordt bewust, dat 't meer liefdeshartstocht dan liefde is, dat het onecht is.
1)
't Ondervondene schrikt hem-zelf af van 't minnen. Bij anderen waargenomen
ervaring wekt bij hem andere inzichten. En hij dicht:
Swiet, ja swiet iz 't, oere miete,
1
't Boaskien fore jonge lie,
2
Kreftig swiet iz 't, siz ick jiete
3 2)
Az it giet mei âders rie .

Daarom,
1

wot du bedye
Rin naet oon allijck in moll'
2
Jeld en rie lit mey dy frye.
Bern, so geann' dyn saken wol.
Den sil de Hymmel oer dijn dwaen,
3
Lock, in mijlde seijning', jaen .

Ontnuchterd, ziet hij de Werkelikheid. De ernst van 't volle Leven werkt op hem in.
Hoe weinig geheel-levend was hij. Hoe dartel. Hoe wuft en loszinnig.
Gysberts inkeer tot zich-zelf gaat dieper. De kinderlik-vroomgelovig opgevoede
‘revient toujours à ses premiers amours’: zo-als 't zo velen ging, Gysbert wendt zich
3)
van de wereld af tot zijn God. 't Is het
Fromme Ljue aeg-wijt.
In from minsch' mierckt op God.

En Gysbert dicht zijn Bekéringsliederen: Dy lofsangh Maria. Dy
hondert-fjouwer-in-tryttigste Psalme. Dy fijv-en-tryttigste Psalme.

1)
1
2
3
2)
1
2
3
3)

Zo verklaart zich zijn laat trouwen, waarschijnlik in 1636.
trouwen.
nog eens.
raad.
Een vers wel uit deze tijd, vgl. Fr. Bybl. II, 26. Hij plaatst het later als ‘To-haecke’ bij een ander
gedicht.
goed gaan.
ouderdom.
geven.
Vgl. Fr. Bybl. II, blz. 33: al komt de bekéring bij gelovigen zeker op elke tijd voor, bij de meesten
e

e

valt die wel tussen het 25 en 30 levensjaar.
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1)

Psalm hondert-in-fjouwer. Dy hondert-njueggen-in-tweyntigste Psalme .
Met zijn juichen:
1

‘dingen great in schien
2)
Het dy Kreft'ge' oon my dien.....
2
‘Stjoer' kiel-snaer'-floyt'-luwd , hert in eag,
3
3)
Lof-sjongh-rijp op neye' Heer om heag’.....

Maar ook onder de aanvechtingen:
1

4)

‘d'Moard-gluwp-kuwll' , for mijn siel, se op-meytsje’.

Om ten slotte te jubelen in de overwinning:
1

2

3

Ried' to, mijn siel, tjogh all' dijn kreften gear ,
4
5)
Lof-sjongh, meyts great, dy great' Heer' God, uwz Heer.

Zo kijkt hij met andere ogen de wereld aan. Wat zijn er veel die dwaas doen! Als
hij, zo straks nog.
Stadslui, die in hun weelderige brooddronkenheid naar buiten gingen tot spot van
de Boeren, die lachten om die ‘wob (weefsel) om hals en hannen’, waar ‘fijters
(linten) djaggele (dwarrelen) by 'e ruwz (massa)’, en om 't ‘trog-hackle’ (uitgesnedene)
van de kleding, hoe ze minachtend spraken over ‘hier (haardos)’, waardoor een
meisje er uitzag ‘az in wâld-appe (bosaap) aef wyld djier’ of ‘by-momme allijck in
spoeck’. En de buitenlui maken 't weinig beter: ze pronken tegen elkaar op. Wild en
woest gaat het er toe. Als de brandewijn en 't bier in de man is, dan eindigde het
met: ‘kael-fincke (kalis) hâd dyn beck! aef ick bruy... Soe 'k dy to-jaen (toegeven)?
ha, Broer-myn, lest (lust) dy dat? So fljueg er yn (loop in 't mes)!’
Als men jong is, zo heet het, moet men eens uitrazen. ‘Da's de jeugd, dy wol 'er
6)
uwt.’ Later, als men ouder wordt, dan...

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

Deze gedichten zijn wel uit die tijd; vgl. Fr. Bybl. II, blz. 32, 26/7.
groot en goed.
Lofsangh Maria.
Stuur keel-snaar-fluit-klank.
Lofzingens-vol.
Ps. 134.
sluip-moord-kuil.
Ps. 35.
ga.
trek.
samen.
maak.
Ps. 104.
Vgl. Nyschierige Jolle in Haytse-Yem: uit deze tijd, vgl. Fr. Bybl. II, blz. 29, 26.
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Maar wie geeft zekerheid, dat men oud wordt? En
1

2

Heert de wrâd de reame ?
3
In de draege môlcke God?
God de struwck, de wrâd de blomme?

Dat mag niet! Elk zal
al uwz libben langh...
1
1)
Ier in let ney de' Hymmel trachtje.

Rust en vrede, daarnaar is te streven. En men doet het tegendeel:
de Free, dy ljeave Free
1
Raegget me' uwt, yn Dorp in Stee
2
In me bret krakeelen,
3
Schortting , moeyte' in schelen.
2)

Scheel is er in de Kerk; de ‘wrâd yn koal-ljeacht fjoer’.

3)

't Land zal ondergaan. Duitsland is de spiegel, hoe God straft. Men zou 't land wel
uitgaan. Maar
De Wrâd iz Wrâd, in blieut Wrâd, wer y geane.
1
1
Tjogg' East in West, aef Suwd in Noord, y tjeane
Oer al by ljue fol ongeryuchtigheyt.

Blijf dus. Geen luide afkeur over anderen, waar men zelf zoveel lek en brek heeft:
1

‘Salm binne wy uwz eyn fortriet in pleag'.

Wat doet het land of de hele wereld er toe? Vertrouw op God,
1

‘In habb' nin Lân , mar de Hijmmel in bejeart.’

Oprechtheid, eenvoud: sljucht in rjucht gaat boven ‘pracht en dubbelhartige
fatsoenlikheid’, boven ‘hoffelikheid die gunst van mensen en wereldse bevordering
bezorgt’. In de stad is dit laatste

1
2
3
1
1)
1
2
3
2)
3)
1
1
1
1

hoort aan de wereld.
room.
afgeroomde melk.
vroeg en laat.
Nyschierige Jolle in Haytse-Yem.
veegt.
broedt.
scheuring.
Zie Reamer in Sape. Vgl. Fr. Bybl. II, 30, 32, 36.
In de 30-jarige oorlog.
trek.
trek.
zelf.
Heb niet de aarde....tot begeerte.
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veel, in de hoge kringen 't meest: daarom, kies de landelike friese eenvoud en 't
buitenleven boven de makkelike weelde met z'n verleiding. Gysbert heeft een niet
te wraken getuige, Godsfreun; deze is op de Hogeschool geweest; toen dient hij de
Prins, neemt de Amirant mee gevangen, trekt toen naar 't buitenland om andere
heren te dienen, reist in Frankrijk en Duitsland; reist en handelt in Oost en West,
trekt toen weer naar huis. Daar krijgt hij amten, dan dit, dan dat, wel 20 jaar aaneen.
Maar eindelik komt zijn afkeer van 't Hof boven; en trekt hij zich op zijn ouders zate
1)
terug.
Hem is gebleken, overal is wat, nergens is 't volmaakte. Dan zou de mins minder
‘nei 't iwighe trachtje.’ Maar toch, dageliks vindt hij opnieuw goed gedaan te hebben
met naar buiten te gaan
‘Yn 't Fjild is 't best.’

't Liefdesleed sleet: God geeft 't leven nog zoveel goeds.
Een meisje trekt Gysbert's aandacht. Hij dicht op nieuw zijn liefde. Maar hoe
anders is de toon van zijn minnezangen. Bedwongen klinkt het, gevoileerd. Meer
2)
dan ooit maskeert hij onder navolging van vreemden zijn harte-binnenst . Een enkel
woord nog mag hartstochtelik klinken, zelfs dat vlug repeterende:
1

Myn hert dat trillet my, it iz nin roy ,
Myn ljeafste Wobbelke,
Myn swietste Wobbelke,
Myn wirdste Wobbelke,
Het biste moy.

tuigt in zijn geheel van minder gloed, meer van kalme genegenheid dan zijn
hartstochtelike eerste-liefde-verzen.
't Is het min-spontane, 't min-innige dat ook doorblinkt in ‘Ljeafde Gjealpe’,
vergeleken met het eenvoudig getietelde ‘Ljeafde’:

1)
2)

1

Zie Egge, Wynering in Godsfreun. Vgl. Fr. Bybl. II, 35 vv. En Tacitus. De Germanen hielden
niet van de steden. - Wie is deze ‘Godsfreun’?
Zo ‘Ljeafke, lit úz,’ vgl. Roemer Visscher, Quicken II, 49. Minne-sinne, ald. Ontsleyn Hert, ald.
16. - Minne-fjuecht-spil, ald. 29.
Daarop wijst ook ‘AEmaril in Goris’, en ‘Galathea’ (op de wijze van ‘Treurt Edel Huys
Nassouwe’: uit welk jaar is dit?)
doen.
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For al mijn frejen,
For al mijn dwaen,
For al mijn pijn in smert',
For al mijn lijen,
Tjienst, hert oer-jaen,
(Hert) win ick naet jôn hert.
1
Koe heyd',
In weyd',
2
3
4
Koe griente , Beamte , Raem ,
5
6
Ky , Schiepkes, Ey in Laem,
7
Koe Fuwggelt , Dijck aef Daem,
8
9
Jôn hird hert weack weackje' yn wiet ,
10
Ljeaf, it triene om mien fortriet
11
Al het omtrint my kaem.

't Meisje luistert naar hem. De ouders vinden 't goed. Zijn vrouws moeder komt zelfs
1)
bij hun inwonen. Hij komt getrouwd met Sijke Salvis in 1637 naar zijn vaderstad
2)
terug, als schooldienaar en voorzanger.
Daar vindt hij zijn oude kornuiten en kennissen en vrienden en famielie terug; en
wint jaar op jaar nieuwe, onder de bekende mannen in Friesland. Van velen in
Bolsward woonachtig, laat zich dit alleen vermoeden, maar met recht. Van die buiten
Bolsward zijn ze ook te noemen.
3)
Tjeerd Siccama , geboren 1604, is van 1632 tot zijn dood in 1650 geneeskundige
in zijn vaderstad. Zijn broer Reyn (geb. 1600) wordt er in 1620 rektor, maar vertrekt
in 1637 als predikant naar 't naburige Wolsum.
Vooral onder de predikanten, onder de jongere, heeft Gysbert zijn vrienden. We
weten dit van Feiko Oedsonius († 1670), eerst in Ytens (1627), later in Wommels
(1632) en Leeuwarden (1635), die in 1638 huwt met een Bolswarder vrouw, de
eigenaresse van 't huis op het Hoog, dat Gysbert bewoonde.
Petrus Geestdorp († 1645) te Idaard, is een intimus van Gysbert.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1)
2)

kon.
groen.
geboomte.
ram.
koeien.
ooi.
kon 't gevogelte.
harde.
vocht.
traande.
alles wat.
Dochter van S a l v e s C l a e s z . (R o l w a g e n ) en A e l t s j e L e n a e r t s .
In 1637 is ook zijn portret gemaakt; Salves de zoon gaf een van deze conterfeitsels aan zijn
zusters dochter Antje Arjens. 't Portret is op 't Fr. Museum in Leeuwarden. Een gravure er
e

3)

van genomen staat voor de 2 druk van de Rymlery te Franeker 1684.
De vader, de rechtsgeleerde, S i b r a n d S i c c a m a † 1622.
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Hendrikus Nicolaus Daventreus († 1666), predikant te Tjerkgaast (1639), Joure
(1643), Bolsward (1651), beroepen naar Harlingen (1656), Leeuwarden (1657): een
zeer geleerd man.
Hajonides († 1671), komt te Bolsward in 1654, 20 jaar oud als theol. cand. en
wordt rektor van de latijnse school, predikant te Berlikum (1658), Emden (1664); hij
geeft bij Haringhouk uit: ‘Uit gelesene Engelsche Boetpredikatien’, die ook in Gysberts
boekerij te vinden waren.
Petrus Brunsvelt († 1683), eerst te Joure (1656), Sneek (1668), Harlingen (1673/4)
en Leeuwarden (1677); in 't album van hem schreef Gysbert een versje op 17 Febr.
1)
1656 .
Ook met een viertal uitgevers staat Gysbert op een goede voet. Hij geeft ze
lofdichten voor hun uitgaven; dit vaak ook, omdat de auteurs of vertalers zijn eigen
vrienden waren. Van zijn boezemvriend verwondert dit niet: de Leeuwarder drukker,
2)
Claude Fonteyne, aan wie hij zijn Fryske Herder later opdraagt; en die in 1640 al
een van zijn Gedichten in druk uitgeeft.
Dan Hero Galama († 1685) in Harlingen. Verder Hendrik Rintjes (1639-1698),
uitgever en zelf als de anderen ook dichter en schrijver. En Samuel Haringhouk, die
in '40 wel zich in Bolsward vestigde; zelf een goed schrijver, uitgever vooral van
3)
verschillende en grote stichtelike boeken .
En niet mag vergeten zijn vriend Simon Abbes Gabbema, 's Lands historieschrijver
4)
van Friesland!
Zo waren er velen die vriendschappelik met hem omgingen.
Bij 't huwelik van een van zijn voorname kennissen schrijft Gysbert de Friesche
Tjerne aef Een Friesche Brullofts Praet Fen Huwz-Man Tjerne-Maet’. Hier, als in al
zijn werk, overtreft de burgemeesterszoon-schoolmeester van Bolsward in kiesheid
5)
zelfs de hoge heer van 't Muiderslot.
De hier en daar impressionistiese B r u l l o f t s p r a e t is typies als weinige.
't Volgt hier in zijn geheel:

1)
2)
3)

Gefacsimileerd in Fr. Volksalm. 1895, blz. 230/31.
Zie de (eerste) opdracht; 't werd later nog weer gestuurd aan Gabbema.
Vgl. vooral M.E. v a n d e r M e u l e n , Haringhouk, Een man van betekenis in Bolsward in

4)
5)

de XVII eeuw, Vrije Fries XIX, 3-32.
Zie over hem Fr. Bybl. II, blz. 2 vv. 8.
Vgl. ook H a l b e r t s m a , Hulde I (1824), 16.

e
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Friesche Tjerne.
aef
Een Friesche Brullofts-Praet.
Fen Huwz-Man Tjerne-Maet.
Ick winsck Lân-Here lock, mey uwz nije Lân-Frou,
Dat ljeafde jiemme bijn, in nimmer naet bejou.
Lock moat y habbe Tzjerl, Lân-frou in Y to gearre
Trog yerdsche' in yv'ge seyne', al fen uwz ljeave HERE.
Da 'k ijnne Koackne koam, ho! dear wier socken rid
Fen Feynten, Fammen, Bern: 'k tocht dit reyts ick ijn 't lid,
Az 't Wijv de Wirttel die, dit schoe my eack wol flije,
Tjochtme doz de' Hijmmel ijn? Frjuenen lit my mey lije.
Ick siet mey oon, ick yet in tijgge ruwn swiet lijv.
O wijlde Sarlle! hie 'k de Buwck mey fen mijn Wijv,
Fen Beauwe, Bints in Royts, fen uwz heal-wuwgsen jonge,
Ick proppese so fol az Lille-Piepkers Bonge.
Dat jilt; war dy, mijn Buwck! iz de Buwck-laper dea?
Gear ytten tijnt naet uwt. Goe Bjear iz eack naet quae.
Dy Dekers! yens allijck is 't Brulloftjen az 't kuwppjen,
Er'n da uwz Gritman stoar, ho ging it op in suwppjen,

Hieronder geef ik de hollandse vertaling van J.H. Halbertsma, Naoogst I, 107, vv.

Friesche Tjerne.
of
Een Friesch bruiloftsgesprek
Van huisman Tsjerne-maat.
Ik wensch landheer geluk met onze nieuwe landvrouw.
Dat liefde u beiden binde, en nimmer begeve.
Geluk moet gij hebben, kereltjel Landvrouwe en gij te gader,
Door aardschen en eeuwigen zegen, al van onzen lieven Heer.
Toen ik in de keuken kwam, ha! daar was zulk een gedraaf
Van knechten, meiden, kinderen: Ik dacht, ‘Dit tref ik in het lid
Gelijk het wijf den wortel deed; dit zou mij ook wel passen.
Tijgt men dus den hemel in? Vrienden, laat mij met lijden.’
Ik zat met aan; ik at [mij] een deeg rond lekker lijf.
O wilde Karel! had ik den buik mede van mijn' vrouw,
Van Beauwe, Bints en Royts, van ons half-volwasschen jonge,
Ik propte (ze) zoo vol als de blaas van den doedelzakspeler.
Dat komt er op aan; weer u, mijn buik! Is de buiklapper dood?
Gaar eten dynt niet uit. Goed bier is ook niet kwaad.
De duivekater! het bruiloften is net als het kuipen;
Weleer, toen ons Grietman stierf, hoe ging het op een zuipen,
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In op in ytten Snjeons? al wier ick roan of stoe,
Dear wier ford de' yen aef de' oor dy my fen fiere sjoe.
In traepe' ick trogge Sted, korts elcke striette herne
Wier 't: Huwz-man, Friun' komme ijn: hertse, hertse reys Tjerne.
In wirdke, Broar, in wird, y rinne' immers to red,
Y brecke' in schonck', de striette' iz hird, in wiet, in gled,
Hier's Bjear, Hamme in Taback. Dear môst ick den oon 't ijtten,
In dat al oon in oon; ick hie my ney bemoddere. - - Lân-here' ick wier hier komn, jo hette hier to jaen,
Ney ick dit spil beloyts, jild binne y wol fen dwaen.
Ick kijck! ick loytsl ick sjog! Iz 't hijmmelrijck to fijnnen
Oppe Yerde, 'k hab 't hier fuwn. 't Iz naet az Sinneschijnen,
Dear bleakerje ijn mijn eag, fen Sulver, Stient in Goud.
O tinse' het de' ijn-goe God, de' on-wirdde Minsche' al jout!
Lân-geanne! ljeave Ljue! hier kinnes 't ijtten meytse
Az Beammen, Kruwd in Djier: in dat kin jiette smeitse?
O derten liete! Mieri! het iz hier in nocht!
De Wrâd iz oppe rin, ho wirt it al betocht?
De Muwrren Tecken-wirck, bebeamd, bebijld' mey Sijde.
Ho! schil uwz hijmmelsche haad, hier, ijn Jerus'lem rijde?
AEf tjea de Braeggeman in Breed ney Bed-lehim?
De Spijl-ljue fijlje' ijnn' pleats fenn' âde Hosanna-stem.
Da 'k boaske, er'n, oon uwz Ynts (het wier ick jiette yen Jobbe!
In jae wier earm' Djer jong) ick lille' ick bortte ick sobbe;
En op een eten 's zaturdags! Waar ik liep of stond,
Daar was voort de een of de ander, die mij van verre zag.
En kuijerde ik door de stad, schier op elke hoek eener straat
Was het ‘Huisman, Vriend! koom binnen: Hoor, hoor reis, Tjeme!
Een woordje, broêr! een woord. Gij immers loopt te rad;
Gij breekt een been; de straat is hard, en nat, en glad.
Hier is bier, ham en tabak.’ Daar moest ik dan aan 't eten,
En dat al aan en aan; ik had mij bijna bemodderd.
Landheer, ik was hier gekomen om u wat huur te geven;
Naar dat ik dit spel beschouw, geld hebt gij wel van doen.
Ik kijk! ik tuur! ik ziel Is 't hemelrijk te vinden
Op de aarde, ik heb 't hier gevonden. Is 't niet dan zonneschijnen,
Die er flikkeren in mijn oog, van zilver, edelgesteente en goud.
O, denk, wat de ingoede God den onwaardigen mensch al geeft!
Landgejuich! Lieve menschen! hier kunnen ze het eten maken
Als boomen, kruid en dieren: en dat kan nog smaken?
O dartele vertooningen! Elementen! wat is hier een vermaak!
De wereld is op de loop; hoe wordt het al bedacht?
De muren dekenwerk, beboomd, bebeeld met zijde.
Hoel zal ons hemelsch opperhoofd hier in Jeruzalem rijden?
Of trekken de bruidegom en de bruid naar Bed-lehem?
De muzijkanten vedelen in plaats van de oude hosanna-stem.
Toen ik mij verloofde, eertijds, aan onze Ynts, (wat was ik nog een melkmuil!
En zij, arm schepsel, was jong,) ik kweelde, ik stoeide, ik zoende;
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Ynts knuwck-forsche my weer, so lordig in so swiet:
O jeugd! o swiete jeugd! Ick mecke in sjongsum Liet
Fen uwz eyn' Booschery'; hertse: elck sijn ber iz 't rijme,
'k Sil sjonge frjunen, 't het de Tean fen Mâlle Sijme.

1.
TJERNE.
Hilla! het Famke sjog ick dear?
Iz 't Yntske Widmers? swiete ljeave Djear!
Yntske, lieaf, wier hinne? Docken hert allinne!
Ick had dy silschip, Bout, iz 't dijn bejear.
YNTSKE.
Ne Tjerne, dat komt naerne foor,
Seft, gong' wierom, du witste wol in oor'.
Linckert loyts' dear jinsen, Leyt dijn ljeafste Rinsen,
Yn 't Buwtte-huws to kijtsen oere Door.
T.
't Iz om Dy Dat ick ly
'tSantigh tuwzen Deaden.
Y.
Neat om my Het mient hy
Klegge Rins dijn neaden.
T.

Yntske ljeaf, du biste 'et hert.
Y.
Jou! dat m'er naet grien om wirt!
T.
'k Ly om dy so gritte smert.
Y.
Feynt, het iz 't den dat dy dert.
T.
Gouden het schoe 't wezze? Ick kin naet genezze,
Az ijnne hijmmel fen dijn ljeave Schirtt'.
Ynts knoeide mij weerom zoo lodderig en zoo lekker.
O jeugd! O zoete jeugd! Ik maakte een ligt-te-zingen lied
Van onze eigene verloving. Hoort! Elk zijn beurt is 't gerijmd;
'k Zal zingen, vrienden! 't Heeft de wijze van Malle Sijme.

1.
TJERNE.
Holla! wat meisje zie ik daar?
Is 't Yntske Widmers? Zoet lief schepsel!
Yntske, lief, waarheen? Zulk een hart alleen!
Ik houd u gezelschap, bout, is 't uw begeeren.
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Neen, Tjerne, dat staat nergens in het boekje.
Zacht! ga weerom; gij weet wel eene andere.
Slenteraar, zie, daar ginds ligt uwe liefste, Rinsen,
In de koestal over de deur te kijken.
T.
Het is om u, Dat ik lijde
Zeventigduizend dooden.
Y.
Niet om mij; Wat meent hij?
Klaag aan Rins uwe nooden.
T.
Yntske lief, gij zijt het, hart!
Y.
Wel, vreeslijk! dat men er niet verliefd om wordt!
T.
Ik lijd om u zulk eene groote smart.
Y.
Jongman, wat is 't dan, dat u deert?
T.
Gouden, wat zou 't wezen? Ik kan niet genezen,
Dan in den hemel van uwen lieven schoot.
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2.
Ick bin for-eald op dy op dy,
Mijn huynigh-swiete Tuytelke, leauw' my,
't Libben, in mijn stearren Stiet oon dyn bejearren,
Forlitste my, dy kâdde Dead ick ly.
Y.
Kin ick dy 't libben nimme' aef jaen?
Frjune' ho wier 't muwlck for my om dat to dwaen?
Gick, hoe kinste kleye, Wier mey soe 'k dy deye?
't Iz nin petear. Het! soe 'k dy den forjaen?
T.
Ljeaf ick bin, Trog dijn Min,
As in fjoer ontstitsen.
Y.
Tuwsel-sin, In 't begin,
Hâd it fjoer beritsen.
T.
Ljeave Bijld, dat is to let.
Y.
Wierom? 't fjoer mey wetter bett'.
T.
Minne-fjoer ontsteckt to red.
Y.

Tjerne dog ick dat? je het!
T.
Om dy, in oors naerne, Mot mijn hert doz baerne,
'k Wit sijcker dat 'et my oors nimmen det.

3.
Tuwt, az ick by dy wezze mey,
Den iz mijn hert so nochlijck alle dey;
Alle swiere fleagen Tjeane' uwt mijn droove' eagen
Dy goeysje' in galje' az tu, ljeaf, rinste wey.

2.
Ik ben verzot op u, op u,
Mijn honig-zoet bekje, geloof mij.
't Leven en mijn sterven Staat aan uw begeeren;
Verlaat gij mij, de koude dood ik lijde.
Y.
Kan ik u het leven nemen of geven?
Vriend, hoe was het mogelijk voor mij zulks te doen?
Gek, hoe kunt gij klagen? Waarmede zoude ik u dooden?
't Is geen praat. Wat! zou ik u dan vergeven?
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Lief, ik ben Door uwe min
Als een vuur ontstoken.
Y.
Zinbedwelming! In 't begin
Houd het vuur ingerekend.
T.
Lief beeld, dat is te laat.
Y.
Waarom? Blusch het vuur met water.
T.
Minnevuur ontsteekt te rad.
Y.
Tjerne, doe ik dat? Jé, het mogt wat!
T.
Om u, en nergens anders om, Moet mijn hart dus branden,
Ik weet zeker, dat 't mij niemand anders doet.

3.
Bekje, als ik bij u wezen mag,
Dan is mijn hart zoo gestreeld den ganschen dag;
Alle zware vlagen Trekken uit mijn droeve oogen,
Die weenen en kermen, als gij, lief, wegloopt.
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Y.
Ia Tjerl! het woeste dat ick die?
My aenget rju for 't raebjen fenne Lie;
Schoe ick by dy blieuwe, In dijn pleagg' fordrieuwe?
De Ljue dy seyne' oer al dat ick dy hie.
T.
Swiete Laem, Az 't so kaem,
't Hert wier my fornoegge.
Y.
't Ick dy naem, Sljuechte Faem,
Wierste dear mey foegge?
T.
Ljeaf oer-floedig: Iz 't den so?
Y.
'k Gick 'er mey; ho doz! ho ho!
T.
Sjogh dear moye, kijcke-bo!
Y.
Socken Knôtte 'k Taest al to.
T.
Swiet, oer-swiette Famke, Ljeaf ijn-ljeave lamke,
't Iz keap, 't iz keap: kom paetke my, so, so, so, so, so, so.

Lân-Here' y habbe 't hier so jamck, so wrâdsch, so wijld,
Jôn Breed iz oors nog' oors, az in elbast're Bijld,
Jae 's oere miette môy mey Sijde' in Goud behinge,
In Wanne' hetse' ersling' om, fen tin doeck, dy 's om-slinge
Mey Spjeald-wirck, hann'-brie lang: ja al dat ick hier sjog,
Dat iz so môy, so fraey, so ljeaflijck az it mog.
In lijck'wol ljeau ick naet, y droagje' y sliepje' y weytse,
Dat meer, az ick mey Ynts, y jo mey her formeytse.
Mar, Tzjerl, ick gin 't jo wol, ja tuwzen reys so goe,
Y hiene' al heel jôn winscke, az ick it jo jaen koe.
Y.
Ja, jonge! wat wildet gij dat ik deed?
Ik ben vrij wat bang voor het kwaadspreken van de menschen;
Zou ik bij u blijven, En uwe plaag verdrijven?
De lieden zeiden overal, dat ik u had.
T.
Zoete lam, Als 't zoo kwam,
't Hart was mij bevredigd.
Y.
Dat ik u nam, Slechte meid,
Waart gij daarmede gereven?
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T.
Lief, volkomen. Is 't dan zoo?
Y.
Ik gek er met; hou, zoo niet! hou, hou!
T.
Zie daar, mooije; kieke-boe!
Y.
Zulk eene knotte? Nu tast ik toe.
T.
Zoet, overzoet meisje; Lief, inlief lammetje;
't Is koop, 't is koop! Kom, kus mij! Zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo.
Landheer, gij hebt 't hier zoo uitnemend, zoo wereldsch, zoo uitheemsch;
Uwe bruid is anders noch anders dan een albaster beeld:
Zij is boven mate mooi met zijde en goud behangen;
Een wan heeft ze aarsling om van dun doek; die is omzoomd
Met speldewerk, een hand-breed lang: ja, al wat ik hier zie,
Dat is zoo mooi, zoo fraai, zoo lieflijk als het kan.
En evenwel geloof ik niet, gij droomt dan, gij slaapt, gij waakt,
Dat meer als ik met Ynts, gij u met haar vermaakt.
Maar, kereltje, ik gun 't u wel, ja, duizend reis zoo goed;
Gij had geheel uwen wensch, als ik 't u geven kon.
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Jôn wille oppe Wrâd iz (ney my tinckt) folmecke.
Habbe' y in hert az ick, da 'k dit Boasch-lietje mecke'.
Da wier ick ijn mijn schick, je Feynten! 'k wier so rijck,
'k Tocht, ijnne wijde Wrâd iz nimmen my allijck:
Mijn Ynts jae wier 'et al, mijn Ynts jae wier mijn wille,
Mijn hert dat wier so licht, in Goese-plomm' koe 't tille.
O fijn gouwne eerste jier! hoe red roonstu ney 't eyn!
Wy sijllen meye Pream, wy jottjen meye Weyn,
Ney Oore-heytes nu, den ney uwz Yntske Mijgen,
AEf ney myn Yeme' aef Môyts, dear wy den huwz-rie kriggen.
Doz gearren wy it goed to gearre, mey uwz twaën;
Ho! for Graef Hendricx steat woen' wy uwz lock naet jaen.
O njueggen-duwbbeld swiet! az ick mijn Ingel-swiete
Juwns ijn mijn earmen noam, (seft, het soe 'k dear uwt-sjete:)
't Ney-tinsen iz so swiet, ja swieter iz it my
Az Pijp-keniel in suwcker oere rysen' Bry:
Dear wier nin deyen oon, Goud soe 'k er uwt poerearje,
In jae woe az ick woe, dat koe nog' môcht felearje.
O jouw'ren Groat! wier blieut mijn tijd? nu 'st naet in Bean'.
Ho! praet ick roun ijn 't boun? so 's 't heag tijd, ick môt gean.
O Bôle, dy gean koe! het dert het schirt mijn schoncken
De holle rint my om. Ick bin, forsijcker, droncken.
'k Hab mijn buwck so swiet fol, dat 't naet scholperje mey.
Ick tanck-je ljeaflijck, Faer, Lân-Here, in siz gin-dey.
Uwe vreugde op de wereld is, naar mij dunkt, volmaakt,
Hebt gij een hart als ik, toen ik dit huwelijksliedje maakte.
Toen was ik in mijn schik. Ha, jongens! ik was zoo rijk:
Ik dacht, in de wijde wereld is niemand mij gelijk:
Mijne Ynts, zij was 't al; mijne Ynts, zij was mijne vreugde;
Mijn hart dat was zoo licht, een ganzenpluim kon het tillen.
O heerlijk gouden eerste jaar! hoe rad liept gij naar 't einde!
Wij zeilden met de praam, wij hutsten met den wagen,
Nu naar grootvader toe, dan naar ons Yntskes neven,
Of naar mijn oom of moei, daar wij dan huisraad kregen.
Dus gaderden wij het goed te gader met ons tweeën;
Ha! voor Graaf Hendriks staat wilden wij ons geluk niet geven.
O negendubbeld zoet! als ik mijne engel-zoete
's Avonds in mijne armen nam... (Siest! wat zou ik daar uitstooten?)
't Nadenken is zoo zoet, ja, zoeter is het mij
Als pijpkaneel en suiker over de rijsten brij.
Daar was geen dooden aan; goud zou 'k er uit smelten.
En zij wilde als ik wilde, dat kon noch mogt missen.
O haverde gort! waar blijft mijn tijd? Nu is 't niet een boon.
Hoe! praat ik in het honderd om? Zoo is 't hoog tijd, ik moet gaan.
O duivel, die nu gaan kon! wat deert, wat schort nu mijne beenen?
Het hoofd loopt mij om. Ik ben waarachtig dronken.
Ik heb mijn buik zoo zoet vol, dat het niet schommelen mag.
Ik dankje vriendelijk, kameraad, landheer, en zeg goeden dag.
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Daar in Bolsward zoekt hem ook op een van de beroemdste taalgeleerden van zijn
tijd, de grote germanist Franciscus Junius, en wel in 't jaar 1644.
Vermoedelik had hij bij de famielie Hemmema in Berlikum de gedrukte ‘Friesche
1)
Tjerne’ in handen gekregen, en van de Dichter meer gehoord. Hij gaat naar
Bolsward en vraagt Gysbert om Fries werk.
Gysbert geeft hem van zijn dicht 't gedrukte, maar ook veel ongedrukt. ‘Wobbelke’
2)
schrijft hij zelf met oudhollandse letter voor hem op. Maar de taal- en talenman is
daarmee niet tevreden. Hij wil verklaring en opheldering van taalkundige aard, uitleg.
Ook deze krijgt hij. En de schoolman geeft menige praktiese opmerking bovendien.
3)
Van zijn kant inspireert Junius Gysbert wel - een nieuwe spelling?
Wat Gysbert hem dikteerde, en grotendeels zelf opschreef voor hem en wat hij
4)
hem meegaf, is nog bewaard.
't Zijn:
Reamer in Sape.
Namen van de dagen, en getallen.
W o b b e l k e (van de hand van G.J.)
T i j d -k i r t i g e p r a e t e r i e lanze wey, twissche Egge, Wyneringh in Goadsfrjuen.
N i j s c h i e r i g e J o l l e i n H a y t s e -Y e m .
Sjolle Kraemer in Tetke.
Tjomme en Wemel.
W o b b e l k e (van de hand van Fr. Junius).
Verklaringen bij B a e r d t s P r o g n o s t i k a t i e , A n s c k i n H o u c k ,
Friessche Tjerne, Wouter in Tjalle, Egge in Wynering, Jolle
i n H a y t s e -Y e m , S j o l l e i n T e t k e , R e a m e r i n S a p e .
Oude drukken van een F r y s c h e G a e r -S p r a e c k fen ien Moer mey her Man-eele
Dochter. De Dochter hijt Houck. De Moer hijt Ansck. Heel nochlick in nijlick for
Famnin om ijnt Frysck to laeszen in to sjonghen. Gedruckt tot Leeuwarden by Jan
en Pieter van den Rade. Boeck-Druckers. 1639.
G a e r -s p r a e c k f e n t w a e F r y s c h e H u w s -l i o e , Wouter in Tjalle.....
1639.
F r i e s s c h e T j e r n e , Ofte Bortlijcke Rijmlerij, Trogh ien,

1)
2)
3)
4)

o

Vgl. Mr. J.W. de Crane, Fries Genootschap, Werken. 4 . (1836). blz. 113.
H e p k e m a , Alde Fr. Skr. 24a.
Zie zijn ‘Nauwkeurigen Nederlander’, van 1655.
't Werd door Junius vermaakt aan de Bodleian Library in Oxford.
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ijnfierd, aad, sljoecht, ienfaadigh Huws-Man, die on-forsjoens ijn de Gear-Jefte fen
syn Laan-Here koom. Ghedruckt tot Leeuwarden, by Claude Fonteyne..... 1640.
O u d e f r i e s c h e S p r e e c k -w o o r d e n , tot Franeker, Ghedruckt by Vlderick
Balck..... 1641.
P e t r i B a a r d t F r i e s c h e P r a c t i c a ..... Leeuwarden 1640.
J a n J a n s z . S t a r t e r s V e r m a e c k e l i j c k e S o t t e -c l u c h t Van een
Advocaet en een Boer, op het platte Friesch..... Leeuwarden..... 1644.
Bij deze zijn ook tal van verklaringen van Gysberts eigen hand.
In geen van de brieven van Junius, noch van Gysbert, is sprake van hun conferentie,
altans voor zover bekend is. Was de kennismaking hun niet meegevallen? Sterk
heterogeen was zeker 't karakter van beiden. Hebben ze dit gevoeld?
Gysbert geeft weg, zelfs zijn lichtzinnige versjes! De renaissancelibertijn had die
ongetwijfeld 't liefst.
Wat Gysbert voor zích houdt, is het hem dierbaarste: zijn eigen-liefde-verzen; en
zijn geloofsleven-dichten: elk kalvinist vindt begrijpelik dat van deze Junius niets
1)
heeft gekregen.
Wel opgewekt door dit bezoek en aangepord door een uitgave van zijn vriend
2)
Fonteyne, schrijft hij dan dat nog bekende

3)

Tjesck-moars see-aengste.
1.

Wif woe, mey in dolle Holle,
To de Wrâd uwt hôlle-bôlle,
't Huwz to blieuwen wier nin tier.
Op in ijken boerd to drieuwen,
Rest-leas op in del to klieuwen,
Kerde Hy boppe 't grien fol Djier.

1.
Wif wou, 't hoofd was hem aan 't hollen,
Door de wereld henenrollen,
Hierop was zijn zin gesteld.
Op een' eiken plank te varen,
Rustloos dobbren op de baren,
Koos hij boven 't stille veld.

1)
2)
3)

Vgl. Fr. Bybl. II, blz. 34.
Duijn-Kerckens Sterff-tijdt, vertaelt door C. Fonteyne... 1645.
De vertaling in 't hollands is van A. Koopmans, Fr. Volksalm. 1841, 71 ‘Tjesckmoeders
zee-angst’; bij benadering maar geeft het 't klankvolle en bijbetekenisrijke fries weer. Toch is
deze juister als die van Bilderdijk, onder de tietel Grootmoeders Klacht (Dichtw. XIII, 161) en
die van prof. Koopmans, Verhandelingen, 316. Er is een slechte vertaling in 't engels, van
Bowring.
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2.
Altijd t'huwz iz altijd finzen.
Al to lang it Fjild beginzen,
Efter Kouwz eerz', efter Ploeg':
Ick sijck wijlder aeventoeren;
Dat iz Laefferts nuysck-bestjoeren;
Yn Moars schertte, sleau in sluwg.

3.
Greate Pier wier gled forjitten,
Al sijn dwaen wier boeyte witten,
Hie hy stil libbe' oon eyn Hird:
Hie hy naet de See besijlle,
Uwz Lân-Fijnne foetten spijlle,
In betwongen mey fjoer in swird.

4.
Mey in Floot' great Schijps lavearje
Wol ick: schomje, romje' in klearje,
Fen Doeynkerckers, 't seholp'rig sâdt.
Dear mey liet hy Plommen waye,
't Gleonne swird oer' holle swaye,
Dat, ijnn' moed, Speck-Jan al daet'.

2.
Zou ik altijd, hier gevangen,
Me aan den ploegstaart laten prangen,
't Vee nadrent'len? 't heeft geen aard!
Ik zoek wilder avonturen,
Dan, in Grootmoêrs schoot, 't besturen,
Sleeuw en sloeg, van huis en haard.

3.
Groote Pier waar lang vergeten,
Had hij t'huis den tijd gesleten
Met te dutten aan den haard;
Maar 't was immer zijn bedoelen,
Vijanden den voet te spoelen,
Te bedwingen met het zwaard.

4.
Ik wil ook des vijands kielen
Op het schuimend zout vernielen
Met een' moedige oorlogsvloot.
Nu deed hij zijn' pluimen waaijen,
't Schittrend zwaard in 't ronde zwaaijen,
Dat, naar 't schijnt, Spek Jan reeds doodt.
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5.
Tjesck-moar seag, fen fiere weagen,
Hose fest fen Lân aef teagen,
d'Eagen gald'se, erm-moar, korts uwt,
Dear-se' oppe' haege wier del bocke,
In, fen beyde' ig, 't Lân beloke,
In de See seag ijn sijn Tuwt.

6.
Wif, (doz kiermd' se) o Tsierl! wier hinne?
Wif, het wotte nu beginne?
Wif, iz dy de Wrad t'on-rom?
Wif, mocht Mem de holle' op-stecke!
Wif, it hert moast her to brecke!
Wif, jae keard' ijn 't Graef her om!

7.
Dear de See so gruwlijck gappet,
In by tuwzenen op-happet,
In by tuwzenen forteart,
Dy dear sonder resten restje;
Dy de greate Fisken mestje;
Dearme mey in suwn hert steart.

5.
Grootmoêr, diep met hem bewogen,
Zag, hoe zij van 't land af togen:
Ach! hoe bang was haar die stond;
Daar zij, op den dijk gezeten,
De oogen, nat en rood bekreten,
Regt de zee zag in den mond.

6.
Wif! waar zijn, dus kermt ze, uw zinnen?
Wif! wat wilt gij nu beginnen?
Wif! och steek van 't land niet af!
Wif! kon moeder 't hoofd opsteken,
Wif! het hart zou wis haar breken,
Went'len zou zij zich in 't graf!

7.
Daar de zee, bij 't gruwlijk gapen,
Velen doet den doodslaap slapen,
Ja, bij duizenden verderft,
Die daar ver van Oost en Westen
Met hun aas de visschen mesten,
Daar men zonder ziekte sterft;
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8.
Dearme' op-sling'ret oone Wolcke,
In fen dear del duwckt, ijnn' Kolcke,
Az fenne' Hijmmel ijnne Hol
Wa schoe dear de Dead ontkomme?
Breckt in tin boerdke' az in tomme,
Dear 's de Buwck sat wetter fol.

9.
Jiette lit ick 't hette wezze,
(Nu 't ick Dy naet kin belezze
Nu 't dijn sin ney' See to fljuecht)
Teagste' oer' See ijn keapfaerdye
Och! het wijlde rasernye
Drieut dy dearme' op 't wetter fjuecht!

10.
Daerme naet in tred ontwijcket,
Schien de Dead yen grijmme' oon-kijcket!
Daer Fortwijv'linge' helsch in luwd
Bijllet, in mey Dealsche toscken,
Schijp in ljue forslijnt by boscken,
AEf de Lonte steckt ijn 't kruwd.

8.
Daar men slingert tot de wolken,
Dan weer duikt in 's afgronds kolken,
Nu ten hemel, dan ter hel:
Wie, komt slechts een' plank te scheuren,
Zou daar 't leven niet verbeuren,
Dat zoo immer staat op 't spel?

9.
'k Zou het echter laten wezen,
Daar 'k u toch niet kan belezen,
Voert gij heen ter koopvaardij!
Maar zijn ziel en zin te hechten
Louter aan op zee te vechten,
Ach! wat dolle razernij!

10.
Waar men niet een' stap kan wijken,
Schoon u de angst schier doet bezwijken;
Waar vertwijf'ling, helsch en luid,
Brult, en met verwoede tanden
Schip en manschap aan komt randen,
Of de lont steekt in het kruid.

Groot Nederland. Jaargang 3

550

11.
Wier 't naet swieter ijnne weyde,
Meye Schiepkes oppe heyde,
Meye Famnen oone ring':
Fearkjen, fisckjen, ijnne Sletten,
Foecken fanlen; aef, ijnn' Netten,
Fuwggelt fean, op poal aef kling'?

12.
Tuwn in Fjilden to beloytsen,
Hoaf in Beammen to beploytsen,
Dat iz wille' oer wille Bern.
Deadlijk ist ijnn' See to swommen.
Mar Du schoddeste' holl' in plommen,
Al mijn kadtjen is forlern.

13.
Wol den; sijlle' ijnne' Hijmmelsche' hoede.
't Fearkjen tijgge dy to goede.
Ik befel dy ijn Goads han,
Dy stjoer dy uwt wetter-weagen,
Klipp'-nead, heyl in twierre-fleagen,
Trog sijn Ing'len, bly to Lan.
*** *** ***

11.
Was 't niet zoeter in de weide,
Met de schaapjes op de heide,
Met de meisjes hand aan hand;
Varen, visschen in de slooten,
Fuiken zetten, 't wild geschoten,
In de bosschen of op 't land?

12.
Tuin- en boomgaardvrucht te aanschouwen,
't Veld met voedzaam graan bebouwen,
Dit geeft waar genoegen, kind!
Dood'lijk is 't, de zee te schuimen Maar gij schudt uw' hoed met pluimen,
En mijn' taal slaat ge in den wind.

13.
Wel dan! zeil in 's hemels hoede,
Strekke uw zeetogt u ten goede,
Ik beveel u in Gods hand!
Breng' Hij uit de woeste baren
U, langs klip en strand gevaren,
Door zijne Eng'len blij aan land!
*** *** ***
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14.
Wif ontfert my, Wif ontjocht my,
Wif ontsijll't my, Wif ontfljuecht my,
Wif (ho 's nu mijn hert ijnn' lest!)
Polschet ijnne djiepste kuwllen,
Dear de Fisken, great fen muwllen,
't Wetter blieze' oer seyl in mest.

15.
Al mijn ljea dy trilje' in schoddje,
Az ick tins ho datse doddje,
Hol oer bol, ijn 't sate schom:
Dearme Keabels kerv't in Mesten;
Dearme leck drieuwt oppe lesten,
Yn dat gruwnleas Djiep roun-om.

16.
Dearse' uwt nea-twang 't lest uwt-sjette,
Dearse' oonn' Klippe sticken stiette,
Dearse' oon' Dregg'-touw' rijdde' ijnn' nead,
Dearse plofje op hirdde sannen,
Dearse borstje' op druwgge strannen,
Dear in Neyl-breck iz de Dead.

14.
Wif verlaat mij! Wif ontvaart mij!
Wif zeilt heen! Wat angst bezwaart mij!
Wif! ik zie u voor het laatst Nu ge op 't woedend schuim gaat varen,
Waar het zeegedrocht de baren
Over mast en zeilen blaast.

15.
Al mijn' leden trillen, beven,
Als ik zie dat sling'ren, zweven,
En 't al 't onderst boven moet;
Als men kabels kapt en masten,
Als men lek drijft op de lasten,
Op den grondloos diepen vloed.

16.
Daar men, door den nood gedreven,
Heel de lading prijs moet geven,
Daar men tegen klippen stoot,
Nederploft op harde zanden,
Stukken stoot op drooge stranden,
En een plankbreuk baart den dood.

Groot Nederland. Jaargang 3

552

17.
Jeny! ho mey 't komme kinne,
Dy so ney by 't stearren binne,
Dy de Dead so bringsjen heert,
Az de See spy't schom in wiette,
Dat hy 't Stijrt' korts schoe bejiette,
Guwlt, in, boppe tonger, beert:

18.
Stracx weer, az Goads han op-tillet,
Touwer, Wijn in Waegen stillet,
In, az ijnne teamme twingt:
Schoert Deads boeyt weer uwt Deads hannen;
Schijp, mey Keappenschip, in mannen,
Yn behadne haven bringt:

19.
Dearse wonder, kreft in eere,
Sjonge fen uwz ljeave Heere,
Dy de See so struys bewadt.
Ho mey 't (siz ick jiette) komme
Dat sock Folck (az Djier fordomme)
So lijts 't wonder Goads onthadt.

17.
Hemel! hoe kan 't mooglijk wezen,
Die den dood voor de oogen lezen,
Daar hij op hen loert en aast,
Als de zee bij 't golvenbraken
Schier 't gesternte schijnt te raken,
Feller dan de donder raast;

18.
Straks weer, als Gods hand de baren,
Wind en onweer doet bedaren,
't Veege leven hun verlengt,
Door hen aan 't gevaar te ontwringen,
En zoo schip en schepelingen
In behouden haven brengt;

19.
Waar zij God ter eere zingen,
God, die 't onweer wou bedwingen,
Die de zee haar perken zet:
Hoe mag 't, zeg ik, dan nog komen,
Dat zulk volk, 't gevaar ontkomen,
Niet meer op Gods redding let?
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20.
Dattet, trog uwt-littne flincken,
Falt oon 't bjealgen, beestig drincken,
Striette-scheynen, duyn in fol,
Mey in on-bestjoersum' wezzen,
Beeren, smijtten ijnne glezzen,
Tierret, flockt in fjuecht so dol.

21.
O! dy de' heagst' doz smaedje' in huynje,
Az forwylde Ky, dy duynje,
Weydt 't Hy az spoar-bjuester' Schiep.
Wol dogge', Hijmmel, Wif ijn-plantje,
Dat hy him ney God mot kantje
Az hy t'huws komt uwt it Djiep.

20.
Maar als redelooze dieren,
Woest en uitgelaten tieren,
En in dolle razernij
Zwelgen, vloeken, de orde schenden,
Of zij pligt noch wetten kenden,
En het regt ware aan hun zij!

21.
O! die God dus smaden, honen,
Wil Hij nog zijn' gunst betoonen,
Als verdoolden, die Hij riep.
Wil mijn Wif, o Hemel, leeren,
Dat hij zich tot God moet keeren,
Als hij t'huis komt van het diep!

't Boekje en 't gedicht zijn aktueel. De Duinkerkers waren gevreesd en gehaat. Menig
1)
Fries had droeve ervaring opgedaan. Kende Gysbert de dolle Wif, en Tsjesk-moar?
Wist hij 't geval? En gaf alleen 't boekje hem de aanleiding?
2)
Want hij geeft zich, als Dichter, onder de indruk van wat er gebeurt.
Elk goed dichter werkt impulsief.

1)

2)

In de kerk te Tsjum nog een grafschrift van Jorit Martens, ‘die doot bleef met meest al 't volk,
in 't gevecht van zijn klein schip tegen twee Duynkerkers groot’ (1628), Hepkema, Alde Fr.
Skr 38b.
Zo in 1632: Grafschrift voor Gustaaf Adolf.
1639: Hollands Klinkdicht op de Spaensche neerlaeg in Duyns. - 1645: Lân-geane... oer it
ijnnimmen fenne sted Hulst. - 1656: 't Hijnzer-hoffenjen fen Jieffer Jongstal. - 1657: Op de
geboorte van Hendrik Casimir.
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Zo ook Gysbert, toen de tachtigjarige oorlog ten einde liep.
Opgroeiend en levend in een geweldige oorlogstijd, en binnenstadse en
binnenlandse onrust ervarend, altijd man van vrede, zijn ideaal meer en meer nog
geworden, jubelt hij zijn gemoed uit in dat mooi-klank-golvende, nu enkel-tonig, dan
veel-melódies, dat plastieke ‘Free’:
1

Free, o golle gouwne Free,
Free, dy, ney uwz wol-beheagen,
2
Uwz oer-dauwget yn uwz deagen,
Free, Goad-ljeave Free, hâd stee.
1

Free drieuwt fen uwz Fries'ne greyde
2
't Stieln'e fjuecht-klaed' , swird in dolck',
Dat uwz âders bloed uwt-molck.
3
Free fol-djier't in tiert uwz weyde.
1

Free drieuwt Frouwne kreft fier wey,
2
Free sjongt for' uwz Famne raeje
Free lit uwz formeytse oon-waeje.
3
Free bret wille, dey oon dey.
1

2

Dear fijnn'-ruwtter eeren trape
3
Mey' Hoars' hoave in Lansiets bloed,
4
Leyt nu Hansk mey Hoatsk in wjoedt
5
Gruwnz blomm'-grien forwiell'ne laepe .
1

Leyt nu lijlljen Lolck mey Louw,
Sjongt nu Fuggelte oppe beamen,
2
3
Swab'ret Eyn in Gies opp' streame,
Schoert de ploege om, braecke in bouw.
1

2

Loaytse ik swird ? Dat 's om to pronckjen
3
Oppe Tjea fenne Edelljue,

1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3

gouden.
overdauwt.
veld.
harnas.
zet vol vee en maakt tierig.
vrouwengeweld.
meisjesrij.
bakert.
vijands ruiter.
vroeger.
paardehoef.
wiedt.
's Velds bloem en groen fluwelen veld.
te stoeien.
eend.
gans.
zie.
zwaard.
dij.
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5

6

7

Kijtse ick Hijnzers mand , by djue ?
8
9
't Schijdt om red oer' wey to schonckjen .

4
5
6
7
8
9

kijk.
paarden.
onder de man,
menigte.
gebeurt.
vlug over de weg te rijden.
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Free, o golle gouwne Free,
Free, dy, ney uwz wolbeheagen,
1
Uwz Hert-lauwget ijn uwz deagen,
Free, Goad' ljeave Free, hâd stee.
1

God! fen Free, fen Fjuechts hyer-ploytsen!
2
God! dy alles hadt ijn stjoer !
God! dat Free by uwz hadt djoer',
3
Tean' Jon Free-ljeave Aensicht' loytsjen .

Mischien werkte zo ook het bezoek van Junius er toe mee, dat hij aan zijn oude
vriend Fonteyne zond de compositie: ‘de Friesche Goads-Frjeune’.
't Zijn 10 Psalmen, met een morgen- en een avondgebed van eigen vinding;
Gysbert stelt zich voor alsof een bejaarde friese herder, Goads-frjeun, ze zingt, ‘die
zich tussen beiden verpoost met iets stichtends te spreken, en alzo geleidelik van
't ene lied tot het andere overgaat.’ Zo vormt deze verzameling een ‘besletten wirck’.
't Bevat Opdracht aan C. Fonteyne:
1

De Frjeunschip recket oon 't forkadjen ,
2
3
4
Oon 't kluynjen , klomjen , oon 't foradjen
Wanneerse net wirt onderhaden....

Dan een eigen stuk Friesche Herders Njue (lust:) ‘unbuwne en mey Christo to
wezzen’, Phylipp. I vers 23. Verder Psalm 137, - 10, 11, 12, - 15, - 16, - 8, - 146, 150, - Juwn-bede (it klinget op 't Saphische), Moarnliet, - 103.
Menig koeplet, menige regel valt in dit besletten werk in 't oor door zijn klank-mooi.
Zoals in de latere en vroeger-vervaardigde Psalmen en Lofzangen.
o

Gabbema had A 1650 wel in den Haag met Junius kennis gemaakt en van hem
gehoord, dat hij zijn kennis van 't Fries bij Gysbert had opgedaan. Zodra hij zelf in
1)
't ouderland terugkeert, knoopt hij de kennis met Gysbert Japiks aan. . Zijn invloed
2)
op de Dichter is gering geweest.

1
1
2
3
1
2
3
4
1)
2)

hart-troost.
strijden.
houdt in stuur.
toon uw... aanzicht lichten.
verkillen.
huiveren.
verkleumen.
verouden.
Simon Abbes Gabbema, 1628-1688, Lands historieschrijver van Friesland, 1679, vgl. Fr.
Bybl. II, bl. 3/4.
Fr. Bybl. blz. 8, 9, vooral. Zie verder hier blz. 558.
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Of deze kennismaking met Gabbema hem tot werken en publiceren aanport? Hij
denkt er altans over om een Fryske Rymlerye uit te geven. Rintjes, die toen in
1)
Leeuwarden een nieuwe drukkerij had ingericht, lijkt hem een geschikt man. Aan
Gabbema schrijft hij over zijn friese rijmlerijen. Met Pinksteren komt hij wel in
Leeuwarden om een-en-ander met hem af te spreken. Gabbema kan zich niet
verenigen met Gysberts voorbericht. Daarin verklaart Gysbert - onder invloed van
Junius? - zijn nieuwerwetse spelling. Dit is blijkbaar Gabbema niet naar de zin. 't Is
hem te onderdanig, Gysberts verontschuldigingen zijn onnodig. Zijn Fries is goed.
Zo geeft Gysbert ten slotte voor de niet-friese lezers in 't Hollands een verklaring
2)
alleen omtrent enkele klank-uitdrukkingen. En schrijft Gabbema zijn eigen Inleiding,
3)
vol aanhalingen voor zijn eeuwgenoten om 't goed recht van 't Fries te bewijzen.
Jammer genoeg, Rintjes durft blijkbaar geen Friese uitgaven aan. 't Blijft bij 't plan.
Ook dit drukt Gysbert neer. En er was al zoveel dat hem somber stemde. ‘De lêst
(treurgevallen) fen syn sillige boask (huwelik) treauw hem del (neer) en druwcke
him hird.’
Hij had in '52 een volwassen dochter verloren, in '54 zijn beste vriend Claude
Fonteyne; hij verliest in '55 zijn vader, in begin '56 een zoontje van acht en een
dochtertje van vijf jaar.
Geen wonder, dat de gevoelsman-dichter de 4 Februarie '56 schrijft: ‘dearmei
wirt myn siongster stil, in jout (geeft) it op (te) kampjen.’
En toch! In deze tijd schrijft hij de verluchting van zijn treurigheid uit in treurpsalmen
en in de ‘Suwnerlinge Forhanlinge fen Libben en Stearren’ een bewerking naar het
frans van Flippes fen Mornay, waarop als motto zou passen: ‘Better iz de dei des
deads den de dei der geboarte’.

1)

o

A '55, IX, 7 krijgt Gysbert een eerste proefdruk van iets (ons onbekends) uit Rintjes nieuwe
drukkerij onder ogen, waarop hij een komplimenterend versje terug schrijft.
o

2)
3)

A '55, VII, 26 had Rintjes de Fr. Rymlerye al in handen!
In de ‘Nauwkeurige Nederlander’, gedateerd 1656, VII, 5 (vgl. Fr. Bybl. II, blz. 11, en brief
XXI vooral, ald. blz. 65); dit is alleen gedrukt in Gabbema's uitgave (de tweede druk, 1681)!
Deze neemt hij op in de II druk van Gysbert Japiks Rymlerye (1681), als ‘Aan den Taal- en
Spraak-friesch-kundige Leezer’. Zie ook het ‘Oon myn lan-aarde Lezzers’ van Gysbert, zowel
in de I (1668, bij Haringhouck) als in de II druk (1681 te Leeuwarden), waarvan de laatste
ook meer ver-friest is.
Vgl. ook Epkema, Gysbert Japiks, I, 131/2.
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En toch, de Dichterveerkracht is groot genoeg, dat Gabbema in 't eind van ditzelfde
jaar hem weet te ontlokken die kunstige verfriesing van zijn gedicht ‘Op 't paarddrillen
van jonkvrouw Sibilla van Jongstal.’
Die veerkracht springt telkens weer op, al wordt ‘sijn tonge, allijck syn lea, laem en
forklomme.’
Hij is mee ‘aan’ geweest, en de Predikant heeft bij die Avondmaalsviering een
vers twee van Psalm 50 verklaard. Gysbert, onder de indruk, thuis, berijmt hem; en
1)
zendt hem aan Gabbema.
't Is een vreugdepsalm:
Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere,
Den grooten God, die wondren deed,
Zijn rechterhand vol sterkte en eere,
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed.

Werkte 't op Gysbert in, dat zijn enig overgebleven zoon Salves als dokter zich
2)
vestigen zou?
Maar de zoon was een vrolike Frans. Hij vestigt zich in Rien, niet ver van Bolsward.
Na een paar jaar verdwijnt hij van deze ‘ûtbûrren’, zonder de boete, die hij opgelopen
had, te voldoen, zonder zijn herbergschuld en zijn huishuur te betalen!
‘Als voor een zieke verandering van lucht, zo zou voor de lichtzinnige Salves
verandering van woonplaats en omgeving mogelik nog herstel kunnen brengen.’
Eerder, was zijn vader niet met hem verlegen? Gysbert, mischien door voorspraak
en in overleg met Jonker Watzo Frans van Camminga, bewoner van 't Herema-huis
3)
in Bolsward, en vrijheer van Ameland, wist hem wel te laten benoemen tot
geneesheer op dit eiland. Daar uit de wereld, op de ruimte, zou het beter gaan? Hij
bleek een verloren zoon. In nauweliks derdehalf jaar tijd maakt hij daar f 1634 schuld,
zonder te rekenen wat hij aan herbergiers, brouwers en apothekers in Bolsward te
4)
betalen had.
En de vader? Wat beurt Gysbert in deze tijd op?
Zijn Poëzie.

1)
2)
3)
4)

De friese tekst schijnt niet bewaard gebleven! Zie evenwel Althuysen, die de Psalmen bewerkte,
die bij Gysbert ontbreken.
Hepkema, Alde Fr. Skr. 62a.
Hepkema, Alde Fr. Skriften, blz. 52b. Halbertsma, Hulde.
Hij komt thuis op 't bericht van zijn ouders ziekte en sterft even ná zijn ouders, in 1666.
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Hij gaat zijn werk voor de pers gereed maken. Rangschikt het. En al zal hij hierbij
1)
andere soortgelijke uitgaven geraadpleegd hebben, hij volgt zijn eigen zin. Zo hij
ze had, de dartele liedjes laat hij weg. Verder voegt hij soort bij soort bijeen:
Ljeafd in Bortlycke Mingel-Deuntjes;
Gemiene aef Huwzmanne Petear, in oare Katerye (geschrijf).
't Efterste iz: Hymmelsch Harp-Luwd. Dat is to sizzen,
ytlycke fen Davids Psalmen.

Zo is zijn ‘Friesche Rymlerye in trije dielen forschaet’.
Indeling en tietel typiseren de dichter Gysbert; met name die van 't ‘Efterste diel’.
Onder al die bedrijvigheden schijnt Gysbert van Gabbema te vervreemden.
Trouwens: het leven van beiden was een tegenstelling, Symen was ‘iemand van
2)
een loszinnig gedrag’. Of Salves, die die in Leeuwarden de heelkunde geleerd
had, mogelik Symen's invloed had ondergaan, en zijn voorbeeld volgde? Wat Gysbert
na '61 op treurige wijze de ogen deed opengaan?
Meer voelt hij voor Samuel Haringhouk. Hij is met deze stadgenoot, - en wel
geloofsgenoot - meer en meer intiem geworden. Samen slachtten ze, schijnt het, naar ouder gewoonte in stad en land, - in de herfst wel eens een beestje. Met hem
overlegt hij ook wel de uitgave van zijn Friesche Rymlerye. Hij, de ‘onvermoeide’
3)
uitgever, die veel over had voor goed werk, had er wel oren naar.
En Gysbert werkt! - - Uit Holland breidt zich de pest uit, ook over Friesland.
‘Wacht jyme for 'e Hollandera oard
Der út komt alle kwea foart!’

't Tast Gysbert aan, hem, en zijn vrouw, en zijn zoon, achtereenvolgens; in acht
4)
weken stierf dit huisgezin uit.
Twee jaar later, in 1668, sticht zijn vriend Haringhouk hem de eerzuil: de uitgave
van de
Fryske Rymlerye.

1)
2)
3)
4)

Onder zijn boeken is Starters Fr. Lusthoff.
Vgl. Eekhoff, Vrije Fries, XI, 283/4.
Vgl. v.d Meulen, Vrije Fries, XIX, 13.
Ze worden begraven in 't Zuider Baer-hok (Halbertsma, Hulde II, 327). Daar liggen nog hun
zerken. Hun famieliewapen vindt men in het kerkkoor te Cornjum.
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e

En later, op het einde van de XVIII eeuw, geven vaders aan hun zoons dit werk
e

ten geschenke. En zongen niet-Friezen, in de XIX eeuw, nog van
Wif woe mei in dolle holle
To de wrâd ut holle-bolle,
Thús to bliuwen wier nin tier.

Gysbert Japiks is de friese ‘skalde’, vereerd als geen ander; en verdiend vereerd.
e

Werkelikheid-ziener in de XVII eeuw als weinigen: in harmonie voelend en uitend
wat het hem omgevende hem indrukt, in hem roert, in hem opwekt.
Natuurlik-denker - ondanks zijn aangeleerde kennis. Woordkunstenaar als enkelen.
Hij, geen zich-zelf repeteerder!
Van hem geen bundel eigelike bruiloftsrijmen, geboorteverzen, sterfdichten over;
van hem ze niet bekend: 't werk meestal zonder inspiratie, werk op bestelling, op
bepaalde tijd te leveren.
Gaf zich-zelf: 't meeste van zijn dicht: gebeurtenissen die hem dreven om zich te
uiten. ‘Sjoch, master is wer gik,’ zo zei de schooljeugd, ‘als zijn geest getuigde’.
Zijn kunst-natuur is veelvoudig: en deze overvloed welt op, en uit zich, veel-in-één
gedacht! Wat men noemt gewrongenheid.
Veel wat hij las, gaf weer wat hij voelde diep, diep in zich. De weerklank daarvan
vindt men vaak in zijn eigen verzen: toch anders, toch eigen, bij nauwkeurige
vergelijking, bij voldoende kennis van Gysberts klankrijke taal.
Hij uit zich 't best in zijn ‘moerstaal’:
‘De tael, dy 'k deiliks sprek,
1)
Is me în 't sjongen maklikst ek.

Glimlachten anderen over die taal, hij voelde, daarin kon hij zeggen wat in hem was.
Die was hem ‘hiem’. En hij zou laten blijken dat niet de algemene taal afdoet, maar
de dichter; hij zou laten blijken dat de ‘âde Friez'ne tonge... mey' onrjuechte
beskild'get’ werd; maar tegelijk dat zijn taal meer dan van iemand anders individueel
was; - dat zíjn fries klinkt als muziek.

1)

Hûsfrieun, 1852, 122.
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Joost Hiddes Halbertsma.
1)

HALBERTSMA, een Grouster stânfries, uit een oud ‘laech’, ‘burgermensen, die
2)
minstens drie eeuwen lang, bij 't walletje langs, stil hun weg gingen’ . - Volbloed
Friezen: als hij en z'n broer hollands spreken gingen, dachten ze, dat ze mekaar de
gek aanstaken.
Hij kende zijn Friezen door-en-door.
En wat hij in zijn typiese Friezen bij massa opmerkte, is dat ook van hem-zelf niet
ten volle aantetonen?
Vrij en zelfstandig werken ze, zonder zich veel te laten influenceren door anderen.
Vrij en zelfstandig - soms al te! voor 't goeie sukses van wat zij voorstaan.
Maar hun onverzettelikheid in 't volvoeren vergoedt dit dubbel. ‘Stug vervolgen
de Friezen het werk, dat plicht of wijsheid hun voorschrijft, zonder daarvan het minste
of geringste aan wellevendheid, betrekkingen of een paar vriendelike ogen op te
offeren.’
3)
‘Dwaen is in ding’.
4)
En ‘mei sizzen is it net to dwaen’. Waar velen meer zeggen als ze weten, zegt
een Fries gewoonlik minder als hij weet; die ze daarom voor onwetend en dom
houdt, en ze bij de neus probeert te nemen, zo'n ‘fyne slyper’ hebben ze ‘allang
sketten’, al zien ze er nog zo sip en onnozel bij uit.
Ze houden daarom niet van ‘ôfwaide praetsjes’, die ‘neat om 'e hakken ha’; ze
gaan daarom niet zitten schrijven ‘zonder

1)
2)

3)
4)

Joost Hiddes Halbertsma, 1789, X, 23 (Grouw) - 1869, II, 27. Studeert van 1807-'13 in
Amsterdam. Eerst predikant te Bolsward, 1814-1822, toen in Deventer, - 1856.
Vgl. over hem Eekhoff, Vrije Fries, XII, 1, vooral.
Mr. Ph. van Blom, Forjit my net, X (1880), 1-46.
Mr. H. van Loghem. Tijdspiegel 1868, Desember.
Verslag Fr. Gen. 1876/7, Onze Voorgangers, blz. 70/1.
Halbertsma, Rimen ind Teltsjes I, 39b. ('t Voornaamste is ‘doen’). Soortgelijke spreekwoorden
leven nog bij massa.
Wat in de tekst tussen aanhalingstekens staat is bijna altijd genomen uit dewerken van
Halbertsma zelf.
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1)

oorzaak, om elkaar wat vriendelike beuzelingen te schrijven’. Hun hartelikheid en
vriendschap blijkt uit wat ze doen, uit hun trouw.
Ze ‘flaeibekje’ niet, maar zeggen waar 't bij hun op staat; en ze ontzien niemand.
Ze zeggen 't ‘sljucht in rjucht’ Ze noemen de dingen bij hun naam, zeer zelden
evenwel als 't tegen de eerbaarheid zou wezen. ‘Dat is in onfoech minske, dy jout
raer goed op’, en ze keren zich van zo éen in de regel af.
Deterministies van aanleg, nemen ze andersdenkenden zoals ze zijn: ze kunnen
zichzelf niet veranderen. Bij hun gewone kalmte duurt het lang, maar ze kunnen
zich toch boos maken over domme inzichten en tegenwerking van die met hun
streven mee moesten doen. Ergeren ze zich al te sterk, dan worden ze - zo ze niet
zwijgend met een ‘sneer’ om hun kiezen toekijken - ironies, en zeggen vaak iets dat
niet heel direkt met de zaak te maken heeft. Hebben ze te doen met lui, die liever
niet willen ingelicht worden, die dom-eigenwijs zijn, dan: ‘bâlt (bulk) mar troch mei
de bâlters’ ‘alderwenst (oudergewoonte) wirt it net tsjin praet’ (tegengesproken).
Ze dringen zich niet op; al zijn ze in de regel dienstvaardig. Maar evenzeer
vrijmoedig dienst-vragend; zolang ze menen dit met recht te mogen doen; toont
men hun dit te ontstrijden, dan dringt hoogstens hoge nood ze alleen in 't uiterste
geval tot hulp vragen. Door iemand, die blijken geeft hun te begrijpen, zullen ze
graag ingelicht wezen; ook van anderen nemen ze 't aan, al praten ze vaak tegen,
en al spotten ze met hem. 't Zijn dankbare leerlingen.
Zo waren Halbertsma's Friezen. Zo was hij-zelf.
Voor Friesland, voor 't F r i e s en z'n studie, is hij de ‘Grimm’. Die letteren, taal,
kunst, historie, antiquiteiten, mythologie bestudeerde van 't Fries, om dat zich en
anderen te verklaren, die zich inwerkt in de verwante talen, vooral in de oude eigen
taal, en in 't oudnoors; daar zocht hij vooral. Maar evenzeer in 't angelsaksies en
oudhoogduits en goties. ‘Dat de boeken der oude Friesen, der Angelsaksen en
Gothen geen enkele dag uit uwe handen zijn,’ schreef hij Rein Posthumus. Hij zocht
na wat van nergens nog bekend was. Toen hij twaalf jaar lang bezig was ge-

1)

Halbertsma, van Harens 60, noot: vandaar dat ze zo weinig schrijven. - Vrije Fries XI, 211/2.
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weest, vond hij zich nog niet verder als zijn voorgangers. Maar hij hield vol met
aangroeiende veerkracht. ‘Hij joech nin keap.’ En in veel slaagde hij meer als
gelukkig!
Hij schreef ook fries; verfrieste veel: eigenaardig! - oudfranse vertelsels zo
1)
karakteristiek-fries dat men ze voor fries houdt. Om de friese taal in leven te houden:
‘òf het niet mogelik zou zijn deze grijze dochter der germaanse oudheid nog enige
tijd het verder doorglippen te beletten?’... ‘Te dien einde kwam mij niets natuurliker
voor dan haar door hetzelfde middel vast te houden, hetwelk de nabuur bezigt om
haar te verdringen, namelik, van de spreektaal een schrijftaal te maken.’.... ‘Het
moeilikste in dezen was, om stukjes te vinden, wier éénvoud in denkbeeld en
uitdrukking met zo veel korrelen zouts gemengd was, dat zij, door de ongeletterden
begrepen, tevens op de tong der meer beschaafden niet laf zouden wezen.’
2)
En dan geeft hij in 1822 zijn Lapekoer uit.
Daar mee wakkert hij 't Fries op. Het meester er in was van zijn broer Dokter-om
Eeltsje: ‘dichtstukjes.... welke mij.... wonder bevielen; ik voegde er het één en ander
van mij zelve bij, en zie daar de Lapekoer van onder de snijderstafel te voorschijn
gehaald.’ De 200 eksemplaren werden onder vrienden en kennissen verdeeld. 't
Werd gelezen en weer gelezen. 't Werd weet hoe ver uitgeleend. En - al gauw
3)
maakte men afschriften; er werden voor eksemplaren rijksdaalders betaald.
In 1829 kwam een tweede druk - ‘vermeerderd.... met stukken van veel grotere
omvang van ons beiden,’.... en ‘om het prosaies gedeelte van mij, dat voor onze
vrienden blijft, verminderd.’ In drie maanden was de oplaag - een 400 eksemplaren
- uitverkocht.
Een derde druk volgde, in 1834: ‘met een spraakkunstige (!) spelling, die alsdan
lopende over reeds verstane stukken, geen

1)

Een goed kenner van 't frans - van 't nieuw als van 't vroegere! - gaf ik vaak fries in handen.
- Daar zit wát frans in! vond hij, maar - ernstiger! die eigenaardige zelf-overmacht over de
wereldse zaken, die met alles railleert, maar - vol ernst! Vgl. het ‘Naricht’ achter de presenteks.
van de ‘Lapekoer’, 1829.

2)

De Lapekoer fen Gabe Skroar. Dimter, 16 , 36 blz. - Met zes versjes en een prozastukje, van
Dr. E. 't Overige is van Joost en in de volgende uitgaven weggelaten. Zie de herdruk in 1899
bij Eisma, Leeuwarden.
De prijs was f 1,75.

3)

o
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lezer enige moeilikheid zal baren, en ook met klein gevaar van duisterheid op andere
onderwerpen kan toegepast worden.’
Hij werd in twee formaten uitgegeven: een grote Lapekoer en een kleine; en dit
1)
was zo ‘grage waer’, dat de nieuwe voorraad al gauw weer op was.
En nu verscheen 't een na 't ander. Niet alleen van hun, maar van vele anderen.
2)
Joost had 't Friese volk wakker. In 1835 komt zijn ‘Skearwinkel’ apart uit. Die is,
op een enkel stukje na, helemaal van hem. Hij geeft er enkele opmerkingen over
de spelling en uitspraak, en een paar aardigheden, die ontbreken in de druk bij de
kleine ‘Lapekoer’ gevoegd.
Dan komen mee de bekendste van Joost:
ste

Oan Eölus oer 't needwaer fen de 29
3)
J.H.H.;

November 1836; ien Letter fen

en
Eölus, grewa fen storm in onwaer, syn Antwird oan Dr. J.H.H. mei oar
4)
Grjimmank.
Een tijdlang laten ze de pers ongemoeid. Daar komt in 1854 weer Joost met zijn
5)
‘Flotgaerzen’ , maar 't was ‘it laeste gerjucht’. 't Laeste gerjucht, freunen; dan kwam
- de eksemplaren werden schaars te krijgen - de tijd voor de herdruk van 't
gepubliceerde.
In 1861 gingen onder Halbertsma's toezicht nog
Rîmen ind Teltsjes fen de Broárren Halbertsma

in Deventer ter perse. Daarin zouden ook voorkomen ‘de later achterwege gelaten
bijvoegsels van de eerste Lapekoer, met de

1)

Dr. K.J. Clement vertaalde blz. 1-361 van de Lapekoer in Der Lappenkorb von Gabe Schneider
o

aus Westfrisland, mit Zuthaten aus Nord-Frisland (blz. 207-347), Leipzig, 1846, 8 , met platen.
J.J.A. Goeverneur vertaalde een deel van de Lapekoer en latere stukken in: De Lappekorf
o

van Gabe-Snijer, Deventer 1860, II dln, 8 .
2)

De Scearwinkel fen Joute-baes. Dimter 1835, kl. 8 , 24 blz. 't Gesprek tussen ‘Abel ind Fetse’,
en een dito over ‘Buórkery ind Kéapmanscip’ is van Tjalling: al 't andere van Joost.

3)

Dimter, 1837, kl. 8 , 66 blz.

4)

Dimter, 1837, kl. 8 , 89 blz. Onder 't ‘Grjimmank’ zijn drie versjes van Eeltsje-om.
Samen met ‘Leed in(d) wille fen Eeltsje Halbertsma [in(d) De Flotgaerzen fen Joost Hiddes
Halbertsma]. Dimter, 1854, 471 blz.
Van Eeltsje zijn er 32 stukken in proza en poëzie; van Joost 7, en twee verzen: een van 1823;
't ander van 1835.

5)

o

o
o
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aanduiding van de personen, die 't ‘Bolswarder Nut’ bijwoonden, met het ‘Toevoegsel’
van 1829, en met een uitgebreid verhaal: It grouwe pak. In Nov. '68 verscheen de
ste

1)

1 aflevering met een bericht omtrent de spelling; in '71 was 't geheel kompleet.
En nu in 1905 kennen we al vijf afzonderlike uitgaven.

Een eigenaardig karakter heeft ‘It Ewangeelje fen Matthewes’, dat Joost in 1858
2)
uitgaf, op verzoek en op kosten van Prins Louis Lucien Bonaparte. Daar werd een
kunstwerkje van. Hij zocht het helemaal in de volkstoon te schrijven: wat was het
3)
Evangeliegrieks anders? En tegelijk deed hij 't met buitengewoon taalgevoel, niet
als geleerde, maar als kunstenaar: hij vond plastiese oude woorden, die weinig
meer in gebruik waren (hen = zie), vormde typies-nieuwe (knoffeldoaskes =
gedenkcedels). Toch was 't een proeve voor hem; hij hoopte dat een jonger hem
zou volgen, want ‘mijn gevoel is te oud geworden; ik heb die aesthetiese
schoonheden sneller opgemerkt, juister en dieper gevoeld; ik kon ze juister en sneller
schetsen dan ik tans doe.’ Dat hoopt hij van zijn opvolger, voor 't evangelie van
Johannes!
't Boek kwam niet in de handel. Eerst in 1884 is het overgedrukt door het Brits
Bijbelgenootschap, waardoor het in tal van eksemplaren verspreid werd.
4)

Joost was meer dominé-didakticus als dichter. Hij was de ‘impressario’ van z'n
broer ‘Eeltsje dokter-om’, van z'n broer Tsjalling de boterkoper, van veel anderen,
van veel ouderen. Hun werk geeft hij uit, in de Lapekoer, in de Skearwinkel, in de
5)
‘F r i e s c h e H e y l i n g e n ’ ; hij port ze aan, ‘fitert se oan’! Hij

1)
2)

3)

4)
5)

Halbertsma stierf intussen Febr. '69. - Toen nam G. Colmjon de korrektie op zich.
Deze had het Evangelie van Mattheus en enkele andere stukken in ongeveer honderd dialekten
laten vertalen en op zijn kosten laten drukken. Die stuurde hij Halbertsma met het verzoek
er een in 't landfries ter kompletering bij te maken. - Van dit friese zijn 250 eksemplaren
gedrukt, waarvan Halbertsma 50 verdeelde.
Halbertsma, Vrije Fries X, 1-78: De vertaling des Euangeliums van Mattheus in het Land-fries
door J.H. Halbertsma, - vgl. blz. 5, 6/7; voor 't f r i e s , blz. 8 vooral; en 20: ‘snippen’ = 't holl.
vaten olie!
Zo verknoeit hij 't naïeve versje van Eeltsje met een moraal-eindvers.
Kinderprenten. Bij bestaande houtsneden zijn friese versjes en opschriften gevoegd; door
alle drie de Halbertsma's. - Mijn eks. bestaat uit 14 stuks. Vgl. Vrije Fries XII, 74.
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schrijft er kanttekeningen en ophelderingen bij. Bij de ‘Treemter’ (1836), ‘De Noarcher
Ruen oan Gabe Scroar’ (1836), ‘Twîgen uwt ien alde Stamme’ (1840). En die
aantekeningen wijzen aan, wie 't exegetiseren was toevertrouwd.
Geen éénzijdige kan 't vroegere juist ontvouwen.
Joost - leerling van Rinse Koopmans, die zelfs Fries, zelfs Gysbert Japiks als
e

lievelingsdichter ‘koesterde’ - bestudeerde deze XVII eeuwer. Zijn eerste verzen:
1)
‘Fryske Tjerne’ en ‘Sjolle Kreamer’ verklaart hij: zijn exegese is vol literair inzicht,
vol kennis van oud Friesland en d'oud-Friezen, vol fijne explikaties. Men voelt met
wat 'n vóórliefde Halbertsma hier werkt; hij plaatst alles in zijn tijd, in d'omgeving:
de dichter, de landlui, de grietman, de stedeling, gaan leven, als Halbertsma 't ons
e

XIX eeuwers voordraagt. Gysbert was voor hem hét type van zijn F r i e s .
2)
Geen bevoegder ook dan hij om een biografie over zíjn dichter te schrijven. Van
oude overgebleven stukken is op de vernuftigste wijze gebruik gemaakt; gelukkig
verwerkt de oude overleveringen en anekdoten; uit Gysbert's eigen verzen en uit
die van zijn eigen kennissen genomen wat Gysbert's leven opheldert; en dit alles
in een aanschouwelik geheel.
Men ként G y s b e r t i n z i j n k r i n g .
En niet alleen in vroeger tijd voelde hij zijn geestverwanten. Zijn vriend Rinse
3)
Posthumus, zijn even-ouder, schetst hij in zijn persoon, in zijn karakter; die begrijpt
hij: voor hem is 't de vertegenwoordiger van d' oude Fries daar in de Dongeradelen.
Hij maakt deze in veel zonderlinge man begrijpelik.
Ook Salverda werd, naar hem dacht, niet gekend als de man, als de Fries die hij
was. En hij stelt hem ten toon aan zijn hoorders, op de vergadering van 't Fries
Genootschap in 1836: zodat dezen de Wonser schoolmeester bewonderden en
bemedelijden; vier-en-dertig jaar later herinnerden velen zich nog ‘hoe wij aan zijn
lippen hingen, hoe wij al nader bij de spreker schikten,

1)
2)
3)

In de ‘Letterkundige Naoogst’ I. 't Schijnt dat dit eerst als d e r d e stuk bij de ‘Hulde’ zou
gevoegd worden.
Halbertsma, Hulde aan Gysbert Japix II, blz. 271-409.
1790, X, 30 (Ternaard) - 1859, IX, 28.
Predikant in Waaxens en Brantgum 1815, gaf o.a. uit: De Keapman fen Venetië, Julius Caesar,
en As jyme it lye meye (van Shakespeare). Ook een ‘Prieuwke fen Friesche Rymlerye’ en
later: In Jouwerkoerke fol Friesch Griemank.
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opdat ons geen woord mocht ontgaan, en hoe velen onzer de zakdoek moesten
1)
uithalen om de tranen af te wissen.
Veel minder volledig - van hoeveel belang overigens - zijn de mededelingen over
2)
de van Harens: losse bijdragen tot de geschiedenis van het geslacht’ ; al worden
ze in veel vervolledigd door wat hij nog bijeengebracht in zijn Letterkundige Naoogst
e

II deel. Hij karakteriseert Willem, de ambassadeur, en Willem, de dichter, en Onno
Zwier, en zijn geslacht. ‘Ten einde de karakters des te beter te leren kennen, heb
ik mij van het zeer ongewone middel bediend om mijne personen met hunne eigene
woorden... te laten spreken. De t a a l n e e m t a l t i j d d e k l e u r d e r z i e l
aan, zodat de eigene woorden een innig besef van de ware
toon van het hart mededelen.
Van Petrus Wierdsma en Petrus Brandsma en Eelke Meindertz geeft Halbertsma
wat hem bekend is geworden door mondelinge overlevering. Hoe Mr. Daam Fockema
hem verteld had: Brandsma, de grote jurist, deed 't meeste aan de bewerking van
de Oude Friese Wetten; en Mr. Sipco Basseleur hem bericht had: Wierdsma was
3)
de man; en hoe nu uit mededelingen van Jhr. Willem Anne van Haren kan
gekonkludeerd, dat de een 't rechtsgedeelte, en d'ander het taalkundige bewerkt
heeft; en dat Wierdsma, als hij 't landfries nodig had, geregeld Eelke Meindertz-z'n
hulp inriep: ‘in die tijden kon deze zeker bij niemand beter te recht dan bij deze
geestige boer’ die út-fen-hûs-de bij de van Harens, Heemstra's, Scheltinga's,
Sytzema's, en anderen, vaak weken lang.
En hij geeft verder 't een en ander biezonders van deze Eelke. Hoe hij, een scherp
opmerker, de vrouwen hun pronkzucht en verspilling en de mannen onder de
boerenstand hun rijen en rossen voorhoudt: leidend tot hun ondergang. En zo
realisties karakteriseert deze boer, dat in 1861 de her-uitgevers van ‘It libben fen
Aechje Ysbrants’ in de krant moesten publiceren: we hebben die-en-die niet bedoeld,
die ons aangesproken hebben wegens ‘hoon in openbare geschrifte aangedaan’.

1)
2)
3)

Eekhoff, Vrije Fries XII, 34. - Waar dit friese stuk van J.H.H. is gebleven, werd mij niet bekend.
Het geslacht der van Harens, Fragmenten door J.H. Halbertsma. Deventer, 1829. 316 blz.
met facs.
Mr. Basseleur geloofde, dat er ook niet ‘meer van bestaan had dan er uitgegeven was’, Vrije
Fries IX, 302.
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Halbertsma wijst aan hoe Eelke's ‘enigste vak was de dialoog...’ ‘één vak is ook
genoeg, indien men er slechts in uitmunt, gelijk hij deed.’
Al die biografieën van Halbertsma zijn - evenals zijn exegetiese studieën doorspreid met ‘uitweidingen van provinsiale en plaatselike aard’, met persoonlike
‘herinneringen en ontmoetintingen’, met kleine ‘trekjes’, ‘gekruid met satirische
opmerkingen, karakteristieke anekdoten.’
Halbertsma's ‘énige persoonlijkheid drukte zich... vrijelik en los uit.’ Daaraan kent
men 'em; dan komt hij los.
Typies-fries, daar hing zijn hart aan. Aan het oude niet-hetminst, aan de oude
Friezen.
Dat oude friese volk wou hij in de verbeelding doen vóór-leven. Men moest het
zien in zijn dageliks doen-en-laten; hoe ze zich kleedden; wat huisraad, wat
gereedschap, wat wapens ze hadden. Hoe ze reilden en zeilden. Zichtbaar wou hij
dit maken; en zo ontstond zijn ‘Kabinet voor Oudheden’. Hij spoorde overal na wat
hem daarvoor dienen kon. Vaak vond hij wat hij zocht. En wat hij zo verzameld had,
1)
gaf hij aan z'n land: 't land van de Friezen nog. En men zet zijn werk voort, en 't
Fries Museum is is niet het minst onder zijns gelijken. En natuurlik, verklaarde hij
2)
waar hij kon, nu de ‘Geboarteleppels’; dan de ‘oorijzers’ , de ‘benen (schenkel-)
3)
schaatsen’ , de ‘spantouwen’, de ‘kerfstokken’, de ‘daggelhoutjes’. En hij denkt zich
in ouwer toestand en schrijft over zeden en gewoonten, en bijgeloof van d'oude
Germanen. Naar aanleiding van wat hier en daar nog gevonden wordt: 't eten van
Paas-eiers, de oorsprong en waarvan 't zinnebeeld. En schrijft over 't volksgeloof
aan de W i t t e W i j v e n , overoud; ook 'n bewijs nog voor de verering van de vrouw
bij de Germanen: dit Germanisme.
Dat volksgeloof vond hij in veel terug. Zelfs woorden meende hij er mee
optehelderen. Op ien ‘f o r e a l j e ’ kent elk Fries voor: sterk op iemand verlieven.
Bij ‘ealje’ dacht men in vroeger tijd

1)
2)
3)

Vgl. Halbertsma, Programma voor Frieslands Kabinet van Oudheden.
Halbertsma, Overijselse Alm. 1849 en 1853.
Vgl. Johan Winkler, Oud-Nederland, 263-312.
Halbertsma, Overijs. Alm. 1853. - Vgl. T.R. Dijkstra, Verslag Fr. Gen. 1860/1, blz. 407/8 [haalt
e

een Engels XIII eeuws bericht aan en Finn Magnussen] vooral.
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aan de ‘elven’, de ‘alf’: ‘ealje voor alven, door een duiveltje bezeten zijn... woedend
verliefd zijn.’
't Spreekt dat hij de friese tongvallen bestudeerde; ‘alle dialekten en hunne
schakeringen’ ging hij ‘op de plaatsen zelve’ na; onder 't volk zocht hij 't, en vond
hij 't. Eerst ‘bij massa, bij de tongval van de zuidhoek, van de kleihoek, en de zeven
wouden; vervolgens bij enkele plaatsen, zo als Hindelopen, Warns, Workum,
Makkum;’... daarna stak hij over ‘naar de Friese eilanden’, naar Marken, naar Ter
Schelling, naar Ameland; naar Schiermonnikoog, ‘belangrijker dan al die eilanden
samen.’ En zorgvuldig en krities ging hij te werk. Hij wist ‘als man van ondervinding’...
‘dat het zeer moeielik valt, ook op de plaats zelve, nauwkeurige berigten wegens
taal... in den tijd van enige dagen in te winnen.’ De berichtgevers vertrouwen u niet
of zij willen hun dialekt wat ‘fatsoenliker’ maken, en verdraaien die naar de heersende
1)
boeketaal’. ‘Het woord van Jan gehoord moet (ik) controleren bij Piet.’
Behalve tal van opmerkingen en korte mededelingen in al zijn geschriften - deelde
2)
hij in de Nieuwe Friese Volksalmanak 't een en ander mee. Een reeks er van is te
vinden in zijn beoordeling van ‘Die Nord-Friesische Sprache nach den Moringer
3)
Mundart.’ Een samenhangende studie zond hij in antwoord op vragen aan Dr. L.A.
te Winkel, die onder de tietel: Over de uitspraak van het Landfries gepubliceerd
4)
5)
werd. En zijn ‘skriuwboekjes’ staan nog vol van aantekeningen.
Zijn taalkundig hoofdwerk zou wezen het Fries Woordeboek.
In 1829 schrijft hij, dat ‘een Latijns woordenboek van het Fries... op de inlassing
van een honderdtal woorden wacht om naar mijn maatstafje voltooid te heten.’ Maar
dat maatstafje werd hoe langer hoe groter. Met zijn veelzijdigheid moest het een
woordeboek worden als weinigen konden geven: een groot-breed lexicon van al de
friese tongvallen, oudere en jongere; met historiese, ethnografiese, maatschappelike,
mythologiese, kultuurhistoriese biezonderheden toegelicht.

1)
2)
3)
4)
5)

Halbertsma, Vrije Fries IX, 259 v.v.
Van 1856, blz. 76-79: Over Schiermonikoog, Ameland en Terschelling.
Vrije Fries X, 345-438.
Taalgids IX, 1-52.
Bewaard op de ‘Friesche Bibliotheek’ in Leeuwarden.
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‘De woordenboekschrijver behoort een encyclopedist te zijn.’
Maar de voor-arbeid van zo'n werk eist meer als Halbertsma's levenstijd.
Halbertsma wist het, maar ‘een geleerde is gelijk een krijgsman: de één zet zijn
leven voor de wetenschappen, als de ander voor het vaderland’... ‘Beiden moeten
zich voorstellen om in de dood het enigst loon van hun volharding en moed te vinden
of na volbrachte taak terugkerende door de zoetelaars van het leger beoordeeld en
bespot te worden.’ En hij sneuvelde op zijn veld van eer. Om toch een proeve te
geven, altans een begin te maken, zette hij zich aan 't werk, op zijn zesenzeventigste
jaar, nog! - ‘Wat hij ‘heden afgewerkt’ had, ging ‘morgen ter perse’.
Hij stierf in Februarie 1868. Toen waren eerst een 1000 kolommen afgedrukt, die
zijn zoon Tjalling Justus in 't licht gaf.
Taalstudie was Halbertsma z'n lust en z'n leven.
1)
Hij vergelijkt het fries met het angelsaksies; tekent saksies op, in Overijsel; of
bekanttekent van Lenneps Platamsterdams, of deelt proeven mede van de dialekten
van Scheveningen, Katwijk, Zaandam, Medemblik, Colhorn en Roermonde. Hij
vergelijkt en beoordeelt de oude glossaria van Kiliaan, en Plantijn; en kiest de laatste
boven de eerste, om zijn ‘verscheyden redenen en de manieren van spreken,’ die
2)
bij de woorden staan. 't Middelnederlands kan hij niet missen. Van zijn kennis er
van geeft hij blijk in Aantekeningen op het vierde deel van den Spiegel Historiael
3)
van Jacop van Maerlant. En op Ferguut.
En nog verder ging hij: 't goties werd bestudeerd; van de ‘overblijfselen der
Gothiese taal’ gaf hij verslag, zo verre zij tegenwoordig bekend zijn. Hij beoordeelt
het ‘Vergleichendes Wörterbuch der Gothischen Sprache von Dr. Lorenz Diefenbach.’
De oudste vertaling van de Psalmen drukte hij af, en vooral wat de woordvormen
4)
betrof, trachtte hij ze te verklaren.
Met zijn gewone zelfstandigheid werkte hij. Is 't dan wonder,

1)
2)
3)
4)

In de Voorrede van B o s w o r t h , Dictionary of the Anglo-Saxon Language, 1838, blz. 35-80.
Kongres te Brugge, 1862.
o

Uitgegeven door de Tweede klasse van het Kon. Ned. Instituut, 1851. - 167 + 654 blz. gr. 8 .
Overijs. Alm. 1838.
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dat hij wel eens verklaarde wat voor hem al verklaard was? Met zo brede
studie-opvatting is 't niet doenlik alles nategaan wat zo velen schrijven.
Toch, Halbertsma was meer taalkenner als taalkundige.
Als hij etymologiseert, is alles mogelik. Dat deed men toen meer zo. Betekenissen
- nu, die mishandelt men nog wel! - maar klanken vooral werden zo ‘mir nichts dir
nichts’ maar gekombineerd. Hij was ‘voor geen kleintje vervaard’. In 't algemeen
was Halbertsma ‘niet doordrongen van het gewicht der door Grimm op een vaste
rots gestichte historiese taalvergelijking.’
Tegen de verkeerde invloeden hield zijn taalgevoel 't niet uit; hoewel het telkens
en telkens weer te voorschijn komt: daarvoor kende hij te goed een l e v e n d e
v o l k s -t a a l ! - Maar toch, die momenten komen hoe langer hoe minder, naar hij
ouder wordt. 't Blijkt 't makkelikst uit de spelling. Uiterst prakties in 't begin: ‘zo na
mogelik aan de uitspraak, de algemene van het volk. Want taal van het volk is de
taal. Men vindt die 't best bij boeren, die nooit lezen, en oude vrouwen, die geen A
voor een B kennen.’
Maar alle taal verandert, wijzigt zich! Dat merkte Halbertsma even goed als
anderen op. Nu dan, langzamerhand, wordt de nútaal, door vreemde invloeden,
een verbasterde; en de oude de beste. Daarom gelet op de ‘vervloeiende of reeds
vervloeide woorden, die opgenomen, en als vluchtelingen bij de uiterste tippen van
den mantel nog teruggetrokken.’ En zo gaat hij te veel werken met historiese - meest
dilettante-historiese taalstudie. Zijn latere s p e l l i n g is daardoor bedorven!
Maar spelling is niet zijn zaak, is bijzaak.
Zijn fort, zijn lust en leven, vijftig jaar lang, was Friesland, de Friezen en 't Fries.
Man van algemene studie, is hij grondlegger voor anderen, van veel. In zijn
stamgenoten wist hij 't nationale te ontvonken. Om deze grote principes staat hij
vooraan in de rij van Frisici. Hij, die onder de eersten zijn stamland teruggaf de
‘â d e e a r e f e n 'e F r y s k e G r o u n ’.
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Duivenmelkers
Door Leo Meert.
De speeltijd was sedert eenige weken opnieuw aangebroken. Reeds hadden de
duiven kleine tochtjes gedaan op Gent, Oudenaarde en Doornijk, doch nu was
eindelijk de gróóte dag daar, dat men ze binnen vroeg voor de eerste reis op Arras.
Dit was een heel ‘iets’ in de duivenmelkerswereld!
Heel den verloopen winter hadden de liefhebbers geboft of misprezen, al naarmate
het húnne duiven ofwel die der mededingers betrof.
Alle Zondagen kwamen zij bijeen in 't lokaal ‘De Kanarievogel’ en dan gingen de
nieuwsjes hunnen gang:
‘Mijn blaâ' mingelpen hee' gepaord mé de roo'n die verlee' jaor zooveel prijzen
g'had hee't.’
‘De “Klopper” zij' kot zit vol beestjes en amaol de jongeren zij' kapot.’
‘De duiven van de “Putkodde” zitten mé 't snot.’
‘Ik hên 'en ei gekregen van den “Bataaf” zijn beste duivin...’ en zoo wist elk er het
zijne bij te brengen.
‘Doch nao was 't er om te doen; noa zou 'we ee's zien wie dat er de ‘echte soort’
zitten had. ‘Praten zijn geen oorden,’ had de wijste er bijgevoegd, en tevens ‘De
zondag zulle we da' best ondervinden.’
De president, de eerste en de tweede deken zaten reeds in 't lokaal.
‘'t Zal der stuiven van den aovond,’ zegden zij tegen malkaar, en ongeduldig
wachtten zij de komst der duivenmelkers af.
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Om acht uur kwam de tweede griffier binnen en bereidde alles voor de opschrijving.
‘'t Is mijne geschelpten die 'k meê geef’, riep hij tusschendoor aan d'andere
mannen van 't bestuur ‘en 'k ben zeker dat er hij van 't jaor wel veur zal zurgen dan
't dik is.’
De makkers begonnen nu af te komen: Allen in hun werkpak: wit, zwart, bestoven,
beslijkt, volgens hun stiel meebracht. De klak wat op zij', anderen blootshoofd, de
haren verward; in de linkerhand de keef waar de duiven inzaten.
Opgewonden kwamen zij binnen, fier op ‘hun’ duiven en bewust dat ‘zij’ de beste
hadden. Elk wilde vertellen ‘wélke hij mede gaf,’ ‘hóe zij zat’ ‘wélk middel’ hij gebruikt
had om haar zeker ‘hiftig’ te maken; en zoo volgde d'een op d'ander en 't was een
geroep en een dooreengewemel om ooren en zien te vergaan.
En telkens er nieuwe melkers binnen kwamen, werden de duiven opgeschreven,
geringd en ‘'t contercachet’ op den zwink geslagen, en dan mochten zij de andere
in de groote keef gaan vervoegen.
Langzamerhand kwam er wat orde in de herberg: aan drie tafels was men reeds
aan 't kaarten, en buiten eenige mannen die recht aan den toog stonden, zaten allen
op stoelen of banken.
Het gesprek werd algemeen; elk waande zich de sterkste, en op de verhoopte,
bijna zékere winst werd er reeds menig glas gedronken.
De bazin liep daardoor ‘weg en weer’, een boterham tusschen de tanden, de
handen vol pinten. Deze kreeg wel eens eenen stoot, gene werd soms wat begoten,
doch de dienst ging rap en regelmatig, en meer verlangen echte duivenmelkers
niet.
‘Lieken 'en klep!’ ‘Julie 'nen baat!’ ‘Drei pinten langst hier!’ hoorde men gestadig
boven de stemmen uitgalmen, en Lie trippelde den kelder in, de trappen weer op,
bracht de glazen ter bestemming, en vond dan nog den tijd op de kwinkslagen te
antwoorden die haar rechts en links werden toegeroepen.
Het werd laat, en stilletjes aan trokken de mannen er van onder. Slechts de
nachtuilen bleven zitten, en ook nog eene tafel kaarters waar de laatste boom nog
niet afgespeeld was.
‘Lie zet ao wat bij ons’, vroeg er een. Doch de naarstige vrouw was reeds bezig
met glazen spoelen, sloeg weinig aandacht op de uitnoodiging, en ging voort met
op de pinten te wrijven dat het krijschte. En toen ze afgedroogd waren, liet zij zich
met
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'nen zucht op eenen stoel vallen, en breidde voort aan eene kous die reeds half
afgewerkt was.
‘Door, gij zijt toch 'ne gelukzak,’ zegde ‘de Scheele’, a'zoo e' wijf is geld weerd.’
Doch de baas gaf daarop geen acht, ledigde zijn zóóveelste pintje, en sprak voort
met de ‘Rat’ over den goeden afloop der inschrijving.
De herberg toonde nu wel tweemaal grooter; de stemmen door den lekkeren
bruinen opgewekt, klonken nog zoo luide. Soms waren er oogenblikken van stilte,
en dan hoorde men het onregelmatig tegenmalkaar optikken van drie regulateurs
die eenen der muren versierden. Dit waren prijzen in vroegere kampstrijden door
den baas gewonnen, en voor niets ter wereld zou hij ze uit zijne herberg gedaan
hebben.
In die oogenblikken was het alsof d' een rapper of luider wilde tikken dan d'andere,
zelfs wezen zij alle drie een verschillend uur. Die tegenstrijdigheid was hun volkomen
waardig, in hun hoedanigheid als ‘prijs van een duivenconcours’; want geen
liefhebber heeft de slechtste duiven, ‘de mijne vliegen altijd best’ is de gewone
spreekwijze, en elk wil het om te harder roepen. Geen enkele is het daarover met
eenen anderen eens, en als ze eenmaal op dit terrein weg zijn, dan weten de melkers
van geen ruimen meer.
Is het misschien omdat er tusschen den duivenliefhebber en den regulateur zulke
treffende gelijkenis bestaat, dat men bijna uitsluitend dit horloge als prijs geeft in de
concoursen?
Elf rinkelende slagen deden de overgeblevenen allen te gelijk opkijken.
‘Is 't al elf uren? Waor gaot dien tijd naar toe?’
1)
‘Bah! Bah! 't is toch nog 'en uur eer da' de “blinkaords” ons kunnen buiten steken,
zegde Door, laot er ons nog maor e' glas opzetten.’
De mannen bestelden nog eene pint, en Door deed meê eene beweging die
zeggen wilde: ‘Ik ook,’ doch Lie scheen het niet gezien te hebben, want ze zette
maar vier glazen op het schenkbord. Toen de pinten op tafel geplaatst waren vroeg
de baas kortaf: ‘En ik?’
‘G'hed al bîer genoeg in ao lijf, zatlap, 't is nog maor vrijdag aovond en ge zit doar
al meê e' stik in ao botten.’
Maar Door was slim, en fleemde wat, en lachte eens, bracht tusschen duim- en
wijsvinger de klak in den nek, en zich het hoofd krabbend zegde hij:

1)

Bijnaam der politie-agenten.
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‘Ge zou' zelf nie' willen da 'k van den dust stikte.’
De mannen galmden het luide uit van lachen, Lie lachte meê en was daardoor
ontwapend. Schoorvoetend trok ze dan toch den kelder in, en zegde of vasten toon:
‘'t Is de leste, hoord 'et?’
De baas wachtte zich wel te antwoorden; hij had zijne pint, dit was voldoende....
Rond twaalf uur werd de deur zachtjes opengeduwd. Een agent stak het hoofd
binnen:
‘Jongens 't is tijd.’
‘Jef pakt eentje meê,’ riep de Scheele, en de agent welke bijna de deur toe had
verhaastte zich binnen te komen:
‘Ne neê, ne neê, merci,’ antwoordde hij, en meteen keek hij reeds naar de
flesschen, welk borreltje hij nemen zou. Daar de Scheele niet aandrong:
‘Alla, a's g'het absolut wilt.... Mie geeft mij ten 'ne kwak.’ Met begeerige oogen
volgde hij al de bewegingen der bazin, en nauwelijks was het glaasje vol of hij had
het reeds vast: ‘Mannen van verren,’ en eer iemand den tijd had te antwoorden
stond het ledige druppeltje al terug op den toog. In 't buitengaan zegde hij nog: ‘'t
niet te lank trekken zulle.’
De pinten werden leeggedronken, en met van weerskanten ‘'nen goên aovond,’
verlieten de mannen de herberg.
De frissche nachtkoelte waaide hun deugddoende in 't gezicht, en allen ademden
met diepe trekken, zonder een woord te zeggen. Te midden der straat bleven ze
staan. Star naar omhoog kijkend verklaarden zij zich vergenoegd omdat de wind
goed zat, en alles voordeelig weder voorspelde. Nog eenige minuten stonden zij te
praten, dan verwijderde elk zich langs zijn kant. Het galmen der kloefen en het
klinken der benagelde schoenen op de straatsteenen verstierf langzaam in de verte,
en alles herviel in de gewone nachtelijke stilte.
***
't Was die Zondag een echt zomerweder. Om acht uur heerschte er eene bijna
drukkende warmte, en de vrouwen, die in groepjes op straat stonden te babbelen,
konden niet nalaten honderdmaal te herhalen: ‘'t zal vandaog heet wurren, want ze
zijn herd aon 't stoken hierboven.’
De beweging was reeds groot, en 't was goed te zien dat er
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duiven moesten binnenkomen. De melkers liepen weg en weer, gingen eens bij
Piet, dan weer naar Jan, altijd zonder eigenlijk te weten wat ze er verrichten moesten,
zonder bepaald doel, enkel om hunne opgewondenheid wat lucht te geven.
In het lokaal ‘De Kanarievogel’ heerschte de gewone bedrijvigheid. Door was de
baardscheerder, en 't is de gewoonte zich 's Zondags te laten schoonmaken.
Beurtelings zetten de mannen zich dan op den stoel die hun nevens eene tafel,
in eenen hoek der herberg voorbehouden wordt. En terwijl Door het poeder schuimt,
steken zij reeds zelf den handdoek rond de keel. In een oogwenk is de client
ingezeept en geschoren. Terwijl hij de vijf centiemen op tafel werpt en den handdoek
aan eenen anderen makker overgeeft, is Door weêr bezig het poeder te schuimen,
zich weinig bekreunend dat de ooren en de knevel van den laatst geschorene nog
vol zeep hangen.... Het grootste gedeelte keert gauw huiswaarts; de melkers blijven
gewoonlijk plakken. 't Is aan de tafeltjes waarrond zij zich bijeenschuiven dat aan
hoop en vrees vrijen teugel gegeven wordt.
‘As mijnen blaa'n toekomt, lig ik goed veur g'heel d'ee'ste ronde....’
‘Ik hen al da'k bezit op mijne geschelpte gezet....’
‘Komt de mijnen nie' toe, ten kan mij' wijf g'heel de week plakken....’
Nu echter hadden zij zich niet neergezet, want van Arras komen de duiven
gewoonlijk rond acht uur binnen.
Bij hooge wind zijn zij altijd een half uur achteruit, en dat was nu vandaag het
geval.
‘Wij hen nog twintig minuten,’ zegde de Putkodde, ‘den tijd om der eentjen op e'
staonderken binnen te lappen.’
Lie bracht den gevraagden drank, de pinten werden aan den mond gezet, en het
hoofd ver achteroverleunend goten zij ze allen in eenen teug naar binnen. ‘Lekker’
besloot de Scheele, 't was ook al wat hij zeggen kon, en een oogenblik snakten
allen naar hunnen adem. En toen ze wilden weg gaan, stoven zij opeens uiteen om
plaats te laten aan eenen persoon die loopend, hijgend kwam binnengestormd. Juist
had Door er eenen ingezeept. Alsof de nieuw aangekomene 't enden was, liet hij
zich op eenen stoel vallen en brabbelde: ‘Wannus, koperen op 't kot!’ Als door eene
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veer opgewipt liep de ingezeepte de straat op, zich zelfs den tijd niet gunnend den
handdoek te trekken....
Nauwelijks was hij buiten of allen schaterden het uit van lachen; op de straat
hoorde men groot gerucht van roepende kinderen en schetterende vrouwen: de
geburen die verwittigd waren van de grap, onthaalden Wannus op allerlei
kwinkslagen. Bedeesd keerde hij dan terug.... doch eenmaal in ‘De Kanarievogel’
zei hij met een dreigend gebaar:
‘Wacht maor manneken, 'k zal ao ook wel ee's pakken.’
Nu was het de ure der aankomst en al de melkers waren binnen. Ze leunden tegen
den muur of lagen op den rug ten gronde, met eene broek en een hemd voor alle
kleedij. Over de hagen en schutsels die hunne kleine hotjes scheidden riepen zij
malkaar allerlei aardigheden toe, maar verzuimden toch niet aandachtig de beweging
in den hooge gade te slaan.
Elk zwart puntje aan den gezichteinder werd zorgvuldig nagekeken en op
onmetelijke afstanden onderscheidden zij of het eene duif was.
‘De geschelpte van de Rat,’ klonk het luide, men hoorde beweging, elk wilde ze
zien....
‘Die gelukzak ligt er weer bij. Hedde gezien hoe schoon da' ze binnen viel’....
Nu bleven de handen boven de oogen; alle oogenblikken kwamen er duiven
binnen en 't was gestadig: ‘Mijn mengelpen’, ‘Den blaa'n van den Bels’, ‘Mijnen
geschelpten’, al kreten gevolgd van vroolijke uitroepen of verwijtingen, volgens de
duif binnen wilde of niet.
***
Nu lagen zij daar alle zes ‘de melkers van 't hof’ zooals men ze noemde. Hunne
vier huizen hadden slechts éénen hof en daarin was een groote bleek aangelegd.
Allen hadden zij hunnen bijnaam, en ‘melkers van d'echte soort’, mochten zij zich
noemen, en daar waren zij fier op.
De zon scheen vlak op den bleek en verlichtte hun wezen en doorheette hun
gansche lichaam. De beenen ingetrokken lieten zij de bloote voeten in 't gras rusten.
De handen waren gekruist onder het hoofd, en hunne oogen, die zij soms voor de
strafheid der lucht moesten toeknijpen, schenen den onmeetbaren horizont te willen
peilen. Negen slagen waren reeds eenige minuten uit den
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naburigen kerktoren gevallen, en één voor één hadden de melkers ze nageteld en
meteen hunne verwondering lucht gegeven.... en nu, wel 't was onuitstaanbaar! ‘Die
verdomde hooge wind!’ Een kreet.... allen springen recht, en zóó vlug, en zóó
onverwacht, dat de hond die nevens hen uitgestrekt lag te slapen, mede verschrikt
opsprong en aan 't bassen ging.
‘Mijnen blaa'n’, juichte de Mus, ‘hoerah!’ ‘Wies op 't kot’, riep hij, zoo hard hij kon
naar huis toe loopend, en nauwelijks was hij onder den ‘uitleer’ of daar reikte reeds
eene hand door de tralietjes en wierp een buisje dat de Mus in 't vallen opving. Als
een pijl uit 'nen boog, was hij 'er mede de straat op.
Er kwam beweging op den koer. De melkers bleven recht, en liepen wat ‘om en
weer.’ De vrouwen, sommige gevolgd van kinderen, kwamen op 't geroep buiten,
en een oogenblik heerschte er groote drukte.
Reeds opgewonden door het wegblijven der duiven, riepen en tierden de melkers
‘dat hulder wijf me' de kweek binnen moest, en da' ze veel beter zou'n doen hulder
aon den trap gereed t' haân.’
‘Mijne geschelpten’, klonk het ineens, en loodrecht kwam eene duif van zeer hoog
naar beneden en zette zich op het dak.
‘Verdomme,’ huilde Cuba, ‘nao wil ze nie binnen.’ En verder gaf hij zijne vrouw
eenen stoot:
‘Hadde daor nie blijven staon meê dien lawijter op aon eirem de duif was recht
binnen gevallen.’
Doch er was geen tijd te verliezen; haastig wipte hij naar boven, strooide boonen,
1)
zette den ‘trasseur’ uit, doch niets hielp. Vloekend en tierend kwam hij beneden,
stak de hand boven het hoofd, schommelde er boonen in, terwijl hij op alle mogelijke
manieren stond te schuifelen en te fluiten.
‘En zeggen da' die' smeerige geschelpten daor zes en twintig frank zit te
vermoosen! 't Is om staopelzot of hoorendul van te wurren! Maar, wijf, waorom kos'te
toch nie' weggoan? Allé, binnen of 'k haol ao d'oogen uit de kop... Potverdomme...
domme... domme’ en als een bezetene draaide hij rond, den kop tusschen de
schouders, stampvoetend.
Hij stond daar maar alleen meer, de anderen waren reeds weg met de ringjes
hunner duiven. Kinderen en vrouwen hadden het geraadzaamst gevonden binnen
te gaan. Enkel nog zijn hond was

1)

Toestel om de duiven binnen te lokken.
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bij hem, en sprong kwispelstaartend tegen zijne beenen. ‘Allé, Mop, weg!’ en meteen
had het arme dier alle moeite eenen schop te vermijden.
Weêr liep hij naar boven, en na nog lange tien minuten, gelukte het hem de
wederspannige duif binnen te krijgen.
Te laat kwam hij aan den constateur, al de prijzen waren reeds weggehaald.
‘In de Kanarievogel’, vond hij zijne vijf makkers reeds ferm aan 't drinken. Allen
waren bij de prijzen, en bij al zijn leed moest hij dan nog den uitlach zijner kameraden
verkroppen.
Zij zetten hem zelfs in een rondeken, en dansend zongen zij:
‘En hij kan der nie aon (3 maal)
Of hij moet op 'en banksken staon.’

Toen was het vermaak wat voorbij, en kon hij zijn ongeluk lucht geven in allerlei
vertelsels.
Telkens een nieuwe makker of melker binnen kwam, werd het historietje der
‘dweeze’ duif opgehaald, en tot in de minste kleinigheden verteld.
***
Zoo'n gelukkige dag hadden zij nog nooit beleefd! Wel was het reeds gebeurd
dat twee of drie hunner duiven prijs haalden, doch nu vijf!.... en ‘bijna zes’ voegde
Cuba er zuchtend bij, telkens er op den schoonen uitslag ‘gestoefd’ werd.
Nuchter waren zij de allerbeste vrienden. Hunne huizen stonden voor malkaar
altijd open, en in tijd van nood hielpen zij elkander onderling. Braspartijen werden
wel eens gevolgd van twist, soms ook kakelden de wijven wat ondereen, doch ‘einde
goed, alles goed’ hielden zij in eer, en sedert vier jaar dat zij zoo leefden was er nog
niets sterk genoeg geweest, om hun onderling verbond te vernietigen.
En nochtans 't was aardig gekomen. Zij zaten alle zes in ‘De Kanarievogel’ op
eenen Zaterdagavond. Er kwam eene groote vlaag op en geruimen tijd stroomde
het water, en knetterden donderslagen.
Ze dronken nog een pintje en wachtten het einde der vlaag om huiswaarts te
keeren. Er werd gepraat over 't werk, duiven, huishouden en de ‘Bataaf’, die nog al
gaarne gekscheerde, stelde voor één groot huis te bouwen, en er allen ondereen
in te wonen! 't Voorstel werd op eenen langen schaterlach onthaald. Niettemin
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waren, zonder dat zij het zelf wisten, de grondvesten hunner toekomende associatie
gelegd.
Het was schrikkelijk warm geweest, en de keel droogde maar altijd, en op 't eerste
pintje volgde een ander.... een derde.... een vierde, en die dag liep op eene ‘zatpartij’
uit.
's Anderendaags kwamen zij weêr bijeen. De ‘Beer’ was in oneenigheid met zijnen
huisbaas geraakt, en luide vertelde hij zijn wedervaren, opgewonden, met groote
gebaren, de armen zwierend.
Nu had hij een nieuw huis in 't zicht, een huis dat bijna afgewerkt was, en waarnaar
zij allen eens moesten komen kijken.
't Was schoon weder en reeds tegen den avond. Een koel windje vaagde de
drukkende hitte uit de stad, en overal kwam er veel beweging. Zij gingen straten
door, en weer andere straten in, want de huizen waarvan sprake was, lagen in
eenen gansch nieuwen wijk. En hoe meer de ‘Beer’ er van sprak, hoe grooter zijne
ingenomenheid er voor werd....
Daar stonden zij nu, bijna voltrokken, in ééne rij, vier nevens een, de huizen waarvan
de ‘Beer’ er een ging betrekken. Buiten waren er nog stellingen aan: men was nog
bezig de gevels ‘in de roode steentjes te steken’....
Eerst kwam men in een plaatsje dat volgens den ‘Bataaf’ ‘salon-eetplaats-cabinet’
kon genoemd worden. Het gaf op de straat en besloeg de ruimte van een venster
en de deur in zijn vierkant. Eene grootere plaats volgde, even breed doch langer;
daar konden gemakkelijk twee getouwen in gezet worden, en dan was er nog middel
de waschkuip en de stoof te plaatsen. Een trap leidde naar de verdieping. Daaronder
was nog een tamelijk ruime spender. Boven eene afgescheiden slaapkamer voor
de ouders, dan eene groote ruimte, te verdeelen volgens goeste en noodwendigheid.
Dit was onder het dak, en de plaats tusschen het plafond der slaapkamer en het
dak was zóó goed geschikt voor een duivenkot, dat het er speciaal voor gemaakt
scheen.
Een der venstertjes gaf uitzicht op eenen koer, omsloten met drie groote muren.
Geene binnenscheidingen, één groot gedoente, waarvan de vier huishoudens, die
deze huizen zouden bewonen, allen gelijk genot zouden hebben.
Tegen den achtersten muur stonden nog vier stallen, en midden den koer eene
groote houten pomp.
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Zij kwamen de trappen af, en daar stonden zij rond den ‘Beer’ geschaard in dien
koer. Fier over zijne vondst, overgelukkig omdat allen het ‘best geschikt’ vonden,
gaf de ‘Beer’ zijne tevredenheid lucht in allerlei kwinkslagen en aardigheden, die hij
dan luid uitgalmde.
‘Kommen wij hier allemaol wonen?’ vroeg hij opeens schertsend; maar de vraag
was zoo onverwacht, en de doening stond hun allen zoowel aan, dat zij malkander
vragend bleven aanstaren, en dat geen enkele er aan dacht het als eene klucht op
te nemen. Daarbij het was dicht bij 't lokaal ‘De kanarievogel’ gelegen, en dat vooral
was hun reeds van groot belang. Zij besloten er dus aan 't wijf eens over te spreken.
De ‘Beer’ kon reeds bij den huisbaas gaan, en vragen of hij tot den toekomenden
Zondag wilde wachten om ze te verhuren.
Vier der zes vrienden waren getrouwd. De twee andere waren jongmans, en
konden bij den eenen of bij den anderen inwonen; en zoo zou alles gauw opgeklaard
zijn....
Veertien dagen nadien woonden zij er reeds. En 't was nu vier jaren geleden.
Zoo hoog liepen zij met de nieuwe doening op, zooveel werd er van den
aangenamen ‘hof’ gesproken, dat men ze weldra den algemeenen bijnaam gaf ‘de
melkers van 't hof.’
Zij waren nu met vijven in d' eerste prijzen, en de winst was overvloedig, want zij
hadden nog al goed ‘doorgepoeld.’ Het zou voor immer een onvergetelijke dag
blijven, en in hun duivenmelkersleven met gouden letters aangeteekend staan. Dien
dag wilden zij eens degelijk vieren!
‘Cuba hee' niets,’ hadden ze gezegd, ‘maor der zal hem toch geen nat ontbreken,
zoolank dat we censen hên!’
Eerst hielden zij zich op de buitenwijken. Huilend, springend, met de voeten
stampend, trokken zij de herbergen binnen, en daaraan alleen konden de aanwezigen
reeds raden, dat het ‘vet’ geweest was. Soms bleven zij eerst vóór de deur in eene
ronde draaien, malkaar bij de hand houdend en zingend:
‘En hoe grooter beest, en hoe meer geluk,
De schoonste prijzen zij' veur ons gedrukt.’

Om dan als eene vlaag binnen te stormen, en alles in rep en roer te zetten.
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De schemering begon te vallen; reeds hadden zij een twintigtal kroegjes bezocht,
en nu zakten zij naar de stad af, recht naar ‘De groote pint’. Arm aan arm liepen zij
midden in de straat, allerlei liedjes zingend. Telkens er een ten einde was, begon
een der mannen een ander deuntje en seffens ‘lawijtten’ de anderen mede. Kwamen
zij eene kennis tegen, dan was het een luid geroepen van ‘djeur, bink’.
In ‘De groote pint’ waren veel verbruikers. Misschien te veel naar hunne goesting,
want zij vertoefden er slechts eenige oogenblikken. De drank verhitte hunne hoofden,
hier en daar klonk reeds eene bedreiging, stak men gebalde vuisten in de hoogte
of wierpen zij malkaar scheldwoorden naar het hoofd. Soms ook wel was het tegen
rustige voorbijgangers gericht, bijzonder wanneer de dronkaards in hun ‘zwenselen’
personen in den weg kregen welke niet gauw genoeg de plaats ruimden.
***
Bij de ‘Kletsvodde’ ging 't spelletje aan den gang. 't Was reeds laat in den avond,
en Wies, welke op zoek gegaan was achter haren man, had niets beter gevonden
dan de bende bij de ‘Kletsvodde’ te gaan afwachten.
't Was zoo hunne gewoonte: na gansch de stad afgedweild te hebben, gingen zij
het overige van hun geld in dat nachtkwartier opdoen. 't Ging er daar dan door met
de ‘rondens pinten’. Wies wist dat; als echte weversvrouw was ze niet verveerd van
eenige liters drijdraad, en telkens er ‘vette dagen’ waren, wilde zij ook haar deel van
de winst hebben.
De ‘Mus’ was smoordronken, en viel in eenen hoek zelfs, zonder zijne vrouw te
zien. In hunne groote bedrijvigheid hadden de makkers daar geen acht op geslagen
en reeds was de eerste ronde besteld....
Aan eene tafel, in eenen hoek der herberg, zaten twee mannen te ‘tritsen’. Juist
was ‘Cuba’ aan de ‘Kletsvodde’ zijn ongeluk aan 't vertellen, toen hij opeens bijna
omvergeworpen werd:
‘Bravo! Bravoô!.... kabeljaâ van zessen!’ juichte een der tritsers, en springend
deed hij de ronde der herberg. De botsing was vrij ruw: ‘Godde wa' oppassen, lompe
beest’ huilde Cuba en meteen gaf hij den draaier eenen fermen duw in den rug:
‘Daor hedde ne kabeljaa, me' die boerenmanieren. Da' kan toch wel 't kleinste
kind. Ge moet daorom toch zooveel lawijt nie maoken!’
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‘Cuba’ was sterk, en had gezellen.... daarom ook nam de tritser het op een lachje:
‘Wel, wel, wel zodde niet zeggen da' ge gij da' ook zou' kunnen!’
‘Durfde wetten?’ vroeg ‘Cuba’ in zijn eergevoel getroffen.
‘Jao'k, en ge meugt er zes keeren naor roeiën veur 'en ronde, eender welke,
kabeljaa dan 't is, as 't maor vier eender steenen zijn.’
‘Aongenomen! Den tritsbak op de 't halveste taofel.’
De vrienden, de tritsers en de vrouw van de Mus schaarden zich rond ‘Cuba’ die
reeds de vier teerlingen in handen had:
‘Mannen,’ zegde ‘Cuba’ zich zoo goed houdend als hij kon ‘g'he't mijne mond
g'heel den dag nat g'haân, awel ik zal ekik hulder nao ee's trekteeren.... Een....
twee.... drei.... daor ligge ze!.... mis!’
‘Vooruit.... Hoerah! drei vijven, 't is er bekanst.’
‘Jao,’ voegde de Putkodde er tusschen, ‘nog 'en vijf en 't was geklonken.’
‘Nog vier keeren hé? Awel a's ek geenen smijt, ten geef ekik twee rondens!’
‘Doe' maor op, daor zijde gij toch te lomp veur! en a's bewijs geef ekik er drei, a's
er eenen va' komt.’
‘En ik geef er vier, a's ek er geenen uithaol.’
‘Cuba’ herneemt de teerlingen en werpt de derde maal.... ‘Verdomme, niets!’
Ditmaal neemt hij de vier steenen tusschen den duim, den midden- en den
wijsvinger, klopt ze met geweld langs onder tegen het tafelblad en roept:
‘Brama, god der tritsers stao mij bij!... Vieren en draaiers... jongens, jongens, 't
goat leelijk tegen!’
‘Allé, allé,’ moedigt de Scheele aan, ‘zij maor nie' benaad, wacht we zullen der
wa' effekt aon geven.’
Hij wrijft de teerlingen met kracht in de handen en geeft ze daarna aan ‘Cuba’....
die ‘niets’ werpt.
‘Steêkt er ao vuile pooten nie' meer aon, hoordet scheêlen aop? Ge kent er niets
van.’
Op zijne beurt wrijft ‘Cuba’ de steenen met kracht in de handen en werpt ze
draaiend in den bak, zoodanig dat er eenen uitspringt.
‘Da zijn d'er al vijf die weg zijn,’ juicht de tritser. ‘Nog eene keer en g'hangt er
aon.’
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‘Veur de leste keer wil ek 't uiterste probeeren’: Hij rolt de teerlingen over zijne bil
en roept: ‘As 't nao nie gaot, ten kunnen ze mijn botten kussen.’
‘Wat 'en effekt kunde gij langst daor nog geven,’ lacht de tritser. We weten wij
toch wel da' ge gij ver niets nie' meer goed zijt.’
‘We zullen zien.... lappa, daor loopen ze....’
‘Doemnis, 'k hen 't ao mijn flesch!’
‘Ziedde 't da' ge beter zaod gedaon hên meê te zwijgen,’ roept zegevierend de
tritser. En zich omkeerend zegt hij op plechtigen toon:
‘Baos “Kletsvodde” zes en dertig pinten: En allemaal ineens hoorde 't?’
‘Zes en dertig,’ bromt de ‘Kletsvodde’, ‘tel ekik ten veur niets nie meer? As er
spraok is van 'en ronde, ten is er toch den baos ook bij?’
1)
‘Haol maor boven, ik hên toch zes frank blaâgeld , en die moeten op eer dan 'k
naor huis gaon, anders haol mij' wijf ze toch uit mijnen zak. Daorbij ik hên nao g'heel
den dag op 't zweet van de mannen geleefd, en 'k wil toonen da'k ook iets kan. 'k
Hen ze van de week genoeg gewonnen, en as ge deur gewerkt he't meugde ze
laoten zwieren, 't zou waarachtig schande zijn overschot van blaâgeld naor huis te
draogen....’
‘Mannen, hier staon de pinten,’ valt baas ‘Kletsvodde’ hem in de rede ‘eest goe'
geteld, en ten gezeupen dat 'r de stukken afvliegen!’
‘Sè “Cuba”,’ zegt de tritser, ‘hier staon veertig baten goe' geteld. Die gaon we nao
ee's uitdrinken op ao façade. Schol, mannen.’ Allen drinken.
De vrouw van de Mus neemt ook hare pint en ziende dat de roes van haren man
nog niet uitgeslapen is, pakt zij de zijne ook maar, en drinkt ze beide uit.
‘Onze “Cuba”,’ zegt de ‘Koperen’ die tot nu toe gezwegen heeft, ‘da's toch 'ne
kluit hé? da's te'minste 'ne kameraod die ons nie van dust zal laoten sterven. Azoo
verstaon 'k ook 't leven. Waarom moet 'e spaoren? A's we dood zijn is 't toch allemaol
gedaon!’
Zij nemen nog eene pint en drinken ze in eenen teug ledig. De vrouw van de ‘Mus’
vindt weer niets beter dan er die van haren man nogmaals bij te gieten.
Doch de ‘Scheele’ die het gezien heeft, roept: ‘Wiesken 'k hên 't in de mot hoordet?
Da mag nie' blijven duren.’

1)

achtergehouden geld op het weekloon.
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Hij nadert de ‘Mus’ en schudt hem met geweld heen en weer:
‘Hé “Mus”, ge verslaopt den schoonsten tijd van ao leven. Der stoan daor vier
frissche kleppen naor ao te wachten en ge ligt daor te ronken lijk e' verken.’
Bij de woorden ‘vier kleppen’ springt de ‘Mus’ recht:
‘Waor staon ze dan 'k er kurt spel mee maok? Baos “Kletsvodde” waor staon mijn
pinten? Ik stik van den dust.’
‘Jao, “Mus”, der blijven der veur ao maor twee nie meer over. Wiesken hee't
d'andere al binnen gelapt.’
‘Verdomd wijf, zulde gij ten toch altijd in mijnen weg loopen? Gij zij' mijn hel hier
op eerde, en ten komde nog op den hoop toe mijn pinten uitdrinken.’
‘Haad ao muil, zatlap; g'he't al bier genoeg in ao lijf.’
‘Zatlap.... zodde nie zeggen da' ze zij alles te vertellen hee't? Hoord' ee's heks,
'en bitjen bedaord of ik geef ao 'en rammelink as we t'huis kommen.’
De vrouw die reeds veel pintjes gedronken had, en door die vier laatste reeds
tamelijk dronken werd, zette den kleine dien zij bij zich had op eenen stoel, en ging
met de vuisten gebald in de heupen vóór haren man staan en schreeuwde:
‘Slaogt ee's ás ge durft? Ik haol ao d'oogen uit den kop gij zatlap. Ge zij' veur
niets goed a's om genever en bier te drinken.’
‘Vuil serpent,’ huilde de ‘Mus’, ‘direkt die' kaddee op den eirem en ten naor huis,
hoordet? of ik slaog g'heel den boel kapot a's we in ons kot kommen.’
‘Ah, ge peist da 'k ao maor alleen zal laoten voortzuipen? Ge zijt er wel meê. Ik
verzet geene voet of ge moet meê....’
Doch de ‘Mus’ had zijne vrouw reeds bij den arm gegrepen en duwde haar naar
buiten. Op den drempel gaf hij haar nog eenen stoot in den rug. Vervolgens liep hij
naar den knaap die door al dit gerucht aan 't schreien gegaan was, nam hem op en
zette hem op den drempel. En met een dreigend gebaar naderde hij zijne vrouw
die te midden der straatsteenen nog half bedwelmd lag en zegde:
‘Daor is ao kweek, en nao recht naor huis.’
De makkers hadden intusschen de pinten geledigd, en onthaalden de ‘Mus’ op
algemeen gejuich en handgeklap.
‘“Mus” 't is dik. Azoo moet de man toonen dat hij de broek draogt. Veur 'nen bink
van ao force zou 't 'en schande zijn onder
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den pantoeffel te liggen. Ao twee pinten en de twee va' Wies staon nog te wachten,
schaart ze vast da' zal ao deugd doen.’
De zelfvoldoening stond op de ‘Mus’ zijn gezicht te lezen. Zoo recht hij kon naderde
hij den toog, nam in elke hand een glas, en die in de hoogte stekend, sprak hij:
‘Baos “Kletsvodde”, nog en ronde veur mij!’
‘Tjoo! Tjooo!....
Fie van onze Mus en hij mag er wezen,
Fie van onze Mus en hij mag er zijn.’

Zoo zingend en schreeuwend ‘zwenselden’ zij hand aan hand rond den held, die
van den eenen naar den anderen kant geschokt werd.
Toen baas ‘Kletsvodde’ met de ronde boven kwam lagen er reeds eene tafel en
drie stoelen omver. De mannen waggelden op de beenen, zwaaiden met de armen
en brachten de onmooglijkste geluiden uit. Zoodanig dat de baas het geraadzaam
vond hen te verwittigen dat het tijd werd om te sluiten. 't Sloeg twaalf uur.... het uur
waarop de herbergen moeten ontruimd worden. De ‘Kletsvodde’ nam al de glazen
weg en opende de deur:
‘Allé mannen, nao moet 'e buiten, straks kommen de champetters en ten zijn we
allemaol gekolondeerd.’
Wel maakten zij eenige opmerkingen, doch wet is wet, en ‘van deur moesten z'er.’
Geen enkele kon nog beenen maken; de ‘Mus’ bonsde tegen den muur, de
‘Scheele’ rolde in de goot, terwijl de anderen malkaar eenen arm gaven en zoo toch
voortsukkelden, alhoewel zij vonden dat de straat niet breed genoeg was.
De ‘Scheele’ klampte zich aan de broek van de ‘Mus’ vast en kwam zoo toch
eindelijk recht. Zich onderling steunend ‘zwenselden’ zij van het eene plankier op
het andere en huilden:
En rijen is plezant, (bis)
Rijen op e' kerreken zonder wielen.

--------------St. Nikolaas (Waes), 1904.
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De stad
Door J. Jac. Thomson.
Het was een stad,
Al eeuwen staande in 't lage land,
Tusschen moerassen Bij avond fonkelden de plassen
Te allen kant.
Het was een stad
Vol witte huizen in de rozenhoven;
De zon viel door de straat als gouden schoven
Van koren in den oogsttijd,
Als de lach
Van elken dag.
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Zoo was de stad,
Met stille straten en nog stiller pleinen,
Want ieder had
Zijn heimelijk verdriet en deed het niet uitschijnen,
Maar wilde 't sluiten
- Of men dat kon Verborgen in saletten en alcoven.
En buiten bloeiden alle rozenhoven
En scheen de zon.
De bleeke vrouwen
Zaten, de vingren gevouwen
En baden; als een dolend lam
Was 'n enkle stem, een zwakke vlam;
Of ook bij tijen
Gebeurde er schreien;
Heur handen waren krank en klam.
Maar in den nacht
Ging soms de wacht
Van kleine voeten; dan was 't blozen
Over een struik vol donkre rozen
En 't weenen zacht.
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Kwam nu de morgen,
Dan lag in meenge roos geborgen
Een vochte glans, een drop, die gauw
Vervluchtigde - wie zou niet wanen
Tusschen de blaân, instee van meisjestranen
Is dauw?
'k Weet niet wat zonde
Er eene deed;
Maar 'n uchtend vóor het fijne
Licht vielen de gordijnen
In een der huizen Toen openden de sluizen
Van 't groote leed.
Eenzelfde krankheid
Bracht velen om;
Die lagen
In de ontglansde dagen
Roerloos en stom.
En ieder hield het huis gesloten.
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Totdat het groote
Verlangen alle deuren heeft gelicht,
En die nog leefden drongen dicht
Opeen en tastten of de vingers
Nog raakten bloesemslingers;
Somgen de handen
Ineen tot lange banden,
Zoo door de straat:
Maar 't was te laat.
Ik heb ze gevonden
De donkren en blonden,
Die luisterden naar al de zalige namen,
Wier oogen waren als glinstrende ramen,
Als opene bloemen;
Zoo stil en tevreden
Als kindergebeden Wie ze noemt, durft ze nu nog slechts bévend te noemen.
Niet op allen
Waren, als op enkelen, rozen gevallen.
Onder de struiken
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Zag ik heur teedere hoofden duiken.
Soms hing de wind van éene 't blonde haar
Tusschen de blaren van een rozelaar.
Ik ben gegaan door de stad der dooden.
De zon gleed schuin
In elke tuin;
Wie zou ik hier tot het doodenmaal nooden?
Toen is zij gekomen,
Plotseling onder de boomen,
Als een witte Meidoorn
Die de morgen opwiegt naar voren.
Aan haar was niets bizonder,
Behalve de oogen en het haar,
Dat was een wonder.
Rondom ons de rozen - toen namen
We elkanders handen; onze oogen gingen samen.
De dooden lagen te rust
In witte wade als room en roode als bramen Daar hebben we elkaar gekust.
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We zijn gegaan
Door de straat naar den toren
En hebben geluid, dat men 't uren kon hooren;
Maar als de maan
Beefde van weemoed, zijn we omhoog gestegen
En van den trans
Hebben wij allerwegen
Een glans
Zien staan,
Als een verdronken brand:
Want de maan scheen over de moerassen
En fonkelde in de plassen
Te allen kant.
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Politiekamer
Door Daan van der Zee.
‘Knie bùigen.... éen!’
Scherp, afgeknepen, keft het commando langs de recruten-rij.
Glanzend golft de zon morgen-stralingen over het Malieveld en glipt tusschen de
in het vierkant staande boomen. 't Grind-wegje door het veld ligt diagonaal vlak in
de zon te blaken met aan het eind een groepje Hagenaars, èven-kijkend, dan
doorloopend. Een dienstmeisje met flodderende linten aan de witte muts, gaat
langzaam voort langs den veld-rand met schuinschen blik naar de soldaten,
glimlacherend en druk-doend met het hoofd.
‘Geeef.... àcht!’
Stil staat de rij, na kort hoofd-gewiegel en bijtrekken der voeten, waarop de
lustelooze lichamen een oogenblik hebben gepoosd.
‘Rèks.... òm!’
‘Herstèllen!’
‘Zeg, Karelsen, soezen doe je thuis maar, hoor! Hièr kom je voor diènst.
Begrépen?!’
't Commando, al zoo vaak dien morgen gehoord, zòo, dat 't leek te behooren bij
't geen hem omgeeft, is niet doorgedrongen tot het bewustzijn van Karelsen. Terwijl
de andere blauwe jasjes en groezel-broeken kort de wending hebben gemaakt, is
Karelsen blijven staan, de-hakken-tegen-elkaar, strak de armen langs 't lichaam
gelijnd.
Met kleinen schrik in de oogen ziet hij naar den sergeant, terwijl hij voelt dat de
anderen stiekum lachen over z'n dwaas-doen.
‘Rèks.... òm!’
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Scherp kijkt de sergeant naar de rij, als rechte lichamen-lijn op de vlakte gestreept.
‘Kòppen òp!’
Niet-gezien worden geheven de hoofden terwijl de oogen blikken naar de
kort-geknipte haren, die sprieten van onder de politiemuts van den voorman.
Weer glijden de spied-oogen van den sergeant langs de nuonbeweeg'lijke
lichamen, parallel met de boomen, die stil rijen langs het veld.
‘Liiiiinks.... frònt!’
Even-gedraai van blauw en grijs en kort beweeg van vochtige schoenen, dan
weer strak-zien der oogen naar de boomen, waartusschen enkele wandelaars
drentelen naar 't Bosch.
‘Rùst!’
Vlug hefboomen omhoog de rechter-armen, de hand gespreid aan de muts. De
sergeant salueert terug en eene warreling van neêrgaande armen en draaiende
lijven en wauwelende hoofden maakt onverwacht contrast met het kort-wenden van
straks.
De moeë lichamen, lusteloos, niets-willend, vlijen loom zich uit op het gras, wijd
gespreid de beenen.
Groepjes, hier en daar, lach-pratend, doen gedempt geluid suizelen langs de
vlakte, en de sergeant, de rechter-arm haaksch gesteund op de geweer-tromp, stut
het geleunde hoofd, dat stil droomt voor zich uit.
Met opgetrokken knieën zit Karelsen in 't gras gehurkt, de beide handen
saâm-gevouwen rond de beenen. Onbewust glijdt weer z'n blik naar de verre boomen
van 't Haagsche bosch, wier kruinen ten morgen-hemel doezelen. Van avond zal
hij weer met hàar uitgaan zooals gisteren, en een stil verrukken, dat even opflitst
uit z'n staar-oogen golft warm door z'n gebogen lijf. Weèr drentelen langs de
kronkel-paadjes van de Scheveningsche boschjes, de arm geslagen rond haar
middel, gebogen 't hoofd tegen het hare. En dan weer zalig fluisteren intieme
woordjes en weer indrinken die gulle lachjes uit haar tintel-oogen. Straks, als 't
koffie-drinken is afgeloopen en fluks de jasknoopen even blinkend zijn gewreven,
zal hij vlug uitgaan de poort met gauw-een-groet aan den op-en-neer-drentelenden
sergeant en dan haastig afloopen de Mauritska, Piet-Heinstraat en Heemskerckstraat,
en dan èven fluiten, zoò.... Werktuigelijk punten de lippen zich tot een signaal; en
in gedachten
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ziet Karelsen komen 't blondlokkig kopje voor het raam, hem wenkend van
een-oogenblikje-wachten.
En dan zullen ze samen dwalen gaan. De keukenmeid zou thuis blijven van avond,
en dan. kon Marie met hèm gaan wandelen. Een warm-heerlijk gevoel van blijheid
doorstroomt z'n hoofd, dat plots opschrikt, als kort door de stilte klinkt:
‘Verzàmelen.’
De lichamen rijzen op en schuifelend, niet-graag-willend rijen ze zich tot éen gelid.
Droomend nog van 't komend avond-geluk voegt Karelsen zich tusschen de
kameraden en werktuigelijk strekken zich lijf en beenen, strak-gelijnd weer de armen
naar de groezele pantalon, op 't welbekende:
‘Geeeef.... àcht!’
Maar dan is al z'n weten-van-'t-rondom weer weggevlinderd en wèer blijft hij staan,
als de andere lichamen zich op 't ‘Rèks.... òm!’ kwart-cirkelig draaien naar 't Bosch.
‘Herstèllen!’
Kwaad en hard klinkt de sergeanten-stem over 't Malieveld en dan tot Karelsen:
‘Stòmmeling, kun je nie lùisteren, as 'k commandeèr?’ 'k Zel je òpgeven, hoór!’
Opgeven.... opgeven.... schalt het hard als met schaterlach door Karelsen's brein.
Opgeven, dat is komen voor den kap'tein, dat is arrest krijgen en thuis-blijven. Een
benauwd-vreemde angst doorhuivert hem en willend-herwinnen 't goed-humeurig
denken van den sergeant, spitst Karelsen de ooren, en voert vlug uit alle
kommando's, die afgemeten den troep worden gegeven.
De zon-stralen blakeren verhoogd-warm de glad-geblauwde ruggen en een blij
gevoel doortintelt de recruten, als 't voorwaartscommando hen naar de kazerne
doet marcheeren. Veerkrachtig trappen de voeten in regelmaat over het brugje,
waar 't geluid tot éen klank verdoft en door de Kanaalstraat naar 't kazernehek,
waarachter reeds zoovele levens-uren begraven liggen....
‘Karelsen, op 't beroo komme!’
Met korte, krachtige stem van gewicht, roept de korporaal-van de-week het over
de chambree en Karelsen, wetend wat komen gaat, richt zich op van z'n stroozak,
om te treden onder de dienst-oogen van den compies-commandant.
In-de-houding, recht-stakig staat hij voor den kapitein, die norsch
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hem vraagt naar de redenen van z'n niet-luisteren naar de commando's, waarop hij
geen antwoord te geven weet. Dan klinkt dienstscherp van onder den grauwen
knevel, die vlekt tegen het gelig-geplooid gelaat:
‘We zullen je dat wel afleeren. Twee dagen arrest.’
Wreed dringen de woorden in tot Karelsen, die salueert, rechtsom-keert maakt,
het bureau verlaat, en afgaand de trappen naar de compagnie, stil voor zich uit
mompelt: ‘Twee dagen arrest....’
't Late lente-leven, de vol-aangroeiende zomerweelde in 't alomme mooi van de
Scheveningsche boschjes heeft tot zich getrokken een deel van 't woelige stadsleven.
In den aangrijzenden avond beweegt het druk zich langs den grooten weg, in de
trams, die vol af- en aanrijden, in 't paardgetrappel voor de rijtuigen, die in zacht
rythme voortrollen, in autocars en fietsen die toeterend en klangelend snellen
tusschen 't geboomt. En langs de smalle paadjes drentelen de paartjes, die wachten
den avond. Meest soldaten. Jagers en grenadiers en huzaren, wier kleuren-gewirwar
heenschemert door 't jonge bladgroen.
Toen 't koffie-drinken was afgeloopen, maakte Karelsen zich tot uitgaan klaar.
Ondanks 't arrest zoù hij dien avond wandelen met Marie. Dat stond vast, zoodra
hij op de chambree gekomen was met de mededeeling, dat-ie straf had.
Ongemerkt heeft hij aangetrokken z'n niet-gepoetste korte-jas en met kleine
ongerustheid voor den sergeant-aan-'t achterhek, die aanmerking zou kunnen maken
op z'n doffe knoopen, is 't hem gelukt uit de kazerne te verdwijnen.
Mee voort gaat hij nu met 't mensch-gewirrel, langs den Ouden Scheveningschen
weg, geärmd met Marie, wier blond kopje van vol genoegen glanst. Glimlachend
kout ze over de keukenmeid, die geen vrijer heeft, alleen kennis an 'n huzaar, die
's avonds kliekjes komt eten, over mevrouw, die dit deed en dat deed, allemaal
dingen, die glijden langs Karelsen heen. Z'n gedachten zijn op 't bureau, waar hij
morgen weer komen moet voor nieuwe straf.
‘Die làmme dienst ook,’ mompelt hij plots stug voor zich uit. Marie staakt haar
redeneeren en zonder moeite zich plaatsend in z'n gedachten-gang, vraagt ze, wat
er aan scheelt.
‘Niks,’ is 't korte antwoord.
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‘Nou dan, waarom zeur-ie dan over de dienst. Wees blij, dat je nie hoef te werke en
dat je een lollig leve heb.’
‘Lollig, noù!’ bromt Karelsen, maar zegt verder niets. Want van z'n straf wil hij niet
vertellen. Daarmee heeft ze niet noodig. Dat is enkel zijn zaak.
Een stil paadje zijn ze ingegaan, waarover de aangegleden avond reeds z'n valen
sluier heeft gespreid. De nabije struiken alleen zijn in wazige omtrekjes kenbaar;
daarachter is alles diepdonker. De wandelaars zijn langzaam gedwaald naar den
grooten weg, waar een enkele lantaarn reeds uittrillert haar mat avondlicht.
Voor hen uit gaat ook een paartje. Zacht voeten-geschuifel en gedempt praten
suizelt door 't avondstille groen. Karelsen kijkt, wie 't is. Ook een grenadier. Misschien
van zijn compie. Misschien van Bruggen wel, die een wit voetje heeft bij den
sergeant-majoor, omdat-ie wel eens een potje boter meebrengt.... Nee, van Bruggen
is 't toch niet. Misschien Van Zijl? Maar wat doe 't er ook toe? ze mogen hem gerùst
zien.
Zwijgend gaat hij voort met Marie. 't Wil niet erg vlotten van avond. Steeds dwalen
z'n gedachten kazerne-waarts. Moest-ie ook voor zoo'n bagatel straf hebben? Die
sergeants van den cursus waren toch allemaal làmmelingen.
De grenadier en het meisje voór hem zijn op een bankje gaan zitten. Bij 't
voorbij-loopen ziet Karelsen even schuin op zij. Maar 't is te donker en diep ook
zit-ie in z'n képi.
‘Hè, Jan, late we oòk gaan zitten,’ vleit Marie. 't Lacht haar toe, als vorige avonden,
met haar hoofd tegen z'n borst geleund, stillekens te vrijen.
Maar Karelsen heeft geen zin.
‘Nee, 'k heb de pèst in.’
‘Waaròm, mìjn schuld?’
‘Nee, hou je mond nou maar, want hoe meer je zegt, hoe nijdiger of ik word.’
Marie zwijgt en ook haàr plezier is weg. Ze zijn weer gedwaald langs een bankje,
waar een gul lachen klonk uit het donker, waar ze een paartje wist. 't Is of 't
uit-humeurig doen van Karelsen op haar is overgegaan en mokkend dolen ze beiden
voort naar de Waterpartij.
't Vale duister is in zwart-donkerte vervloden, waarboven de zilver-beplekte hemel
schemert tusschen de boom-toppen, die wazig
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wijzen naar de wolken. Kleine natuur-geruchtjes alleen breken de stilte, die boven
't water zweeft, waar een vaal open het kijken der ster-oogen mogelijk maakt.
Hier gaan ze even zitten. Zonder zeggen heeft Karelsen zich neergezet.
't Lange dwalen in ongewone drentel-pas heeft hem moe gemaakt en weldadig
glijdt gevoel van rust door z'n beenen, die zwaar drukken het kiezel.
Marie zwijgt eveneens. 't Afsnauwen van straks heeft haar kregelig gemaakt en
door niets-zeggen wil ze hem toonen haar geraaktzijn, waarvoor hij ongevoelig blijft.
Niets stoort de stilte, die rustig rond hen staat in de Boschjes. Van achter de
boomen aan de overzij glijdt zacht omhoog de maan, wier kleine glimlach-stralingen
het rimplig water-oppervlak komen verzilveren. Dan treedt in vollen glans de wit-gele
schijf naar voren om zich te spiegelen in de vijver-vlakte.
Marie ziet naar de maan, die hen beiden even beschijnt, en naar de boomen, wier
schaduwen meerimpelen met 't water. Ze denkt aan allerlei, aan 't standje van
Mevrouw van morgen en 't ruzietje, dat ze met de keukenmeid heeft gehad. En
Karelsen wijlt met z'n gedachten steeds op 't bureau, hoe hij morgen zich
verantwoorden zal voor den kap'tein, wàt hij hem voorliegen zal, om de straf te
verminderen.
Plots kreunt zacht door de stilte de nagalm van een signaal uit de kazerne. De
wind is Oost.
Marie hoort 't klein-klankig geluid, dat uit de ver-affe stad door den wind gedragen
wordt, en ineens, zonder te denken aan haar boos-zijn, vraagt ze:
‘Zeg, Jan, wat blàze ze nou?’
Haar stem klinkt hard in de zilveren stilte, slechts geboren voor fluisteringen. Jan
geeft geen antwoord, maar doft voort in zijn mijmeren.
Aan de overzij van 't water gaan onhoorbaar twee schimmen, innig-vereend,
langzaam voort. De silhouetten bewegen zich donker, maan-omstraald langs het
vijver-vlak. Dan verwazen ze in 't boomen-zwart.
‘Héeee, hoòr-ie niet?’
Jan schrikt op uit z'n starre houding.
‘Wat is 't?’
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‘Wat of ze daar bliéze....’
‘'k Weet niet. Nie gehoord.’
't Saam-spreken rust weer. Al onbeweeg'lijk blijft het stil rondom. Slechts suizelt
licht een avond-windje door de takken en doet ritselen de jonge loovertjes.
't Signaal wordt herhaald voor een ander deel der kazerne, en de nagalm dringt
nu ook tot Karelsen door.
Toonloos, als sprekend-voor-zichzelf, glipt uit z'n mond:
‘Gestraften-appèl.’
‘Wat ìs dat?’ vraagt Marie, die aan 't spreken wil komen. En even toonloos
antwoordt Karelsen:
‘As-ie arrèst heb, mot je je 's avons melde bij de wacht.’
Z'n antwoord dringt op eens tot eigen bewustzijn door en blijft dan door-drenzen
in z'n hoofd. In z'n gedachten ziet hij de wacht. Op eene verhevenheid aan de ruw
houten tafel onder 'n òp-trillende gasvlam, een schrijvenden sergeant, die roept:
‘Kàrelsen!’
Geen antwoord. Dan verhoogd dienst-scherp:
‘Kàrelsen! Waar zit die vent? Heeft een van jullie Kàrelsen gezien?’
Schuchter ziet hij naar voren komen de mee-gestrafte Smaling, even-tikken aan
z'n muts, dan in-de-houding, terwijl zakkerig hangt z'n vuile werkgoed:
‘Serzant, hij is uìtgegaan.’
‘Uìtgegaan?’
De dienst-oogen vestigen scherp zich op Smaling, alsof hìj helpen kan, dat de
vogel gevlogen is.
‘Uitgegaan, 't is me tegewoordig 'n mooi zootje. Mos-ie vroeger geprobeerd
hebben. Minstens provoost.’
't Is 't gewone zeggen van sergeant Haaks, die op de compagnie van Karelsen
dient. Karelsen wist, dat-ie aan 't voorhek wezen zou, en is daarom 't achterhek
uitgeglipt.
Sergeant Haaks dreunt verder op de namen der gestraften, maar op 't papier voor
hem blijft glimmend-potloodzwart staan: Karelsen.
En dan volgt, hij weet 't maar al te goed, eene kennisgeving aan den kapitein, die
weer hem straffen zal.
‘'k Vin 't van avond niks prettig, Jan.’
Karelsen, in zich voelend komen een strak-willen, om genoegen
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te hebben en te vergeten de narigheid van den dienst, denkt niet meer aan z'n straf,
maar keert zich tot z'n gezellin:
‘Nou lieveling, 't zel wel komme, dadelik. 'k Was een beetje uit me humeur, maar
't zel wel overgaan.’
't Blijft evenwel gedwongen. Karelsen's arm rondt zich om Marie's middel, maar
't gaat zoo durfloos-langzaam, of 't nooit eer is gebeurd. Slap ligt de hand ter zij van
Marie's schoot en èven slechts raken elkaar de lichamen. Zoo zitten ze een wijle.
De zoenen, nu en dan gewisseld, missen dat heftige, passievolle van den vorigen
avond, omdat de stemming er niet is. Karelsen wil zich er toe pressen en drukt even
stijf Marie's lichaam tegen zich aan, maar koud zakken de lijven weer terug in vorigen
stand.
‘Wille we 'n endje òpstappe....?’
‘Waarom, we zitte hier toch goéd.’
‘Nee, 'k loop liever een beetje. 'k Wor zoo stijf.’
Karelsen geeft toe en de lichamen heffen langzaam zich tot staan. 't Kiezel
krik-krakt kleine geluidjes als ze vertrekken, de donkerte in, waar slechts boomen
zijn. Enkele maan-stralen glijden zacht over de kruinen en gluren nieuwsgierig de
paadjes in, waar donkere vlekken zich nauw-merkbaar voortbewegen.
Heel in de verte klinkt getingel van 'n paardentram maar wijders ligt alles als
begraven in de stilte.
De stemmen van Marie en Karelsen smoezelen slechts.
Soms treedt weer even 'n dienst-gedachte naar voren, maar wordt dan gauw
onderdrukt, om niet verder den avond te bederven.
Langzaam-loopend, geleund tegen elkaar, schuifelen ze langs struik-takjes, die
uitsteken over 't pad en na een klein buiginkje, terugzwiepen, ritsel-schuddend het
lente-boompje. Telkens weer vlekken in 't duister zwarte donkerten, waaruit
stem-gesuizel klinkt. 't Zijn allemaal vrijende paartjes, lente-genietend.
Een zalig verrukken van jong geluks-leven golft ongehoorde harmonieën door 't
bottend hout en gaat vervromen de stilte, die tusschen de takken wiegelt en zweeft
rythmisch over de paadjes.
Ze dolen langs de Bataaf en komen weer dicht bij den grooten weg. De verre
geluiden verveelvuldigen zich en daar, waar een wijde opening een pad vermoeden
doet, dringt naar binnen het matte licht van eene nabij-staande lantaarn. Telkens
wordt het even gebroken, als een wandelaar voorbij loopt, maar dan gaat
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het weer be-omtrekken een klein deeltje der voor-liggende Boschjes.
't Pad, waarlangs ze dwalen, buigt in zachte wendingen zich door de boomen,
die opdonkeren naar den licht-verlichten hemel. Dieper weer dringen ze in de
Boschjes, waar de klanken van 't steedsche leven zijn verstomd.
't Wandelen bevalt van avond niet. Beiden missen ze dat heerlijk-doortintelend
gevoel van zaal'ge blijheid, dat het donker anders te tooveren schijnt voor dwalende
minnenden. En 't scheiden komt nu ook spoedig aan. Heel in de verte klonk reeds
het hoornsignaal van de taptoe: negen uur. En tien uur is de tijd om voor de krib te
staan of te liggen onder de wol.
Even hebben ze stil gehouden. Karelsen wil Marie tegen zich aan prangen en
willoos laat zij 't toe. Maar 't gaat alles even effen en koud.
‘Wille we nog eve gaan zìtte?’
‘Nou, as jij 'n bankie weet’
‘La we maar 's kijke.’
En voort wandelen ze weer langs 't donker gegroende in 't dichte zwart van den
roerloozen avond, die onmerkbaar in den nacht vervlieten gaat.
De bankjes zijn alle bezet en slechts de lichtbewegende donkerten wijzen aan
hun daar-zijn. Verlangenvol zien beiden telkens naar een volgend, en hunne oogen
waren spiedend langs-zij van het pad, om bij eene even-lichttinteling het gewenschte
te ontdekken.
En in gestaag voortgaan vullen de minuten de enkele kwartieren, die nog resten.
Overal ‘pech.’ Geen enkele donkerte, die de mogelijkheid van zitten biedt. Telkens
weer nieuwe paartjes, die ook zoekend voortgaan.
Nu de tijd van huiskeer naakt, wordt Karelsen weer kregelig. Straf te krijgen,
zonder plezier gehad te hebben lijkt hem onprettig.
‘Jan....’ zeurt Marie, lanterfanterig van 't dwalen, ‘kun je zien, hoe laat 't is?’
‘Verlang-je na tienen?’
‘Hè, hoe flauw, dat weet je wel beter.’
Ze zijn gekomen dicht bij de Indische wijk. Het licht van de nabije politie-post
schemert in de verte, terwijl de schaduw van een agenten-lichaam zich teekent op
de glasruit. Over de huisblokken klinkt het slaan van een klok. Half tien.
‘We motte weg. Laan we hier maar d'r uit gaan.’
‘Ja, da's goed.’

Groot Nederland. Jaargang 3

601
Spreken-loos gaan ze verder langs de fontein en de Java-straat. Soldaten hier en
daar bewegen reeds zich naar de kazerne. Ze moeten doorloopen, wil Karelsen
vóor tienen binnen zijn.
't Afscheid is kort. Even een zoen en dan spoedt haastig Karelsen zich
kazerne-waarts. Tijd tot denken heeft hij niet en net als hij de chambree binnenstormt,
klinkt de dienststem van den sergeant-van-de-week:
‘Vóor de bèdden!’
In 't langwerpig vierkant lokaal, de muren groezel-wit, hier en daar bestoken met
een dienst-papier, scheef gedrukt door de veelhoudende punaise zit de
kapitein-compagnies-commandant. De sergeant-majoor aan 't tafeltje in den hoek,
vlak bij 't raam, heeft hem toegeschoven de orders van 't regiments-bureau en de
papieren, die hij te teekenen heeft. Is dan zelf weer druk aan 't werk gegaan, de
pen scherp doende krassen over 't papier.
Buiten, op de binnenplaats, klinkt in regelmaat het gestap van een thuiskomenden
troep, waarboven hoog uitklinkt 't schel commando van 'n officier, die sabel-zwaaiend
z'n meerderheid weet.
Een hoornblazer stoot van tijd tot tijd volle veelgehoorde tonen, die lang nog
natrillen in de kazerne-atmosfeer.
Er wordt geklopt.
‘Binnen.’
Salueerend treedt Karelsen in, houdt op eenige passen van den kapitein halt en
blijft roerloos wachten, wat komt.
‘Karelsen, waarom ben jij uitgegaan, toen je arrest had?’
't Is 't noodzakelijk verhoor van den schuldige, schoon de straf reeds te wachten
ligt. Dienst-ernstig ziet het lang-getrokken geplooid gelaat van den kapitein, die, de
hand latende rusten op de tafel, zachtkens steunt de kin. Karelsen ziet beteuterd.
De sterretjes op de jas vóor hem schijnen lachend op en neer te dansen op den
stijf-ronden kraag, waarop leunt het kapiteinshoofd, dat hij niet durft aanzien.
‘Kap'tein,.... ik dacht.... ik meende....’
‘Je hèbt niets te denken of te meenen. Wij zullen wel voor je denken, hier in dienst,
hoor. Jij heb maar uit te voeren, wat je gelast wordt.’ Dan tot den sergeant-majoor:
‘Wil je dien man maar opschrijven voor vier dagen politiekamer.’
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Met bangheid in de stem vraagt Karelsen:
‘Kan ik gàan, kap'tein?’
't Kapiteins-hoofd zakt nauw-merkbaar ter bevestiging en Karelsen verdwijnt.
Beneden wachten de kameraden met vraag-blikken in de oogen, die Karelsen stroef
beantwoordt met: ‘Vier nachies.’
Gorcum, Dec. 1904.
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Literatuur.
LEO BALLET, Roeping. Amsterdam, E. v a n d e r V e c h t .
Het omslag van dit boek heeft de heer Th. Molkenboer versierd met een engel die
een kruis hanteert en, naar ik meen, een palmtak, tegenover een grimmig draaken vleermuisachtig wezen dat voor die emblemen zichtbaar terugschrikt. Op de
rugzij vinden wij nogmaals het kruis tusschen de alfa en de omega.
Het zou waarlijk iets waard zijn te weten of die bandversiering in overleg of met
goedvinden van den auteur aldus is uitgevallen. Want dat zou ons een heel eind
verder brengen in het kennen van de eigenlijke bedoeling van dit boek. We begrijpen
ten volle dat die engelegedaante met haar attributen het christelijk geloof voorstelt,
en wel gelijk het door de Roomsch-katholieke kerk gepredikt wordt, - maar wat stelt
het andere voor?.... Kortweg het Booze?....
Als we den inhoud van het boek aan ons geheugen voorbij laten gaan, twijfelen
we wàt dan eigenlijk hier als het Booze wordt bedoeld.
Laat ik even de hoofdzaken vasthouden.
Chef Cecile is seminarist te Rolduc. Hij heeft daar in zich de roeping voelen
ontwaken om priester te worden. Met vacantie thuis terug, gaat hij veel om met een
jeugd-vriendinnetje, Anna van Hoogstraten, die in stilte hem liefheeft en voor wie
hij ook meer en meer verliefde genegenheid gaat voelen. Hierdoor groote tweestrijd
- ontzachlijk leed voor beiden, want Chef kàn niet meer aan zijn roeping ontrouw
worden. Anna trekt zich zijn doen zoo aan dat zij ziek wordt en daarna lijdt aan
verstandsverbijstering. Zij heeft de idée fixe dat Chef dood is. Hij vlucht naar Rolduc,
naar zijn professor, wien hij alles wil vertellen.
Hij doet het en de priester neemt alles nogal heel gemoedelijk op. Zooals zijn
leerling daar voor hem zit, heeft hij door zijn onvoorzichtigheid een menschenleven
verwoest, een jong meisje krankzinnig gemaakt. In plaats dat die priester hem nu
aanspoort om zooveel aan haar goed te maken als nog maar mogelijk is - houdt hij
eenige redeneeringen
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over den omgang van den priester en de vrouwen, over de aantrekking der beide
geslachten, over het liever praten met een jong meisje dan met een oude vrouw,
en over het meer gezocht zijn van een jongen priester dan van een ouden, - als
over allemaal dood-natuurlijke dingen. De hoofdzaak is maar: ‘voorzichtig zijn, want
de vrouw blijft vrouw en de man blijft man.’
Dan komt hij tot deze concluzie:
‘Maar nu de praktische vraag. Ben jij nou onvoorzichtig geweest?... Ja.... Heusch....
Nu achteraf wil je het zelf wel inzien.... is 't niet zoo?.... Je hadt dat meisje niet
behoeven te ontvluchten, maar zeker niet moeten bezoeken; daar waar je zonder
krenken of beleedigen haar had kunnen vermijden, had je ze moeten vermijden. En
dan niet meer te bidden, vooral toen je bemerkte dat je liefde zinnelijk begon te
worden! Maar allah! daar heb je allemaal niet over gedacht, dat is allemaal niet met
volle bewustzijn gegaan, dat kan ik me heel best begrijpen, hoewel je er misschien
toch wel een vaag gevoel van gehad hebt.... En daarom zal je schuld innerlijk niet
zoo groot zijn als ze er uiterlijk uitziet.... Kom, nou niet meer getreurd over je zelven,
hoor! Dat komt allemaal goed terecht. Een hartelijk berouw, een goed voornemen
om voorzichtiger te zijn, uit liefde tot Christus dien je nu boven alles verkiest, en dan
blijven bidden en flink werken, dan word je een degelijk priester. Daar ben ik niets
bang voor. De ondervinding die je hebt opgedaan, zal je te pas komen....’
Bij deze tittels breekt dit hoofdstuk af, en ik had al verwacht na deze vergoelijkende
redeneering Chef te hooren uitvallen: ‘Maar Anna dan, Anna? U zegt niets van haar!
Wat moet ik doen tegenover haar? Juist uit “hartelijk berouw!” Moet ik niet alles
opofferen, ook mijn roeping, om althans iets goed te maken? Mogelijk wordt ze dan
nog beter.’
Zoo iets verwachtte ik van een zóó diep-wanhopig zich zijn schuld bewuste als
Chef.
En toen hij niets antwoordde, zocht ik bij het blad omslaan in het slothoofdstukje
van enkele regels de mededeeling dat hij, dankbaar voor de vriendelijk-vertroostende
woorden van zijn biechtvader, op den trein stapte naar huis terug, van plan alles
voor Anna te doen wat hij kòn.
Doch wat staat daar?
‘Den anderen morgen vroeg in de stille kapel diende Chef de Mis bij zijn ouden
professor, en op het einde ging hij ter communie. Hij kon weer bidden, zooals
vroeger. En hij vroeg veel aan zijn teruggevonden Christus voor zichzelf, maar nog
veel meer voor Anna....’
Het is inderdaad gemakkelijk zoo.
Ik heb gehoord dat dit boek van kerkelijk-katholieke zijde niet gunstig ontvangen
is. 't Lijkt me verklaarbaar. Staat de heer Balet met hart en
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ziel aan die zijde, dan mogen ze daar gerust zeggen: bewaar me voor mijn vrienden!
Wat moet het wel voor een indruk maken als een professorpriester te Rolduc zoo
oppervlakkig, zoo weinig conscientieus optreedt tegenover een zoo diep-ingrijpende
levensvraag?....
En - ik kom tot mijn punt van uitgang: het omslag terug, - laten wij ons nu maar
goedsmoeds opdringen dat wat Chef ten slotte doet berusten een engel, en dat wat
in dit boek voor die engel wijken moet, een monsterlijk wezen is?
Die vraag zou ik niet doen, als ze niet ten nauwste verknocht was aan de
hoofdzaak: het al of niet overtuigende van Chef als persoon, van zijn zieleleven.
Want het geldt hier niet een appreciatie van geloof of geestelijk inzicht of richting,
het geldt hier een zuiver literaire overweging: is het den schrijver gelukt ons Chef
wáár te maken?
Hij is een ernstige jongen uit een gegoede burgerfamilie. Fijn beschaafd zullen
we hem niet licht vinden, waar de schrijver hem ons het eerst voorstelt in gesprek
met een jong meisje, en hij tegen haar praat met ‘snotverdorie’ en ‘Dondert niet’,
even gerust alsof hij onder jongelui was.
Maar ernstig is hij.
Dat blijkt uit zijn plan om de studie in de rechten te laten varen en priester te
worden alleen uit overtuiging.
‘Hij herinnerde zich zijn laatste jaren op Rolduc, zijn altijd grooter wordende liefde
voor zijn God die gekruisigd te sterven hing voor de menschen. En toch bleef die
wereld Hem maar verachten, en toch bleef de wereld Hem maar vervloeken met de
ondankbaarheid van haar zonden. Maar het was omdat ze Hem niet kenden, ze
wisten niet wie Hij was, ze hadden nooit begrepen Zijn oneindige goedheid, Zijn
oneindige barmhartigheid, Zijn oneindige liefde waarmede Hij hen altijd had bemind.
O! wanneer ze dat maar eens wisten, wanneer hij ze dat maar eens kon laten
voelen....’
Zoo voelde hij de ‘roeping’ in zich ontwaken: zijn leven wil hij wijden aan de
verheven taak, die van zijn mensch-zijn de renunciatie vraagt van gewoon
menschelijk geluk.
En hij neemt het besluit.
Nu komt hij in de vacantie in dagelijksch verkeer met het nichtje, zijn ‘zusje’, en
zijn stemming daalt. Hij wordt ontevreden met zichzelven, weet niet wat hem nu het
leven gansch anders doet zien, weifelt, verveelt zich, zoekt haar bijzijn telkens weer.
Hij begrijpt niet wàt hem tot haar aantrekt, als opeens hij bemerkt dat zij hem liefheeft
en dat zij lijdt onder zijn besluit om priester te worden, 't welk hij haar heeft
meegedeeld, zóó, botweg, of hij tegen een kameraad sprak.
De openbaring is hem een zaligheid. Zij zitten stil hand in hand op een canapé,
terwijl er geroezemoes is van huisgenooten en gasten in de avondkamer, en zij
wéten nu beiden van hun liefde.
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‘Er waren geen woorden voor te vinden, het was of de zoetste woordklanken nog
te scherp waren voor dat zachte mooie gevoel, wat in hem bewoog als een
harmonisch in elkaar vloeien van hun beide levensmelodieën!’
En als hij haar 's avonds thuisbrengt door donkere lanen waar een enkele
manestraal een lichtje toovert, dan komt in Chef die heilige beschroomdheid, - door
vrouwen te weinig begrepen, en nog minder gewaardeerd! - die vrees voor ontwijding,
die hem verlegen maakt, hem doet aarzelen om Anna een zoen te geven.... tot het
te laat is.
Hieruit zien we dat Chef ook een uiterst fijngevoelige jongen is.
Natuurlijk komt nu de strijd. Tusschen zijn menschelijke neiging, zijn innigst gevoel
en.... zijn roeping.
Hij gaat zijn liefde beschouwen als iets slechts - en toch kan hij er niet buiten. Hij
zoent Anna voor het eerst op haar kamer, en als zij erover spreekt om 't nu maar
aan hun ouders te vertellen, schrikt hij. 't Is weer een aanleiding tot tobben - hij dient
te beslissen. Hij voelt zich benauwd. Bang vraagt hij zich af: ‘zou dat andere dan
werkelijk roeping zijn?....’
We begrijpen die vraag als we twee bladzijden verder lezen van: ‘zijn
v e r s t a n d e l i j k besluit om door te zetten en priester te worden.’
Dat verstandelijk besluit doet hem ten slotte met Anna breken, ondanks haar
wanhoop.
Het zegt hem niets meer als zij hem in haar radeloosheid tegenwerpt: ‘Als je nou
later ergens kapelaan bent, dan heb je de voldoening dat je dat nu bent ten koste
van mij.’ Hij ‘siddert’ dan alleen ‘voor haar waanzin-oogen.’ En àls zij werkelijk
krankzinnig geworden is, vlucht hij naar Rolduc, - we zagen met welk gevolg.
De groote fout van dit boek is dat het den schrijver niet gelukt is den lezer te
overtuigen van Chef's r o e p i n g . En daar kwam het opaan. 't Is of hem zelven de
overtuiging ontbroken heeft waarmee zulk een machtig, alle andere gevoelens
overheerschend gevoel, moet worden weergegeven. Juist in een ernstig en
fijnvoelend individu als Chef moet de zielestrijd veel grooter afmetingen aannemen.
De ‘roeping’ lijkt werkelijk ten slotte meer op een verstandelijk besluit, dat met de
grootste koppigheid gehandhaafd wordt ten koste van alles.
En juist dat doet eindelijk weer twijfelen aan het diep-ernstige en fijngevoelige,
vernietigt dus ten laatste den aanvankelijken indruk, verbrokkelt de menschelijkheid
van Chef. We denken aan hem in die school te Rolduc als aan een kwajongen, die
op onverantwoordelijke wijze het leven van een meisje verwoest heeft en nu zich
veilig opbergt onder de hoede van een professor, die hem nu nog met oppervlakkige
praatjes komt vertellen dat het zoo erg niet is.
Dat ik ondanks dit mislukken (immers dezen indruk te vestigen heeft
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wel niet in 's schrijvers bedoeling gelegen?!) toch deze bladzijden aan het boek wijd,
vindt zijn oorzaak in het feit dat we tegenover eerstelingswerk staan, dat een
gunstigen indruk maakt door de behandeling van van verschillende details.
Al dadelijk het eerste hoofdstuk is zeer gelukkig; het zeiltochtje van Chef met
Anna, aldus beginnend:
‘Bukken, Anna!’
‘Met een ruk aan het roer draaide Chef den kop van het boeiertje in den wind, die
nu lustig de fok aan den anderen kant uitbolde en de boot langzzam omtrok. Het
groote zeil klapperde eerst onzeker heen en weer, flapte toen vol, en terwijl zij de
fok omgooide en den schoot aan een houten klos vastsnoerde, begon het bootje
weer, heerlijk overleunend, door het zonnige water te klotsen.
- Vin je niet dat het lekker gaat? vroeg hij, met z'n hand boven z'n oogen in het
zeil turend, of hij soms nog niet wat scherper bij den wind kon aanhouden.
- Nou.... goddelijk.’
Voor wie zeilen kan is dit opzetje overtuigend raak. Hij ziet opeens alles vóor zich.
Zonder breedsprakige of mooidoenerige omschrijving, zonder peuterige detailleering
zijn de personen als levend in dat bij den wind zeilende, bewegelijke boeiertje, terwijl
het gelukkige ‘zonnige water’ met één veeg atmosfeer schept.
Een tegenhanger hiervan is de wandeling van Chef en Anna in den nacht na hun
eerste zwijgende liefde-zekerheid.
Ook heeft de schrijver van die heel gelukkige, alles zeggende uitdrukkingen of
aanduidingen, die alleen door iemand van oorspronkelijk talent gevonden worden.
Zoo op blz 49: ‘Met zijn oogen dicht lag hij te luisteren naar het d o n k e r e gefluit
van een lijster die ergens dichtbij r o n d h i p p e l d e .’
Blz. 54: ‘Mevrouw had van die dingen geen verstand, ze zat met een r e l i g i e u z e
belangstelling te luisteren....’
Bizonder goed is ook 't begin van hoofdst. IV, het kaartpartijtje. Maar in de
uitbeelding van Anna's krankzinnigheid schoot Ballet te kort.
Jammer ook dat hij offert aan het modetje van ‘men’ te vervangen door ‘je’. ‘Men’
is meestal heel lam en leelijk, maar dat wordt ‘je’ ook! Het IIe hoofdstuk vangt hij
aldus aan:
‘Het begon al diep te donkeren....’ enz. ‘Een na-hitte ademde er lauw voor je
gezicht. In de verte hoorde je een zeurig gekwek van kikkers....’
En die familiare natuurbeschrijving dient als inleiding tot Anna's moedeloos gepeins
na het eerste ontgoochelend gesprek met Chef. Dat gaat toch niet!
Ook trof me iets.... gewestelijks? in sommige uitdrukkingen, in elk geval iets dat
juist niet als beschaafd Nederlandsch klinkt.
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Zoo op blz. 57: ‘overhuis’ in plaats van ‘thuis’; of blz. 101: ‘afges c h r o k k e n v a n
het weer’; op blz. 159: ‘Wat moest hij antwoorden? V a n ja....’
Vreemd vind ik de spelling ‘Chef’. Dat is toch in onze zuidelijke provinciën een
afkorting van Josef, in Fransche uitspraak. Of bestaat het als naam op zichzelf?
Het behoeft wel geen nader betoog dat op dit maar ten deele gunstig oordeel de
behandelde stof niet van invloed geweest is. Er is in de Roomsch-katholieke pers
wel eens de neiging merkbaar om Roomschkatholieke schrijvers wat verongelijkt
of onachtzaam behandeld te wanen. Me dunkt dat de vereering van Gezelle in ons
land wel voldoende van onpartijdigheid blijk geeft. Het gegeven van Leo Ballet had
bij een zuiverder psychologische behandeling zeer dankbare stof kunnen zijn voor
een interessante vertelling. Ze had tot hetzelfde slot kunnen leiden en ons al
letterwerk uitermate voldoen. Er is uit een literair oogpunt geen enkel bezwaar tegen
het priester-worden van een jongen die eerst zoo goed als verloofd geweest is;
maar we moeten in de ontleding van zijn mensch-zijn de duidelijke, de overtuigende
aanwijzingen krijgen dat innerlijke tweespalt hem noodzakelijk tot een besluit voeren
zal, vernietigend de jonge liefde en in fatale onafwendbaarheid tragisch voor het
meisje, dat in hem vóor alles den màn liefheeft.
***
TOP NAEFF, De Dochter.
Utrecht, A.W. B r u n a & Z o o n .
De zuivere psychologische uitwerking, dat is wel de groote verdienste van Top
Naeff's roman, als eersteling een ware verrassing.
In mijn bespreking van In Mineur (Jaargang 1903, Dl. I, blz. 718) heb ik gezegd
dat Top Naeff op weg was een goede prozaïste te worden. Welnu, De Dochter heeft
dat ten volle bevestigd. Wie haar werk van vroeger, het proza van haar
succes-boeken vergelijkt met dìt, moet wel getroffen worden door het verschil. Van
populaire schrijfster voor kleine en groote menschen is zij allengs artieste geworden.
En dat niet in den aanstellerigen zin van aan ‘khunst’, aan ‘woordkhunst’ doen met
allerlei modieuze taal-rarigheden en kwazi-oorspronkelijkheid, neen - ze heeft
blijkbaar gewèrkt, met de borst zich toegelegd op zoo eenvoudig en nauwkeurig en
gewetensvol precies dàt neerschrijven in de juiste bewoordingen wat op 't oogenblik
vereischt werd. Zij hàd iets te vertellen, wat natuurlijk het eerst-noodige blijft. En zij
voelde dat, indien haar verhaal als
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literatuur eenige beteekenis zou verkrijgen, zij het dan doen moest geheel op haar
eigen wijze en zoo goed mogelijk. Dat daardoor alleen het iets èchts, iets aparts
zou zijn.
Door veel arbeid - dat we dien hier en daar mèrken is nog het zwakke van dit
proza - is het haar gelukt zoozeer zichzelf te wòrden, zich zoo vrij te maken van het
leelijk-conventioneele of slordige dat haar vroegere boeken aankleeft, dat het boek
als iets nieuws werd, waarop zij met voldoening kan zien.
Er zijn artistieke menschen die beweren dat een kunstenaar door veel werken,
veel zich rekenschap geven, veel techniek machtig worden, gevaar loopt zijn
oorspronkelijkheid te verliezen. Ik vrees - indien dàt het geval is - dat het dan met
die oorspronkelijkheid poovertjes gesteld was!.... Het beheerschen van de techniek
- in elke kunst noodig - stelt den artiest immers juist in staat om zoo zuiver mogelijk
uit te zeggen datgene wat hij zeggen wil.
Aan spontane opwellingen ontbreekt het bij zeer velen niet: aan zucht tot reageeren
op indrukken van gevoel voor het poëtische of humoristische of tragische der realiteit.
Hoe dikwijls hoort men niet: ‘kon ik nú eens schrijven!’, of: ‘kon ik nú eens schilderen!’
als blijk van een sterke emotie die men zou willen weergeven. Maar wie dat zegt
voèlt tevens niet bij machte te zijn zóó te reageeren in woorden of kleuren dat een
ander zijn emotie deelen zou. Multatuli heeft meermalen gerept van de kunst die
noodig is om verontwaardiging zóo te uiten dat zij zich meedeelt aan anderen. Hij
verfoeide die kùnst - en ten onrechte - hij gebruikte ze zelf ter bereiking van zijn
doel.
Het is een averechtsch begrip dat een emotie maar krachtig, een vizie maar hevig
genoeg moet zijn om zich vanzelf om te zetten in kunst. Dat omzetten moet geléérd
worden, eischt arbeid, studie, volharding. Er is in alle kunst iets dat verworven moet
worden, dat de artiest machtig moet zijn. Is hij dat niet, dan moge hij een enkele
maal bij geniale intuïtie iets schoons scheppen - meestal zal hij niet bij machte zijn
te bereiken wat hij zich voorstelt.
Er dient gewerkt te worden en Top Naeff heeft gewerkt. Ik hoef hier wel niet in
bizonderheden te treden over het verhaal dat onze lezers zich nog versch herinneren:
de geschiedenis van Julie Veemer, haar lijden door het gedrag van haar vader.
Het eenige wat men aan deze psychologische studie verwijten kan is, dat de
auteur wat al te veel ook bij de weergeving van uiterlijke realiteit zich heeft laten
beheerschen door Julie's subjectieve meeningen. Het is waarschijnlijk het gevolg
van een zich zoo innig inleven in haar zielevoelingen, dat de meer objectieve kijk
op de dingen er door leed. Immers als achten wij het heel begrijpelijk dat Julie het
gedrag van haar vader,
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zijn 's avonds soms dronken thuis komen iets afschuwelijks vind, we laten ons niet
opdringen dat de gansche omgeving, dat alle kennissen en familieleden in de stad
harer inwoning er over denken als Julie. Een jovialen weduwnaar wordt het
gemakkelijk vergeven zoo hij al eens wat meer gebruikt dan hem nuttig is. Het doet
niets af tot Julie's leed - haar verdriet is gemotiveerd, voor háar is 't verschrikkelijk!
- maar de auteur verzuimde ons te doen opmerken, dat het ten deele
verbeeldingsleed is. Een gedistingeerd meisje als Julie wordt er niet op aangezien
als haar vader al eens wat losjes leeft.
Het is mijn eenige aanmerking op de compozitie.
De schrijning van dagelijks terugkeerend verdriet, de strijd tusschen liefde en
minachting, dat telkens weer hopen op verbetering en het eindelijk geheel berusten
in 't onherstelbare, in allen eenvoud van gebeuren is 't aangrijpend van
waarachtigheid. Van begin tot eind is Julie's zielsbestaan diep doorvoeld, en de
stemming in de stille kamers van dat groote huis aan de haven zeer zuiver daarmee
in harmonie gehouden.
Top Naeff heeft de gave haar personen te doen léven. Voorshands is de
uitbeelding der vrouwen krachtiger dan die der mannen. Zelfs de figuur van Julie's
vader verwaast wel een beetje, heeft niet van die markante aflijningen, waaraan we
Julie's tantes en verdere vrouwelijke verwanten herkennen: Tante Fenna vooral!
Dan ook die typige huisnaaister. Het bezoek van Julie aan dat gezin is gevoelig
gedaan en vol fijne observatie.
De negatieve verdienste van 't werk is de afwezigheid van mooidoenerij. Het decor
doet geen oogenblik de hoofdzaak vergeten, en de detailleering is er maar hoogst
zelden voor 't genoegen van de schrijfster, houdt bijna overal direct verband met
de personen en hun stemming. Het geheel maakt daardoor den verkwikkelijken
indruk van grooten eenvoud. Hier en daar laat de stijl nog te wenschen over, merken
we de moeite besteed aan de formuleering, vooral in wat groote zinnen. Doch iemand
die zóo werken kan als Top Naeff blijkbaar gewerkt heeft sedert haar In Mineur, zal
wel niet rusten vóor ze ook dat bezwaar geheel overwint.
***
J. EIGENHUIS, Ergernissen. Amsterdam.
Van Holkema & Warendorf.
Ook dit verhaal is voor de lezers van ons tijdschrift een oude kennis. We weten hoe
Eigenhuis op de hoogte is van het dorpsleven. Bij de bespreking De Waterwolf heb
ik er nog kortelings op gewezen hoe gelukkig hij is in het weergeven van
karakteristieke details.
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In Ergernissen komt dit talent weer zeer voordeelig uit. Het geeft een brok dorpsleven.
En niet gelijk we dat de laatste tijden meest gewend zijn, leven op wei en akker,
maar in de dorpstraat, en als middelpunt ervan een van die onaanzienlijke winkeltjes
met wat eieren, boter en worst voor het venster.
Het aan meesten onbekende leventje der menschen die àchter zoo'n winkeltje
huizen, hun dagelijksch bestaantje, verhouding tot de buren, in dit geval ook tot
kerk- en gemeentebestuur, Eigenhuis vertelt er ons van met de zekerheid, het zich
thuis voelen van den gansch ingewijde, wiens humor tevens het daar boven staan
kenmerkt, gelijk eens Beets schreef over de verguldpartij bij den bakker en Lindo
over de binnenkamer van een kruidenier.
Eigenhuis weet ook hoe bedriegelijk het stille en rustige uiterlijk van zoo'n dorp
is, dat den vreemdeling den indruk geeft van ‘alles pays en vree en boter tot den
boôm’!.... 't Mocht wat. Er kan heel wat beroering zijn in de gemoederen, en als er
een winkelier woont gelijk de held van deze eenvoudige en levendig vertelde historie,
dan kan het er soms geducht spannen. Bernardus Theophilus Bleekers - in den
dagelijkschen omgang ‘Nard’ - is een eigengerechtig en lastig man, die zich ergert
- aldoor zich ergert - en niet schroomt die ergernis te uiten - de poppen aan 't dansen
te brengen! 't Is vrijwel de levensgeschiedenis van dezen Nard, die Eigenhuis
verhaalt, eenigszins abrupt, met plotselinge overgangen en zonder psychologische
bespiegelingen. Van dat hij uit weerzin tegen de studie bakkersjongen werd tot den
dood zijner goede vrouw, Guurtje, het onderworpen wezentje dat van dezen lastigen
man heel wat te verduren had. Zijn faits et gestes in het dorp, dat hij verontrustte
met rumoerige opstandigheid, en dat hem noodig heeft in Kerk- en Gemeenteraad.
We wonen vergaderingen bij van die eerwaarde en achtbare lichamen.... waar 't nu
en dan spaansch toegaat!
Waartoe verder? Ergernissen is een boek van klein-leven, goed geobserveerd
door een auteur wiens eigenaardig talent bij het weergeven van juist dàt leven het
best tot zijn recht komt.
W.G.v.N.
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Dramatische kunst.
Een Moeder. Tooneelspel in 4 bedrijven, door I.N.A.
Er bestaat reden nog eens terug te komen, uitgebreider en rustiger dan in een
courantartikel mogelijk was, op dit tooneelspel van I.N.A., niet alleen omdat het op
zichzelf zeer waard is nogmaals opzettelijk bekeken te worden, maar ook en vooral
wijl bij de opvoering zich vragen hebben voorgedaan, wier belangrijkheid verder
strekt dan dit tooneelstuk en ieder interesseeren kunnen, wien tooneel en literatuur
beide ter harte gaan.
Het gold n.l. de vragen of dit tooneelspel wel waarlijk voor het tooneel geschikt
was en niet veeleer een roman moest heeten, die, weinig tot zijn voordeel, in tafreelen
en bedrijven was bewerkt; of er niet te veel in ‘geredeneerd’ en te weinig in ‘gedaan’
werd, of de dramatiek niet te zeer aan de psychologie was opgeofferd, enz. enz.
Met al deze vragen en bezwaren kwam de dagbladpers in merkwaardige
eenstemmigheid en het is - hoewel men die dingen nooit zeker kan weten waarschijnlijk dat zij op deze wijze zeker ook bij het publiek bestaande grieven
trachtte te formuleeren.
De heer L. Simons, die zoowel op maatschappelijk en politiek als op literair gebied
een reputatie bezit, heeft zich toen in den strijd gemengd en een artikel geschreven
in ‘Het Tooneel’, waarin hij, niet zonder zeker succes, poogde aan te toonen, dat al
die theoretische beweringen niet heel veel om 't lijf hadden en het tooneelspel
eigenlijk juist behoorde te zijn als 't was.
Daargelaten nu of het den heer Simons gelukt is de heeren critici van hun ongelijk
te overtuigen, blijft het echter de vraag of een polemiek in deze richting niet van de
hoofdkwestie afleidde. Een diagnose, verschillende diagnosen, kunnen wel onjuist
zijn en de ziekte toch zeer ernstig. ‘De proef van de pudding is het eten’, zegt men
immers in Engeland en als een blijkbaar goedmeenende critiek zekere dingen in
het stuk ongenietbaar vond, is het voorzichtiger eerst aan te nemen, dat het aan
het
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stuk lag en dit nog eens scherp te bekijken, dan in de meer of min haastige en
daardoor gebrekkige formuleering van het oordeel naar misschien voor de hand
liggende fouten te gaan zoeken en op grond daarvan tot de voortreffelijkheid van
het stuk te besluiten.
De vraag staat daar dus immer nog nieuw en versch overeind: aangenomen dat
er in het stuk gebreken waren (en dat is ook mijn meening) welke waren het dan en
hoe moeten ze gezegd en verklaard worden? En nu geloof ik dat de aard dier
gebreken bij dit stuk zoo is, dat haar bespreking niet enkel voor het werk in kwestie,
maar voor het zuiver inzicht in het geheele wezen der dramatiek van belang zal zijn.
Ik wil dan trachten - met de bescheidenheid die een enkeling past - hier mijn licht
te laten schijnen.
De inhoud van het stuk is, juist omdat men met geen intrigewerk te doen heeft,
spoedig vermeld en wordt eigenlijk vrijwel geresumeerd in den titel: Een Moeder.
Het is een Moeder - een vrouw, vóór alles en geheel Moeder - die ons in eenige
haar als zoodanig karakteriseerende levensmomenten getoond wordt, zóo dat men
haar begrijpt, haar vreugd en smart, haar deugden en gebreken. Een zijde van het
moeder-zijn mist zij: de persoonlijke abnegatie, het zichzelf wegcijferende. Zij is en
wil alles voor haar kinderen, zelfs met opoffering van eigen gemak en rust, doch die
kinderen moeten dan ook alles in haar vinden en buiten haar nauwelijks een belang
hebben. Zij geheel voor haar kinderen, de kinderen allen en geheel voor haar, zou
haar lijfspreuk zijn, als zij, de mensch-van-actie, over den machtigen drang, die haar
handelen doet, ooit veel had nagedacht. Maar zij vindt integendeel alles van zelf
sprekend, gelijk zij het inziet en denkt er heelemaal niet over na, dat zij haar kinderen
door den drang harer liefde en eigen energieke doening allengs alle zelfstandigheid
ontneemt, haar wil doordrijvend desnoods met hulp van kleine intriges en listige
leugentjes....
Zoo heeft deze vrouw, in de oprechte overtuiging, dat zij tot hun bestwil handelde,
haar beide dochters uitgehuwlijkt, de eene aan een sul, die haar als schoonzoon
volkomen paste, de ander, met onderdrukking van dezer sterke neiging voor een
ongewenschten candidaat, aan een man, die het meisje eigenlijk niet kon uitstaan.
Zoo tracht zij het zonder haar medewerking tot stand gekomen engagement van
haar oudsten zoon stil-aan te ondermijnen, wijl de verloofde haar niet bevalt en drijft
zij haar jongsten zoon en een vriendinnetje tot elkaar, ofschoon de jongeman niet
de minste neiging tot het meisje doet blijken.
Zoo heeft zij - ten slotte - ook buiten de sfeer van haar familie voor sommigen
harer ondergeschikten het lot besteld, gelijk zij het nuttig
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en gepast achtte, daarmee dan tevens bewijzend dat de heerschzuchtige vrouw in
de moeder toch niet volkomen opgaat en hier in 't klein een geboren Heerscheres
leeft en werkt.
Dit alles nu wordt ons in zeer vele aardige tafreelen allengs duidelijk. Het gaat
tegen Kerstmis en alle kinderen komen, zoover zij niet reeds met de moeder
woonden, naar honk om met de kleinkinderen bij den algemeenen familiehaard het
winterfeest te vieren. Dat elk getrouwd paar twee familiehaarden heeft, komt niet in
Mevrouw-Moeder op en zoo het al in haar opkomt, acht zij het van geen belang.
Er komen dan de verloofde van den oudsten zoon, die niet met de Moeder blijkt
te sympathiseeren en allengs zeer hatelijk wordt in haar oogen, de eene dochter
met man en kinderen, eindelijk ook nog het meisje, dat de Moeder haar jongsten
zoon heeft toegedacht. Maar de andere dochter en haar gezin komen niet en dit is
iets vreemds, iets zeer ongepast zelfs in de oogen der Moeder, aan wie de
opgegeven verontschuldiging voor het wegblijven niet voldoende lijkt.... En wij, de
toeschouwers, voelen ook allengs iets vreemds en opzettelijks in dat wegblijven
dier dochter. Geraffineerde theaterloopers als wij zijn, gevoelen wij hier instinktmatig
de nadering van een catastrophe, waarop het stuk zal uitloopen.
Intusschen worden wij bezig gehouden met talrijke familiescènes. Wij hooren
plannen maken en over 't verleden spreken, wij beseffen den toestand van de
verschillende families en personen, en altijd blijkt dat moeders wil en moeders inzicht
boven dreef, ook toen de kinderen lang volwassen waren. Waarbij men in 't algemeen
niet kan zeggen, dat dit volgen van de moederlijke plannen hun tot onheil of nadeel
werd, want de Moeder bezit, behalve veel egoïsme, toch ook veel gezond verstand,
dat duchtig medespreekt in haar arrangementen. En wat het ‘knotten’ der
persoonlijkheid harer kinderen betreft, het ‘smoren’ van eigen initiatief en energie,
dat de wereld haar zeker erg aanrekent.... het is de vraag of die kinderen - behalve
de oudste - ooit veel van dit artikel bezaten, of het voor ouders zelfs ooit mogelijk
is zelfstandige persoonlijkheden te ‘knotten’. Soms echter heeft zij toch niet juist
gezien of bleek de ingeboren richting sterker dan haar overredingskracht, gebaseerd
op egoïsme, practischen zin en kennis van menschen. Zoo in dat gebeurtenisje met
de dochter van die oude dienstbode, dat klinkt als een honend en somber preludium
van de dingen, die komen zullen, en die wij eigenlijk al een beetje ongeduldig
verwachten.
Eindelijk dan komen de bedoelde ‘dingen’.... en dan blijkt, dat ons geroetineerd
theaterinstinkt zich toch in hun aard bedrogen heeft. Want het is niets minder dan
een finale catastrophe, die komt.
Er wordt een telegram gebracht, dat duidelijk maakt waarom de ‘andere’
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dochter niet op het Kerstmis-appèl verscheen. Haar vroegere aanbidder, die als
een jongen zonder positie of fortuin in wanhoop naar Indië ging, is teruggekomen:
thans een waardig, ernstig man, die een goede carrière zal maken... Dat wisten wij
al uit gesprekken. Doch niet dat de voormalige gelieven elkaar ontmoet hadden,
dat het smeulend vuur weer was opgelaaid. En nu blijkt dat zij samen zijn
weggevlucht... Dat is toch wel een catastrophe, zou men zeggen en nog wel een
met moreele beteekenis voor heerschzuchtige moeders, die niet begrijpen willen,
dat hun kinderen tot zelfstandige wezens, met eigen wil en behoeften, opgroeien...
Doch wij zijn in Holland, waar menschen en dingen zelden zulk een vaart loopen.
Bovendien is de schrijfster een moderne artiste, die op realiteit prijs stelt en geenszins
op moreele tendenzen verzot is.
Zoo zal dan de schrikkelijke gebeurtenis, waarnaar wij reeds lang - en 't moet
gezegd worden - eenigszins verlangend uitzagen, waarschijnlijk heel bedaard
afloopen en het leven dezer moeder en kinderen zijn ouden gang verder gaan. Een
oogenblik staat zij perplex en geschokt, dan zet deze resolute Vrouw-Moeder haar
hoed op en gaat de voortvluchtigen achterna om hen tot rede en zonder opzien
weer naar huis te brengen. En twijfel niet of het haar gelukken zal! Zij kent genoeg
het Hollandsche karakter in 't algemeen en dat van haar kinderen in 't bijzonder. Zij
weet ook hoezeer, de eerste roes en geestdrift voorbij, haar koel-verstandelijke
redeneering deze overigens volstrekt niet heetbloedige menschen moet treffen. Hoe
zij onwillekeurig aan fatsoen, aan convenance hangen en, terecht, aan hun eigen
gevoel twijfelen. Aldus, ofschoon het stuk hiermede ten einde is en ons,
toeschouwers, niets met woorden gezegd wordt, zijn wij in onze overpeinzingen op
den thuisweg wel zeer verzekerd van het slagen der moederlijke bemoeiingen en
zien wij voor het dusgenaamd ‘geestesoog’ het leven dezer lieden nog jaren en
jaren op dezelfde wijze zich voortzetten tot het doodgewoon einde: den gewonen
dood aller gewone stervelingen.
Maar schoon ook onze realistische zin op deze einduitkomst niet heeft af te dingen,
als toeschouwers en comediegangers zijn wij allerminst tevreden. Want den
ganschen tijd der voorstelling hebben wij een, eerst zeer draaglijk, maar allengs
prikkelender ongeduld bedwongen in de verwachting der einduitkomst. Al deze
tafreeltjes en gesprekjes, hoe aardig-natuurlijk ze ook aandeden, waren toch op
zichzelf en òm zichzelf niet zoo héél veel waard, lang niet zoo boeiend in hun
scherpte en satirieke kracht als b.v. de scènes in Heijermans ‘Schakels’, (waar hun
Falklandsche op-zich-zelf-belangrijkheid zelfs schá doet aan het geheel) en zoo
keken wij toe in de hoop, dat de totaaluitkomst van het stuk hun veelheid en
betrekkelijke banaliteit zou rechtvaardigen.
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En zie: er is geen eind-uitkomst! ‘Et ça continue’, kon het motto voor dit tooneelspel
zijn. Na de 4e acte had een 5e en een 6e en een 7e en een 8e, ad infinitum, kunnen
volgen... Er is geen uitkomst, geen slot, geen catastrophe, omdat dit hier niet te pas
komt, omdat wij hier een realistische studie voor ons kregen, een ‘brok leven’, gelijk
dat sedert lang in de realistische literatuur ‘Sitte und Brauch’ geworden is.
Wij hebben inderdaad een karakter gezien in zijn reactie op het leven, maar dat
leven is het Hollandsche, waarin alle dingen maar flauwtjes en nuchter gaan. Ook
is er, daarom waarschijnlijk, maar één karakter, dat der moeder, en niet meerdere
tegen elkaar en zijn er eigenlijk geen gebeurtenissen, geen onvernietigbare feiten,
die voorgoed de verhoudingen wijzigen... Er is lieve huiselijkheid en... het kalm
verloop van jaren, waarin slechts onmerkbaar verhoudingen en personen veranderen.
Dat is nu alles niet verkeerd in zijn soort, d.w.z. onwaar of ongevoeld. Het is zeer
goed, zeer correct en zelfs beminlijk-typisch Hollandsch realisme, wat wij hier voor
ons zagen.
Alleen wil het mij maar voorkomen, dat het op het tooneel niet voldoet en wij niet
trachten moeten er ons aan te wennen. Want laten wij dit goed begrijpen: zoo het
niet verkeerd is in zijn soort, het soort zelf is wat mager en onvolledig: de koele,
bijna wetenschappelijkobjectieve weergave der werkelijkheid. Komt men er ook in
de literatuur niet reeds van terug? Meent men niet reeds weer dat kunst toch nog
wat meer dan dit moet zijn? Ook een synthese b.v., een levensinzicht en begrip van
één of van een groep personen, een levensmelodietje en niet maar de enkele
klanken? Mij dunkt, dat dit zoo is, en Zola (de officieele, zij het ook niet de werkelijke
meester dezer school) schijnt reeds een heel eind achter ons. Wij voelen ons al
minder bevredigd in al die verhalen, zonder compositie, zonder verbreeding of
verdieping, en zonder conclusie. Bovendien kan in een boek nog heel wat meer
geveeld worden dan op het tooneel. Een boek is een bescheiden persoonlijkheid,
voor ieder, mits er licht is en hij oogen heeft, ten dienste, zooveel, zoolang en zoo
innig als hij wil. Maar een tooneelvoorstelling is, als een openbare plechtigheid, altijd
eenigszins gewichtig en opzettelijk. Het is aan bepaalde plaats en tijd gebonden en
roept meerderen te saam om tegelijk te genieten. Dan krijgt ook die menigte een
anderen geest dan één voor één de individuen bezielen zou en daarmee dient
rekening gehouden. Een menigte is grover, meer spontaan, ongeduldiger dan de
enkeling. Het verwijderde en beperkte tooneel vermindert ook grootendeels de
mogelijkheid van fijne schakeering en werkelijke intimiteit enz. enz. Al deze
bezwarende omstandigheden maken moeilijk te verduren op de planken, wat in een
geschrift nog draaglijk en zelfs op het eigen door den lezer gekozen tijdstip nog
interessant kan
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zijn: de heel kleine dramatiek en de intimiteit van het klein-burgerlijk Hollandsch
leven.
Het geld hier niet, gelijk de heer Simons in zijn verdediging van het werk in het
‘Tooneel’ betoogde, een conflict tusschen ‘handeling’ en ‘verwikkeling’, zoo er
menschen zijn, die Een Moeder niet een goed tooneelstuk achten, een strijd tusschen
‘de liefde voor schildering van het uiterlijk gebeuren’ (die dan onvermijdelijk tot het
‘intrige-stuk’ leidt) en ‘liefde voor het inleven in de eigen emoties en karakters der
personen’ (die tot karakterstukken dezer soort zou voeren). Maar het geldt hier een
dieper en forscher opvatting, een verlaten van die methode der bloote
realiteitsweergave - die ons allen eertijds zoo lief was in den roman, maar nooit op
het tooneel goed heeft kunnen aarden - om weer eigen wijsgeerigen zin en gevoel
en zelfs ethiek binnen te laten in onze kunstscheppingen... als wij tenminste van al
deze goede dingen iets noemenswaard in ons hebben.
Wij willen weer compositie en synthese naast en niet minder dan die analyse en
wij willen dit allereerst op het tooneel. De enkele ‘studies’, de ‘brokken leven’
bevredigen ons hier niet en hebben dat eigenlijk nooit gedaan.
Ziedaar dan, naar mijn meening, de reden waarom dat correct en zuiver geschreven
stuk werk: Een Moeder door I.N.A., ons in zijn tentooneele-stelling niet voldeed. Het
is een karakter-beelding, zeer zeker, en karakterbeelding was immer het hoofddoel,
en zelfs het wezen aller vroegere en latere dramatiek: een karakter in reactie op
het Leven.
Maar waarlijk! men doet niet wijs dit hier al te luid te laten klinken en ten overstaan
van dit stuk Shakespeare en de classici en zelfs Ibsen te noemen.
Hamlet, King Lear, Faust, dat zijn karakters inderdaad, zoo individueel als men
wil. Maar zij zijn ook reuzengroot, tot de wolken reikend en hun ontwikkeling en strijd
omvatten, symboliseeren het gansche leven. Zoo is hun wezen en geschiedenis
een diepzinnige levensphilosophie en in hun enkel-geval gevoelt men het alleven
der menschheid weerspiegeld. Met hun geschiedenis zal een trouwe en knappe
maar droge karakterstudie, als ‘Een Moeder’, bezwaarlijk kunnen vergeleken worden,
en zoo is dan mijn slotsom, dat voor de literatuur dit werk, naar de thans nog
geldende opvattingen, zeer wèl bestaan kan, maar voor het tooneel een voudig niet
belangrijk genoeg is.
Of dit ligt aan het onderwerp zelf of enkel aan opvatting en uitwerking, wil ik thans
niet verder nagaan. Mij dunkt, de tijd is ook voorbij dat men alle stof even belangrijk
en ter bewerking geschikt achtte en meende dat het maar op den kunstenaar
aankwam. Veeleer is men thans geneigd te zeggen, dat 's kunstenaars superioriteit
juist blijkt in het afwijzen van
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de onderwerpen, die ter bewerking niet geschikt zijn en daartoe kon zeer wel deze
Een-Moeder-geschiedenis behooren.
Het komt mij voor dat publiek en critiek dit, zoo al niet duidelijk gezegd, dan toch
bedoeld hebben en dat men hun oordeel ten deze in ernstige overweging dient te
nemen.
F.C.
Augustus 1905.
J.B. SCHUIL, Het Offerlam.
Harlingen, A. Lend Ezn.
De heer J.B. Schuil heeft zich het vorig seizoen doen kennen als een tooneelschrijver,
d.w.z. als een auteur die vermag zijn levensvizie om te zetten in kunst van handeling.
Zijn aardig blijspel, - waartegen van Indische zijde zooveel geprotesteerd is, omdat
het te overdreven was, alsof ook wij dat ‘overdrevene’ niet voelden! - gaf juist wat
het geven moest: een vroolijke spotternij met allerlei kleingeestig gedoe van een
klompje Europeanen op een Indische buitenpost. Onder de humoristische charge
voelden we de waarheid, onder de natuurlijk te drukke actie, geconcentreerd in
beperkten tijd en bekrompen ruimte: het leven. En een verdienste van het luchtige,
vroolijke stuk was stellig, dat we door al het belachlijke heen tòch voelden van
hoeveel leed het geparodieerde kleingeestige gedoe de oorzaak kan zijn, tóch
vermoedden dat het een lachende terugslag was op veel ergernis. Il faut en rire,
pour ne pas en pleurer....
In Het Offerlam kleedt hij zijn ziening in heel wat somberder kleur.
Het is hierin verontwaardiging die zich heeft willen omzetten tot kunst - in een
handeling van enkele personen ons overtuigen van haar rechtmatigheid.
En als maatschappelijk verschijnsel is wel dit stukje het eerst opmerkelijk. Het
dramatizeert de verhouding van militairen tot het duel. Dat wij, burgers, in het
algemeen genomen, het duel een ongepermiteerde, schuldige dwaasheid vinden,
is overbekend, maar we hebben ook menigmaal moeten aanhooren dat het leger
het duel niet missen kan. Er is iets als ‘militaire eer’, geheel verschillend van
‘burgerlijke eer’. De militaire eer staat in 't nauwste verband met persoonlijken moed.
Bij een soldaat moet er niet getwijfeld kùnnen worden aan zijn dapperheid. En
derhalve dient elke beleediging, zelfs indien die voorvalt in een te vroolijke after
dinner-stemming, in een toestand van ontoerekenbaarheid, met een duel worden
hersteld: ze eischt voldoening. De kans dat de
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beleedigde nu nog op den koop toe doodgeschoten wordt, mag niet in aanmerking
genomen worden. Hij is beleedigd - hij moèt, om zijn eer rein te wasschen, den
beleediger in staat stellen hem lichamelijk te kwetsen, dan heeft hij voldoening.
De sociale beteekenis van dit tooneelstuk is derhalve dat een officier er zich in
doet kennen als tegenstander van het duel.
En zijn pleidooi-in-actie is wel handig ineengezet.
Kolonel Bressers heeft een zoon, Rudolf die als ie luitenant der Infanterie met
verlof over is uit Indië en gedecoreerd wordt met de Militaire Willemsorde. De
dapperheid van Rudolf is dus als gesanctioneerd, daar valt niet aan te tornen. Hij
is verloofd met Marie Dupuis en zal als de handeling begint, over twee dagen
aanteekenen. Maar na de uitreiking van zijn decoratie heeft hij een diner met zijn
kameraden en na 't gebruik van wat te veel champagne, geeft hij een hunner,
Durieux, 'n ‘pats’. Den volgenden dag weet hij er niets meer van, maar wordt er op
onaangename wijze aan herinnerd. Hij zal moeten duelleeren.
Hij verzet zich, wil gaarne zijn excuzes aanbieden, vindt het absurd, maar zijn
kameraad Perelaer gelooft niet dat hij er àf kan.
Rudolf gaat naar zijn vader, vertelt hem 't geval of 't een ander betrof. De kolonel,
die altijd tegenover zijn burger-zwager het duel hoog houdt, zegt zonder aarzelen:
‘Den klap dien je dronken geeft, heb je nuchter te verantwoorden.’
Daarmee is 't beslist: het eerste bedrijf uit.
In het tweede komt de kolonel tot het besef dat hij zijn eigen jongen een fatalen
raad heeft gegeven, is wanhopig, wil nog pogingen doen om het duel te voorkomen.
't Is te laat. Perelaer komt de noodlotstijding brengen - Rudolf is doodgeschoten.
Er is in dit stukje een en ander dat sterk herinnert aan Fritz van Sudermann, de
verhouding van Rudolf en Marie, de ziekelijke moeder, de schuld van den vader,
zij 't ook op andere wijze, aan den dood van den zoon. Wel jammer dat de heer
Schuil het bij deze schets gelaten heeft, dat hij zijn gegevens zoo oppervlakkig
behandelde. De kolonel en zijn zwager zijn niets dan de pro- en contra-pleiters,
argumenten met jassen aan, en daardoor kan de smart van den eerste in het tweede
bedrijf ons niet dieper treffen dan de s i t u a t i e op zich zelve uitteraard doen zal.
Sudermann heeft het in dit opzicht dieper gezocht.
Toch heeft het als tooneelwerk ongetwijfeld verdienste en 't zou me niet
verwonderen als het, goed vertoond, door den logischen gang, de goede
aaneenschakeling van de tooneelen en de snelle stijging tegen het slot, indruk
maakte.
Wat den dialoog aangaat: in pathetische tooneelen pakt Schuil niet altijd het rechte
woord - de overtuigende uitdrukking. Zoo in het allerlaatste
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tooneel hapert het nogal eens. De kolonel en zijn vrouw weten het vreeselijke, Marie
nog niet. Zij komt zingend binnen.
MARIE. Papa - (Blijft plotseling ontsteld in de open deur staan). Wat is er, papa,
wat is er? (Loopt op Bressers en zijn vrouw toe). O, maatje, scheelt u wat? BRESSERS, zacht. Marie, kind....
MARIE, (op Perelaer toeschietend). Er is iets met Rud, o, ik zie het aan je, er is
iets met Rud gebeurd. - Z e g h e t m e , wat is 't?
PERELAER, (toonloos). Ik kan niet.
MARIE. (grijpt zijn hand). O, i k b i d h e t j e , is ie ziek, is ie....
PERELAER, (met moeite). 'n Duel....
MARIE, (a.v.) 'n Duel.... en jij hebt....
PERELAER. 'k Was secondant.
MARIE, (woest). Secondant! Secondant! was jij - h e b j i j 't n i e t b e l e t - h e b
j e h e m l a t e n .... O, ellendeling, spreek op, h e b je h e m ....
PERELAER. 'k Kon niet anders.... De kolonel zei zelf....
MARIE. De kolonel.... Papa, hebt u.... o, h o e i s 't m o g e l i j k ... Nee, 't is niet
waar, 't is niet waar. (grijpt Bressers bij den arm. Woest.) Zeg dat 't niet waar is!
BRESSERS, (met gesmoorde stem). 't Is waar.
MARIE. (hartstochtelijk). O, jullie hebben hem vermoord! jullie hebben hem
vermoord! (Blijft bij 't portret staan. Er wordt aan de deur getikt.)
(De O p p a s s e r van Rudolf brengt een bouquet oranjebloesems:) Juffrouw, hier
zijn de bloemen voor.... (zwijgt plotseling).
MARIE, (als in een droom.) Bloemen.... (Staat op het portret. Met gebroken stem.)
O, God.... b l o e m e n v o o r z'n g r a f ! (Valt door smart overmand, bij den ezel
ineen, het hoofd tegen 't portret).
Hier is de auteur beneden zijn taak gebleven, niet alleen in de door mij
gespatieerde gedeelten, maar doorloopend. Een meisje dat iets zóo vreeslijks begint
te vermoeden, grijpt naar mantel en hoed, wil in de éérste plaats z i e n hoe 't met
den man van haar liefde is, vergaapt zich niet aan al die ‘o!’s, blijft niet bij zijn portret
staan. Doch dat is niet het eenige. Aan het slot legt de auteur een leelijk neiginkje
bloot. Daar met die bloemen.... Dat wordt koud, leeg e f f e c t w e r k , een toppunt
bereikend in de aanwijzing dat Marie bij het ‘neervallen’ nog juist met haar hoofd
tegen het portret moet te land komen!....
De heer Schuil zij voorzichtig.
Zijn Gedeballoteerd heeft hem recht op onze belangstelling voor wat hij verder
schrijven zal.
Maar - hij stelle zichzelven dan ook hooge eischen.
W.G.v.N.
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Een moeder.
Tooneelspel in drie bedrijven. Door I.N.A. (J.A. Simons-Mees).
(Het recht van vertooning voorbehouden volgens de Auteurswet).

Tweede Bedrijf.
De tuinkamer. Een ruime, vroolijke kamer, eenvoudig maar zeer comfortabel ingericht,
evenals het salon. In den achterwand drie openslaande, glazen deuren naar den tuin.
In den linkerwand naar achter toe een venster, ook uitziende op den tuin, waarvoor
een kleine tafel met rieten leunstoelen er omheen. De vloer met lichte matten bedekt,
waarop klein karpet. In het midden, op het karpet, groote tafel, waar omheen stoelen.
In den wand rechts de schoorsteen, daarnaast, meer naar achteren, de deur naar de
gang. Op beide tafels staan vazen met hulst en mistletoe. Er hangt ook hulst en
mistletoe onder aan de kroon in het midden der kamer en boven eenige platen.
Maartens en Onno zitten in de rieten leunstoelen bij de kleine tafel. Onno met een
boek. Maartens bladert neuriënd in een stalenboek.
Achter de schermen hoort men kindergejuich.
FRITS.

Hoor mama eens met de kinderen!
ONNO.

Nu is moeder in haar element.
(Mevrouw en Lotte komen binnen; Mevrouw wat hijgend, haar haar eenigszins verward.
Lotte warm en vroolijk. Mevrouw blijft in de geopende gangdeur staan en spreekt de
gang in tot de kinderen, die men niet ziet:)
MEVR. VAN ELPEN.

Nee liefjes, nu niet meer. Oma is moe. Gaat nu mee met juf en speelt nog even
rustig met de poppen. Anders ben je straks te moe om uit te gaan.
LOTTE

(tot Frits).

Ze hebben zoo genoten, de kinderen. We hebben blindeman gespeeld in de gang.
Je hadt moeder moeten zien. Net zelf 'n kind.
MEVR. VAN ELPEN

(opgewekt).

't Brengt me opeens twintig jaar terug, toen jullie kinderen waren. Hè, ik wensch
soms dien tijd nog wel eens weerom.
(Zij legt haar hand liefkoozend op Onno's schouder.)
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(glimlachend).

Dat ik weer 'n lastige bengel van zes jaar word? Verlangt u dàt?
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MEVR. VAN ELPEN.

Lastig was je niet. Je was altijd lief. Je bent 'n goeie zoon voor je moeder geweest.
Je hebt haar nooit verdriet gedaan,
(wacht heel even, dan, zonder nadruk, alsof onopzettelijk)

toen je jong was.
(zij kust hem)
(Liesbeth komt binnen, gekleed voor 'n wandeling.)
MEVR. VAN ELPEN.

Al kant en klaar, Liesbeth?
ONNO

(staat op).

Ja, we gaan 'n flinke wandeling maken.
MEVR. VAN ELPEN.

O jongen, gaan we dan niet met elkàar uit? Ik dacht dat dàt de afspraak was. De
kleintjes gaan ook mee. Ze hebben zich al zoo verheugd op de wandeling met oom
Onno en de nieuwe tante.
ONNO.

't Spijt me moeder. Over die teleurstelling moeten ze dan maar eens heenkomen.
We kunnen even goed morgen met hen gaan.
MEVR. VAN ELPEN.

Morgen zouden we immers ds. Vermaat gaan hooren? En 's middags komt er
vandaag of morgen ook niet van in. Dan moeten Lotte en Frits op visite uit.
(tot Lotte, beslist).

Ja kind, dat kun je niet langer uitstellen, nu je man overmorgen al heen gaat.
(tot Onno).

Je stelt niet alleen de kleintjes, je stelt ons allemaal teleur, niet waar Lotje?
LOTTE.

Ja On, we hadden juist plan gemaakt om met elkaar naar Westerhoven te gaan.
Frits
(met 'n snellen wenk aan haar man)

is zoo benieuwd dat te zien. Hij kent 't buiten haast niet. Ik had er me zelf ook al op
verheugd.
MEVR. VAN ELPEN
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(glimlachend tot Onno).

Nee, kijk jij maar niet bedenkelijk bij 't hooren van ‘Westerhoven’. Zonder eenige
bijbedoeling hoor. Aan m'n mooie plannen voor je denk ik niet meer. Die heb ik
begraven tot Nieuwjaar toe.
ONNO.

Gaat u er met de anderen en Anton dan heen. Ik kan werkelijk niet moeder. Ik heb
nu eenmaal....
MEVR. VAN ELPEN

(invallend, vooral niet hatelijk, zeer eenvoudig weg).

Oh! Heb je Liesbeth misschien belòofd om vandaag met haar uit te gaan? Nee, dàn
natuurlijk, als Liesbeth er op stàat....
LIESBETH

(ziet Onno aan, kalm).

Als jij 't verlangt, kunnen we met je moeder gaan.
ONNO

(aarzelt even, dan beslist).

Nee lieveling, ik verlang met jòu te gaan.
LIESBETH

(haalt even verruimd adem. Haar gezicht klaart op. Hoè weinig merkbaar ook, let mevrouw
het op).

MEVR. VAN ELPEN

(halfluid tot Liesbeth, zoogenaamd schertsend).

Blij, dat je je zin hebt doorgedreven?
LIESBETH

(evenals zij).

Blij dat Onno z'n belofte houdt.
MEVR. VAN ELPEN.

Zoo, zoo....
(a.v. luid tot Onno).

Nu, dan maar 'n anderen keer, als je meisje haar toestemming geeft, jongen.
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ONNO

(ingaand op de scherts).

Als we beiden onze toestemming geven, moeder.
LOTTE.

Ik geloof waarlijk, dat 't begint te regenen.
FRITS

(voor 't venster).

Dikke droppels. Er komt 'n bui opzetten.
ONNO

Hoe jammer!
(tot Liesbeth).

Toch maar gaan?
LIESBETH.

Nee, dat zou dwaasheid zijn. Dan maar van middag of morgen.
FRITS

(a.v.).

't Komt neer, hoor.
MEVR. VAN ELPEN.

Dan zullen wfj onze wandeling ook uit moeten stellen. - 't Spijt me voor je, Liesbeth.
(tot Frits).

Wel, al tot 'n keus gekomen met de stalen?
FRITS

(reikt haar 't boek en wijst op 'n staal).

Wat zegt u van dit, mama?
MEVR. VAN ELPEN.

Héél mooi.
(glimlachend)

Zal wel duur zijn zeker.
FRITS.

U zoudt ook dít kunnen nemen. Of anders....
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MEVR. VAN ELPEN.

Nee, ik ga niet weifelen en zeuren. Wat jij hebt gekozen, dat neem ik ook. Wel
bedankt jongen. Willen jullie ook zien?
(geeft 't staalboek rond).

LOTTE.

Beeldig! Echt gedistingeerd.
FRITS

(verlekkerd).

Zou iets zijn voor mìjn stoelen, hè? Net de goeie kleur.
LOTTE

(glimlachend).

Ik wist wel, dat jij daaraan dacht.
MEVR. VAN ELPEN

(tot Lotte).

Welke stoelen meent hij?
LOTTE.

Die van z'n studeerkamer. Hij droomt er maar van die nieuw te laten overtrekken.
Wij hebben ook al stalen op zicht gehad.
MEVR. VAN ELPEN

(tot Frits).

Wat! De stoelen, die je indertijd van mìj hebt gekregen? Mijn oude
slaapkamerstoelen? Dat trijpt is nog zoo mooi als iets. In 't minst niet versleten.
FRITS.

Nee, versleten wel niet. En de stof is prachtig, zeker. Maar.... de kleur komt zoo
slecht bij m'n kleed en het behangsel en.... zoo hèel mooi vind ik ze ook niet. Ik hoû
eenmaal niet van dat paarsige rood.
MEVR. VAN ELPEN.

Dat frissche, heldere bordeauxrood? Kom Frits, wat scheelt je? Wat ben je nu
peuterig. - 't Zou zonde wezen 't er af te nemen. 't Is zoo weinig verschoten nog
ook. Dat trijpt is nu 28 jaar oud, en ziet nog even frisch en sterk, of het er 'n paar
jaar geleden op is gekomen. Tegenwoordig krijg je het zoo niet meer.
FRITS.

Nee, dat is zeker. 't Is bizonder solide.
(voorzichtig tegemoet komend).

Ik zou 't misschien kunnen laten verven.
MEVR. VAN ELPEN.
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Dat zou je làter kunnen doen. Maar ik zou er in ieder geval nog 'n paar jaar mee
wachten. Wat zeg jij, Lotte?
LOTTE.

Ja, ik had hem al gezegd, dat u er zoo over denken zou.
MEVR. VAN ELPEN.

Ik zou dat geld liever besparen om je 'n paar
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noodiger dingen voor aan te schaffen. Bijvoorbeeld nieuwe rolgordijnen in je
spreekkamer en in de badkamer. In de spreekkamer vooral heb je ze hard noodig,
zag ik verleden. - Dan zou ik van dat soort nemen, dat je schoon kunt maken met
spons en zeem. Ik heb ze pas zoo genomen voor een van de dienstbodenkamers.
Netjes en praktisch. En dan, 't is waar, jullie woudt immers nog rieten gordijnen
koopen voor de nieuwe serre?
LOTTE

Die hèbben we al gekocht. Verleden week juist.
MEVR. VAN ELPEN.

Hèb je die al gekocht? En daar heb je me niets van geschreven! Hoe kom je zoo,
kind?!
LOTTE.

't Spijt me moeder. Ik had u laatst zooveel te schrijven. Over de kinderen, weet u
wel?
MEVR. VAN ELPEN.

't Is waar. Maar dàt had er dunkt me nog wel bij gekund. Je moet nooit vergeten
hoè ik met je meeleef. En hoe ik me interesseer voor alles, zelfs de kleinste
kleinigheden van je leven en je huishouden.
LOTTE.

Dat weten we, moedertje.
MEVR. VAN ELPEN.

Ik heb me in den laatsten tijd juist bizonder met die serre bezig gehouden. En ik had
zelfs 'n kleine verrassing bedacht. Ik wou je voor jouw verjaardag èn dien van Frits
samen, 'n rieten ameublementje er voor geven. Wat denk je daarvan?
LOTTE.

O heerlijk moeder! 'n Echte hartewensch.
FRITS.

'n Prachtig cadeau, mama.
MEVR. VAN ELPEN.

Dan konden we 't Dinsdag ná Kerstmis met elkaar in de stad gaan koopen. Je moet
weten, ik ben er al op uit geweest. En heb al een en ander uitgezocht ook. Maar
natuurlijk moeten jullie het nog zien. En dan kan Frits ten slotte decideeren.
(Tot Frits).

Zóó lang kun je nog wel blijven, niet?
FRITS.

Nu, ik had eigenlijk gedacht Dinsdagochtend naar huis te gaan. Maar dit plan is zóó
verleidelijk, dat ik in ieder geval tot 's middags zal zien te blijven.
MEVR. VAN ELPEN.

Afgesproken dus. Dinsdagmorgen gaan wij zessen - ik reken, dat je ons 't genoegen
wilt doen om mee te gaan, Liesbeth - èn Emmy 't is waar, die moet mee van de
partij zijn - eens gezellig met elkaar winkelen in de stad. En dan lunchen we er ook.
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Dan maken we er eens 'n echten, fleurigen dag van. Lunchen bij van Laar. Dat valt
in je smaak, hè Lotje?
LOTTE.

Of het!.... Verrukkelijk moeder.
MEVR. VAN ELPEN

(opeens ernstig).

Tenminste - 't is waar, als Clara dan gekomen is. En ik haar niet moet gaan halen.
FRITS.

Ze zal stèllig komen na uw brief.
MEVR. VAN ELPEN.

Dat dunkt me ook. Maar je kunt niet weten. Ik
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begrijp 't kind op 't oogenblik niet best. - Zoo naar, dat er nu geen post meer komt.
ONNO.

U zult morgen zeker iets hooren.
MEVR. VAN ELPEN

(met 'n zucht).

Morgen is nog zoo lang. Ik ben zóó van haar vervuld!
(beslist).

Enfin, Dinsdagavond is ze er in ieder geval. Al waren er tien vriendinnen van haar
ziek, ik zal haar weten mee te krijgen. Met Kersttijd is haar plaats bij ons.
(Anton komt nu binnen - in 'n bizonder opgewekte stemming.)
ANTON.

Dat ziet er niet uit naar 'n wandeling, hè moeder?
MEVR. VAN ELPEN.

Nee jongen. We zullen wachten tot de bui voorbij is.
ANTON.

't Is ook eigenlijk veel leuker om thuis te blijven. We moesten den boom vast gaan
versieren
(tot mevr., half luid, zonder haar aan te zien),

Emmy komt straks misschien even. Om mee te helpen aan den boom. - Ze had er
nogal zin in.
MEVR. VAN ELPEN.

Best jongen.
(hem in den wang knijpend, schalksch)

Ik kan héél goed begrijpen, dat ze er zin in had.
ANTON

(ziet haar nu aan, blij met de plagerij).

Moeder, moeder!
MEVR. VAN ELPEN

(trekt hem naar zich toe, kust hem en fluistert hem in)

'n Allerliefst meisje, hoor. 'n Meisje naar m'n hart. Misschien heb ik voor Dinsdag
nòg 'n invitatie voor haar, tenminste als Clara morgen gekomen is. Nee, bedwing
nu even je nieuwsgierigheid.
(tot Lotte, zachtjes)
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't Gaat goed, merk je wel?
(nu luid tot haar)

Ga jij eens even aan de juffrouw zeggen, dat we vooreerst niet uitgaan.... En... hoor
eens kind....
(fluistert even met haar).

LOTTE

(knikkend).

Goed moeder.
(tot Liesbeth)

Ga jij misschien mee den boom versieren? Je doet 't zeker mooi, ik hoor dat je
zooveel smaak hebt. - Dan praten we ook nog eens onder de hand. - We moeten
elkaar eigenlijk nog leeren kennen, hè? - Kom, ga jij ook mee, man?
FRITS

(gemakkelijk in 'n leunstoel; nog bezig met de stalen, waarvan hij er nu en dan één op
armslengte voor zich uithoudt, om door z'n oogharen te bekijken).

Waarom moet ik meegaan? Ik zit hier best bij mama.
LOTTE.

Waarom? Mannen vragen altijd zooveel. Die doen nu nooit eens vlotweg wat hun
gezegd wordt, hè moeder?
MEVR. VAN ELPEN

(glimlachend)
(hem zachtjes naar de deur drijvend).

Ja, ga jij maar mee met je vrouw, als 'n gehoorzame echtgenoot, Frits.
FRITS.

Maar ik zie werkelijk niet in....
LOTTE

(invallend).

Nog altijd niet? De kinderen hebben naar je gevraagd. En je moet ons helpen met
den boom ook. Wou je ons soms maar alleen laten sjouwen?
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ANTON.

Geen kwestie van. Iedereen aan 't werk. En dan zal moeder later zeggen of 't zoo
wèl is. En zij tevreden is over onze arbeid.
MEVR. VAN ELPEN

(lachend).

Juist. Moeder zal later het finale oordeel uitspreken.
(Onno wil ook heengaan, maar zij houdt hem tegen. Al de anderen af).
MEVR. VAN ELPEN.

Nee, blijf jij even hier. Laat me niet alleen. Ik weet niet wat 't is. Ik ben vandaag niet
graag alleen.
ONNO.

En waarom hebt u de anderen dan weggestuurd?
MEVR. VAN ELPEN

('n oogenblik uit 't veld geslagen).

Weggestuurd? - Omdat ik je graag even spreken wou, - rustig alleen.
ONNO

(glimlachend).

Ik dacht, dat u het bewuste onderwerp tot Nieuwjaar toe wou laten rusten?
MEVR. VAN ELPEN

(als verbaasd).

Maar daarover is 't ook niet. Hoe kom je er aan jongen? Dáaraan denk ik zoo min
mogelijk.
(licht zuchtend).

Ik heb zorgen genoeg op 't oogennblik.
ONNO

(medelijdend).

Over Clara, moedertje? U bent toch niet ongerust over haar?
MEVR. VAN ELPEN.

Nee, waarom zou ik dát wezen? Maar ik mis 't kind.
(glimlachend).
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De kloek heeft met Kerstmis zoo graag ál haar kiekens onder haar vleugels. - En 't
hindert me ook zoo, dat ze niet bedacht heeft, hoeveel verdriet ze mij doen zou door
niet te komen.
ONNO.

Dat weet u immers nog niet. Denk toch eens wat 'n triestigen Kerstdag zíj zal hebben.
Zij en Henk. Haar niet-komen bewijst dunkt me duidelijk, dat zij meende te móeten
blijven om die vriendin. Dat 't haar plicht was die te verplegen.
MEVR. VAN ELPEN

(opeens even heftig).

Onzin! Haar plicht was met Kerstmis hier te komen. Bij haar moeder. (zachter).

Ik heb jullie zoo noodig dezer dagen. De Kerstdagen zijn altijd dagen van gemengde
aandoeningen voor me geweest. Ik heb er je nooit veel van verteld. Ik wou jùllie
Kerstvreugde nooit door iets verstoren. Maar voor mij, hóe gelukkig ook, waren ze
steeds weemoedig.
(haar stem heel week nu, langzaam)....

Kerstmis vròeger, toen vader leefde, was nog wat anders voor me, jongen. En 't
was ook tégen Kerstmis, nu 17 jaar geleden, dat hij zich voor 't eerst onwel begon
te voelen.... En drie maanden later....
ONNO

(geroerd).

Beste moeder! Wat hebt u dan tóch, niettegenstaande die droeve herinneringen,
die dagen altijd vroolijk en feestelijk voor ons weten te maken.
MEVR. VAN ELPEN

(nu stralend, hoewel tegelijk geroerd).

Dat was m'n plicht jongen. Neen, laat ik 't anders zeggen. Plicht klinkt zoo dor hier.
't Was m'n geluk, m'n grootste, blije streven om jullie vreugde en vroolijkheid te
geven. Niet alleen met Kerstmis, maar door je heele verdere leven.
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ONNO

(a.b.).

Wat u volkomen bereikt heeft. En waar we u innig dankbaar voor zijn.
MEVR. VAN ELPEN.

Stil, dankbaarheid vraag ik niet. Alleen je liefde en vertrouwen. Als ik dié maar altijd
behouden mag.
ONNO.

Vráagt u dat nog? Daar twijfelt u toch niet aan?
MEVR. VAN ELPEN

(voor zich kijkend, zacht, wat aarzelend).

Ik weet niet. Ik heb in den laatsten tijd weleens het gevoel gehad.... of je.... wat van
me vervreemdde.... Of ik je.... zoo'n beetje begon te verliezen.
(Ziet hem aan als bijna angstig en in spanning).

ONNO

(vat haar hand).

Dat is alleen in uw verbeelding, uw uiterst gevoelige verbeelding, hoor. U zult me
nooit verliezen. U zult er integendeel nog 'n lieve dochter bij winnen.
MEVR. VAN ELPEN

(als haar best doende om opgewekt te spreken).

Ik hoop 't jongen.
(dringend met warmte)

Als je wist hoe graag ik 't wou. Hoe ik er m'n best voor doe, er voortdurend al m'n
krachten toe inspan, om Liesbeth voor me te winnen. (Zacht, zonder hem aan te zien, alsof ze bang is hem verdriet te doen)

Tot nu toe is 't me nog niet gelukt.
ONNO.

Maar hoe kort kent u elkaar ook nog. Liesbeth is gesloten. Ze geeft zich niet
gemakkelijk. Maar twee goeie menschen, zooals u en zij, moeten elkaar weten te
vinden.
MEVR. VAN ELPEN.

't Zou heerlijk zijn. - Want als ik je zei wat 'n angst er dezer dagen in me gekomen
is....
ONNO.
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Kom moeder, u bent uzelf niet. Moet ik ù, flinke, sterke vrouw van angst hooren
spreken?
MEVR. VAN ELPEN

(glimlachend).

Ja. Je sterke, flinke moeder voelt zich ook wel eens zwak. En in die oogenblikken
van zwakte voelt ze wel eens erg de behoefte aan steun van haar krachtige jongens.
ONNO

(met hartelijke opgewektheid).

Steun u dan nu maar op mij, - op uw krachtigen zoon. En biecht dan eens op wat
die angst is.
(korte pauze).

MEVR. VAN ELPEN

(zacht).

Dat Liesbeth niet van me houdt. Dat ze nooit van me zal gaan houden.
ONNO

(half wrevelig).

Maar hoe komt u dàar nu weer aan? Dat moet 'n hallucinatie van u wezen.
MEVR. VAN ELPEN

(schudt langzaam van nee)....

Heb jìj dan nooit eens, dat je instinctmatig voelt, wie van je houden en wie niet? Aan
wie je sympathiek bent en wie niet.
ONNO.

Ja, dat natuurlijk wel, maar....
MEVR. VAN ELPEN.

Nu, zoo voel ik met absolute zekerheid, dat ik Liesbeth niet sympathiek ben. En, o
jongen! Dat doet me zoo'n pijn. - Still, laat me nu eens uitspreken. Ik begrijp ook
wel hoe 't komt. Ik
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kan 't wel verklaren.
(als met warme, blije overtuiging).

Ze houdt ìnnig veel van jou, jongen.
ONNO

(gelukkig).

Dat doet ze.
MEVR. VAN ELPEN

(met 'n beminnelijken glimlach).

En dàt gevoel, in mijn oogen, is haar beste kwaliteit.
(langzaam)

Maar dààrdoor is ze ook - schrik nu niet - 'n beetje, of liever wat erg jaloersch van
mìj. Van de groote, innige liefde, die wij elkaar toedragen, en het groote vertrouwen,
dat er tusschen ons was.... vroèger.
ONNO

(pijnlijk, op stelligen toon).

Nee moeder, nu miskent u haar. Zóó klein en afgunstig is ze niet. Dat weet ik beslist.
MEVR. VAN ELPEN.

Stil, stil nu.... Denk niet, dat ik haar daarom hard val. Volstrekt niet, hoor. Ik kan me
die jaloezie zoo goed begrijpen.... Men deelt niet graag z'n liefde met 'n ander.
(zij zucht).

Dat heb ik zelf met de meisjes ondervonden. En 't kost veel zich daarin te schikken.
(met nadruk).

Zìj deelt jou niet graag met mìj.
(langzaam).

En 't is dààrom, dat zij zoo heel graag met je naar Amerika zou gaan. Ver weg van
mij. Dan had zij je alleen voor zich. (sneller).

Je moet haar dit natuurlijk niet zeggen. Ik zou haar niet graag verdriet doen. Ik zeg
't je in vertrouwen. Ik kàn nu eenmaal niet goed iets voor m'n kinderen verzwijgen.
M'n hart is altijd, zooals je weet, 'n open boek voor jullie geweest. (korte stilte)
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Wat is 't Onno?
(als verwonderd)

Nu ben jìj toch niet bedroefd?
ONNO

(a.v.)

Nee. Zeker niet moeder. 't Hindert me even maar. Ik zou bedroefd zijn als ik 't
geloofde. Maar 't is zoo niet.
(heel stellig, zelfs iets koel)

U vergist u werkelijk. En.... ik verzoek u zelfs er niet verder over te spreken.
(hij staat op, gaat naar 't raam en kijkt zwijgend naar buiten).

MEVR. VAN ELPEN

(staat ook op, gaat naar hem toe en legt haar hand op z'n schouder, zacht).

Je bent toch niet boos op me, jongen? - Heeft m'n openhartigheid dàt treurige
gevolg?
ONNO

(in dezelfde houding, - nog steeds wat pijnlijk en koet).

Welnee, ik ben niet boos.
MEVR. VAN ELPEN

(doet alsof ze zichzelf forceert om opgewekt en hartelijk te spreken).

Willen we dan nu eens over iets anders spreken? Over de toekomst? Je toekomst
met hàar? - Toe jongen, kom weer naast me zitten. Geef me weer eens 'n hand.
(op 'n zóó gedwongen blijmoedigen toon, dat voor hem duidelijk is, dat zij zich forceert en
niet meent wat ze zegt)

't Is best mogelijk, dat ik mij vergist hebt. Is 't zoo goed? - En ik wil blìjven trachten
haar voor me te winnen.
(Als hij 'n beweging maakt om haar te doen zwijgen)

Zeker, we spreken er niet verder over. (met dringende warmte en hartelijkheid in haar volle stem)

Maar dìt voel ik nu eens behoefte je te zeggen - ik heb er van
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nacht nog lang over nagedacht: - je bent altijd 'n beste, goèie zoon voor me geweest.
'n Echte steun voor je alleenstaande moeder. Je hebt je woord aan vader trouw
gehouden,
(Onno's gezicht vertrekt pijnlijk)

toen hij je vroeg om later altijd goed voor me te wezen. En me nooit verdriet te
doen.... Ik hoop, dat je kinderen later even lief voor jou zullen wezen. - En voor
Liesbeth natuurlijk. En je beiden alle verdriet zullen besparen.
ONNO

(die weer naast haar is gaan zitten, nu flauw glimlachend).

Altijd in de toekomst bezig?
MEVR. VAN ELPEN

(monter).

Alijd. - Dat is 'n eigenschap van ons vrouwen, geloof ik. O! Als je wist wat 'n genot
ik me nu al voorstel van m'n kleinkinderen. Echt egoïst, hè? - Ik zie ze al voor me.
(met 'n warmen glimlach)

'n Genot om ze op m'n schoot te hebben. Om ze te vertellen, met ze te spelen,
zooals ik vroeger met jullie gespeeld heb. - Ze voor te lezen uit de oude
prentenboeken. Om ze iederen dag naar me toe te zien komen! - door die deur
dàar,
(wijst naar de middelste tuindeur)

terwijl ik hier zit te werken.
(haar gezicht straalt nu)

't Zal me opnieuw jong maken.
(als heel verbaasd tot Onno)

Wat? Waarom kijk je nù weer bedrukt? - Dìt te hooren kan je toch niet hinderen,
dunkt me.
ONNO

(pijnlijk, bijna berouwvol).

Och moeder! U moet er u niet te veel in verdiepen. - U vergeet.... Iederen dag zult
u ze niet kunnen zien. Ik.... we zullen dan immers in Amerika wezen.
MEVR. VAN ELPEN

(al 't licht opeens weg uit haar gezicht - dof).

O ja, 't is waar. Je zult in Amerika wezen. Daar had ik niet aan gedacht.
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(Korte stilte, zij staart voor zich uit, heel zacht)

Ik had dat heele plan vergeten.
ONNO

(a.v.)

Moedertje, kijk nu zoo niet! Dat snijdt me zoo. U geeft me weer dat ellendige gevoel
alsof ik 'n....
(bijna wanhopig)

M'n God, ik ben toch geen bruut.
MEVR. VAN ELPEN

(roerend voor Onno, door haar geforceerde blijmoedigheid die als lacht door tranen heen).

Zeker, ben je geen bruut.
(Met 'n nerveus lachje)

Wie durft dat van mìjn jongen zeggen? Ik kijk al weer opgewekt, hoor.
ONNO

(bruusk door z'n emotie, z'n meelijden en wroeging).

Luister nu eens. Ik zal zoo gauw mogelijk nog eens met oom over de zaak spreken.
MEVR. VAN ELPEN

(invallend, als pijnlijk)

Waarom begin je daar wéér over jongen? Ik had immers niet aan 't heele plan
gedacht.
ONNO.

Nee, maar ik wèl. Ik moèt er over denken.
MEVR. VAN ELPEN

(als smeekend).

Dan toch pas nà Nieuwjaar? Dat had je me beloofd?
ONNO.

Goed, na Nieuwjaar. - Dan zal ik oom nog eens voorstellen,
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of we mogelijkerwijs geen ander in m'n plaats kunnen zenden. Dien zouden we
moeten zoeken natuurlijk. Ik zou er àlle moeite voor doen. (beslist)

Maar, vinden we dien niet, dan in Godsnaam moet u me ook niets verwijten, als ík
er later heenga. Dan zult u uw best doen er in te berusten. Zoo blijmoedig mogelijk,
niet waar?
MEVR. VAN ELPEN

(innig).

Zeker jongen. Ik zal jou nooit iets verwijten. Als jij maar handelt, zooals je èigen
gevoel je dat voorschrijft. En zooals jijzèlf denkt te moeten handelen.
ONNO

(voor zich mompelend, met 'n flauwen glimlach).

Juist wat Liesbeth zei.
(Nadenkend ziet hij haar even aan en loopt dan heen en weer).

MEVR. VAN ELPEN.

Ik moet je dít alleen nog tot m'n verontschuldiging zeggen, als ik zoo opzie tegen
je heengaan, dat ik....
(wacht tot Onno bij haar is en begint dan opnieuw)

Ik zou je waarlijk wel met 'n lichter, al was 't ook 'n bedroefd hart van me weg zien
trekken,....als ik soms niet zoo'n sterk voorgevoel had....
ONNO.

Wat voor voorgevoel?
MEVR. VAN ELPEN

(heel zacht).

Dat ik je niet meer terug zou zien.
ONNO

('n oogenblik angstig).

Hoe komt u dááraan? - U bent gelukkig gezond. U mankeert niets.
MEVR. VAN ELPEN

(na even gewacht te hebben).

Gezond? - Ik geloof wel eens dat m'n hart niet heelemaal in orde is. En dat ik jong
zal sterven, zooals m'n vader.
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ONNO

(wat gerust gesteld).

Uw hart? Daar hebt u toch nooit last van gehad, wel? Ik meen, dat u u 'n paar jaar
geleden nog hebt laten onderzoeken. En dat de dokter toen niets verkeerds heeft
geconstateerd. Wel ja, dat heeft hij me zelf nog verteld.
MEVR. VAN ELPEN.

Ja, 'n paar jaar geleden. - M'n vader heette ook volmaakt gezond. En toch is hij er
opeens uit geweest.
(nu bemoedigend)

't Kan ook wel zijn, dat ik me vergis.... Dat 't alleen maar 'n voorgevoel is, en dat die
hartkloppingen niets beteekenen....
ONNO

(nu monter en hartelijk).

'n Heel dwaas voorgevoel, hoort u? U moest u nòg eens laten onderzoeken. Dan
zal de dokter wel hetzelfde zeggen en u dat voorgevoel voor goed uit 't hoofd praten.
MEVR. VAN ELPEN

(nu ook opgewekt, maar op 'n duidelijken toon, alsof ze er zelf niet aan gelooft).

Zeker, zeker, m'n jongen. Ik weet trouwens wel, dat ik er niet aan toegeven mag.
Dat zou zwakheid wezen. Je zult wel niets aan Anton zeggen, hè? De jongen is zoo
erg gevoelig. Hij mocht er eens over gaan tobben.
ONNO

(a.v.).

Natuurlijk niet. Maar tobben zóu hij niet. Daar ben ik zeker van. We zijn allemaal
gelukkig veel te vast overtuigd van uw sterk, gezond gestel.
MEVR. VAN ELPEN

(klopt, bij wijze van bezwering, glimlachend drie-
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maal op haar stoelleuning).

Des te beter m'n jongen, des te beter.
(Korte stilte, mevrouw heeft onderwijl 'n haakwerk ter hand genomen).

Weet je van wie ik, terwijl je weg was, 'n bezoek heb gehad?
ONNO.

Nee, dat is moeilijk te raden. Van wie?
MEVR. VAN ELPEN.

Ik zal 't je maar makkelijk maken. Van Marie Gevers.
ONNO

(onverschillig).

Zoo.
MEVR. VAN ELPEN

(zonder hem aan te zien, hoewel ze hem tersluiks observeert).

't Was 'n pijnlijk bezoek.
ONNO.

Hè waarom? Dat begrijp ik niet.
MEV.R VAN ELPEN.

Ik had toen juist 't bericht gekregen van je verloving.
ONNO

(koel).

Nu?
MEVR. VAN ELPEN.

Begrijp je werkelijk niet waarom dat pijnlijk was? En waarom ik 't kind voorzichtig
op dat nieuws heb moeten voorbereiden?
ONNO

(kortaf, koel, wat wrevelig).

Gekheid! Ja, nu begrijp ik 't. Maar dat is niets dan 'n vergissing van uw kant. U weet
even goed als ik, dat ik nooit in de verste verte verliefd op haar ben geweest of haar
dat getoond zou hebben. Al zag ik haar hier ook dikwijls genoeg.
MEVR. VAN ELPEN.

't Laatste is mógelijk.
(Op 'n toon van: ik zeg daarom nog niet, dat 't zoo is).
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Maar 't eerste....
(glimlachend).

Nee jongenlief, daar ben ik volstrekt niet zoo zeker van. Al beweer je 't nu nog zoo
beslist.
ONNO.

Maar moeder, me dunkt, dat ik daar toch wel 't best over kan oordeelen.
MEVR. VAN ELPEN

(met 'n melankoliek glimlachje).

Geloof je werkelijk? Geloof je niet, dat 'n moeder, die zoo voortdurend in haar kind
tracht ín te leven, hem bestudeert, hem gadeslaat, soms beter in z'n hart zal lezen,
dan dat kind zelf?
ONNO

(invallend, beslist).

Nee, dat geloof ik stellig niet. En in ieder geval, zelfs àls 't zoo was, waartoe dient
't daar nú nog over te spreken? Ik ben nu met Liesbeth verloofd. Ik heb me tegenover
Marie Gevers niets te verwijten. En die heele Marie Gevers gaat me dus absoluut
niets meer aan.
MEVR. VAN ELPEN

(langzaam).

Dat klinkt heel verstandig.... voor jezèlf. Maar wel erg hard. 'n Beetje egoist zelfs.
Vooral als je weet, zooals ik, dat zìj zich je verloving heel erg heeft aangetrokken.
ONNO

(op vasten toon).

Dat geloof ik niet, moeder. Dat hoû ik eenvoudig voor verbeelding van u.
(glimlachend, terwijl hij haar op den schouder klopt).

U zult eens zien, hoe goed zij zich vroeger of later weet te troosten.
MEVR. VAN ELPEN

(ernstig).

Ik hoop 't jongen.... Ik heb nù innig
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meêlijden met haar. - Ik heb zèlf vroeger wel eens gedacht, dat zij en ik eens nader
tot elkaar zouden komen te staan. Ik had je nooit met 'n meisje zóó
aardig-vertrouwelijk gezien als juist met haar.
(als hij iets zeggen wil om dit te ontkennen)

Nee, nee, ik zeg immers niet, dat je met haar geflirt hebt - Dàt ligt eenmaal niet in
je aard....
(Onno loopt wat ongeduldig heen en weer)

Maar wees in ieder geval vriendelijk tegen haar, als je haar weer ziet. Ze is erg op
me gesteld. En ze zal me dus ook in 't vervolg nog wel eens komen bezoeken.
(halfluid mompelend)

Als haar dat tenminste niet te pijnlijk is.
(Onno is weer gaan zitten en bladert in 'n boek)
(korte stilte a. v)

Ja, ja.... De dingen loopen soms anders dan we gewenscht en gehoopt hadden.
Luchtkasteelen bouwen voor de toekomst is pleizierig, maar héel gevaarlijk. - Er
volgt haast altijd desillusie na. - Jij verloofd met 'n meisje, dat ik nooit gezien had.
- Dat niets liever wil, dan zoo gauw mogelijk met je heentrekken naar 'n vreemd
land.... M'n jongen van me weg.... Clara en Lotte 't huis uit....
(zacht-droevig)

't Nest langzamerhand leeg. - Al de jongen weg van de moedervogel.
ONNO

(komt naar haar toe en legt z'n hand op haar schouder. Half wrevelig, half medelijdend).

Ik bèn immers nog niet weg, moeder. Verdiep u daar nog maar niet in. Leef nu maar
eens bij den dag. U hebt de jongen nu nog om u heen.
MEVR. VAN ELPEN

(glimlachend).

Behalve Clara, dat is waar. - Je hebt gelijk. Geen zorgen voor den tijd. Ik weet zelf
niet wat me de laatste dagen scheelt. - Zoo tobberig als ik ben geworden. Daar moet
ik tegen in.
(staat op en strekt zich. Heel dapper en monter nu)

Een, twee, drie! Kijk, nu ben ik de oude moeder weer, die je altijd gekend hebt. Met
'n vroolijk gezicht en 'n voorhoofd zonder rimpels.... Nu jij ook die rimpels weg, hoor.
Daar heb jij volstrekt geen reden toe.
(zij pakt hem hartstochtelijk)
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Goddank, ik heb je toch nog. Dat moet ik nu iederen dag maar denken....
(zachter)

zoolang als 't gaat.... En nu zullen we eens vroolijk Kerstmis gaan vieren, het
heerlijkste feest van het jaar.... Kom, ik ga eens even naar den boom kijken. Hoe
ze opschieten.... 't Weer klaart wat op. Misschien kun je nu straks nog even met
Liesbeth uit. Wìj zullen maar thuis blijven, denk ik.
(Mevrouw af. Onno loopt eenige oogenblikken met gefronst voorhoofd heen en weer.
Dan komt Liesbeth binnen).
LIESBETH.

't Is bijna droog. Willen we nu nog even gaan?
ONNO

(gepreccupeerd).

Goed. - Zeker.
LIESBETH

(zacht).

Is er iets?
ONNO.

Nee. (Zij zien elkaar even zwijgend aan)

....Dat is te zeggen....
(hij zucht)

Niets nieuws eigenlijk.
LIESBETH

(met haar hand op z'n schouder).

Je tobt over iets.
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ONNO.

Hoe weet je dat?
LIESBETH

(stil glimlachend).

Ik lees immers in je.... Over je gaan naar Amerika. Of je dat wel doen mag tegenover
je moeder....
ONNO.

Je bent waarachtig een gedachtenlezeres. Merkwaardig zoo slim als vrouwen toch
zijn. Zoo scherp als ze zièn.... Moeder ook, die ziet alles.
LIESBETH.

Dat geloof ik zeker.... 't Is naar aanleiding van het gesprek met je moeder, dat je
daarover bent gaan tobben, niet?
ONNO

(haastig).

Moeder heeft er niets over gezegd. Dat moet je niet gelooven. Ze wilde er zelfs niet
over spreken. - 't Kwam zoo van zelf, heel toevallig.
LIESBETH

(lacht heel zachtjes, wat droevig).

O Onno!
(zij kust hem)

Dat begrijp ik best. Jij merkte 't aan haar, niet? Jij zag ook eens scherp, op joùw
beurt?
ONNO

(knikt bevestigend, te gepreoccupeerd om haar spot op te letten).

't Zou zoo vreeselijk voor haar wezen. Dat is geen overdrijving liefste. Moeder heeft
altijd door en voor ons allen geleefd.... En nu heb ik opeens 't gevoel gekregen: als
ik eens weg was, daar in New-York, en er overkwam haar plotseling iets....
LIESBETH

(ziet hem scherp aan).

Hoe kom je dáár opeens aan? Je moeder is toch gezond. Geen sterker vrouw dan
zìj, dunkt me.
ONNO.
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Ja, zij is Goddank gezond, maar.... Haar vader was òok gezond. - Hij heette het
tenminste. - En die is toch vroeg gestorven, jonger nog dan zij. En heel plotseling.
Ik wist ook niet dat ze last van hartkloppingen had.
(korte stilte)

LIESBETH

(a.b.)

Is je moeder er bang voor, dat hàar dat ook gebeuren zal?
ONNO

(knikt van ja)....

Zij heeft er soms 'n voorgevoel van.
LIESBETH.

O 'n voorgevoel....
(wanhopig klemt ze haar handen samen, haar gezicht strak).

Zoo iets zou iedereen kunnen overkomen.
(hij knikt)

Ik zou over één of twee jaar ook plotseling kunnen sterven.
(gespannen observeert zij hem)

ONNO

(komt opeens naar haar toe en slaat z'n arm om haar heen)

Nee, nee lieveling, zeg dat niet. Dat is te vreeselijk.
(Zij leunt haar hoofd tegen hem aan, haalt even verlicht adem en glimlacht gelukkig. Hij
merkt van dit alles niets. Korte stilte).

ONNO

(nog steeds met z'n arm om haar heen)

Ik heb haar nu gezegd, dat ik nog eens met oom zou spreken. Dat ik hem voor zou
stellen om 'n ander te zoeken, die in mijn plaats zou kunnen gaan. Iemand, die de
volle geschiktheid er natuurlijk voor moet hebben. Ik zelf zou er alle moeite voor
doen. - Maar, vinden we dien niet, dan - zooals van zelf spreekt, - zou ik tòch moeten
gaan. En zou moeder haar best
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moeten doen er in te berusten.... Dat begrijp je, niet waar? En dat vindt je wel goed?
LIESBETH.

Als dat wèrkelijk zoo gebeurt, ja.
(zij zucht)

ONNO.

Zou het 'n groote teleurstelling voor je wezen, om hier te blijven?
LIESBETH.

Wel wat natuurlijk. 't Meest om jou.
ONNO

Zie je, ik heb 't gevoel, dat ik dáárom in deze zaak zoo heel conscientieus moet
wezen en zoo met werkelijk groote moeite moet uitzien naar 'n ander, omdat ik
zelf....
LIESBETH

(hem onderbrekend, droevig glimlachend).

Och Onno....
ONNO.

Wat is 't? Tranen in je oogen, liefste?
LIESBETH

(a.b.).

Mag ik eens voor je eindigen? Omdat je bang bent je hierin anders door je egoïsme
- luister goed: jouw vreeselijk, groot egoïsme - je eigen verlàngen te laten leiden.
(zacht).

Je zoudt zoo heel gráag gaan, niet waar?
ONNO

(bewonderend).

Nee, 't is werkelijk merkwaardig, zooals je m'n gedachten leest!
LIESBETH

(lacht nu opeens vol uit, hoewel gedempt).

En merkwaardig zoo'n troebel, gecompliceerd karakter als jij hebt. De grootste
menschenkenner zou moeite hebben er iets van te begrijpen....
(glimlachend)

Goed en sterk.... en zoo naïef als 'n kind.
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(opeens ernstig nu, haast smeekend).

Maar je kracht moet ik ook eens voelen. Ze moet niet altijd bedwongen liggen.
Daarom voor 'n deel, omdat ik ze ín je wist, ben ik van je gaan houden.
ONNO

(glimiachend).

Och, er is zoo weinig gelegenheid om m'n kracht hier te toonen. 'n Tabakszaak is
niet bezielend. Misschien voor 'n ander, maar niet voor mij.
LIESBETH

(blij hem eens uit te kunnen lokken).

Je houdt niet van de zaak, wel?
ONNO.

Ervan houden?
(heel gedempt, met kracht).

Ik haat ze.... Ik heb ze altijd gehaat!
LIESBETH

(nu ondanks haarzelf heftig en bedroefd).

O, maar wáarom dan....? Jij hadt toch óók het recht je eigen leven uit te leven. Je
hoefde niet alles op te offeren voor je....
ONNO

(haar haastig onderbrekend).

Stil, dat heb je verkeerd begrepen. - 't Was niet zoozeer om het weinige wat moeder
gezegd heeft, al mèrkte ik natuurlijk wel wat 't haar gekost zou hebben, als ik van
haar heen was gegaan. - 't Was om wat vader eens, kort voor z'n dood tegen me
zei: ‘Onno, jij bent de oudste. En je moet altijd goed voor moeder wezen en haar
nooit verdriet doen.’ Ik heb die woorden nooit kunnen vergeten. Dat is ook heel
natuurlijk.
LIESBETH.

Ja, van jou was 't natuurlijk. - Maar wat moet 't je gekost hebben! - Waren ze niet
vreeselijk die eerste jaren!
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ONNO

(wacht even, dan: eerst kortaf, gaandeweg met vuur en hevigheid).

Afschuwelijk. Ik dacht soms, dat ik 't niet uit zou houden, dat ik gek zou worden. Ik
voelde me net als in 'n gevangenis. Als zoo'n groote vogel in 'n hok. Je weet wel
die vogels, arenden en gieren, die opgegesloten zitten. Zoo gemeen-wreed als ik
dat altijd gevonden heb! Dat eerste gevoel van zoo'n beest in 'n kooi!.... Zooals hij
dan moet krassen en knauwen met z'n klauwen en snavel aan de tralies! - En z'n
vleugels stuk slaan tegen de wanden en de zoldering. Tegen al die engheid, die
hem drukt.... En hoe hij dan langzamerhand versuft en stil op z'n stok gaat zitten
en dof voor zich uit staart met dooie, starende oogen. Ik heb soms kunnen grienen
om zoo'n dier als ik 't zag. - Zóo voelde ik me ook. - O! Dat smachten naar vrijheid
en ruimte! Dat verlangen om mezelf eens te kunnen zijn, - m'n
van-jongs-af-gedroomde vrije, avontuurlijke leven te kunnen leiden, - m'n eigen
leven te kunnen màken! Ik heb nooit de gedachte kunnen verdragen, dat het leven
door anderen voor je klaar wordt gemaakt. Dat je precies vooruit weet, wàt ieder
jaar je brengen zal. - En nu in die zaak, natuurlijk zou dàt m'n toekomst zijn. Bah! (Hij heeft de laatste oogenblikken in groote opwinding heen en weer geloopen. Nu wordt hij
langzaam kalmer en houdt stil).

En dat is 't dan ook geworden. En och, zoo langzamerhand is al die wildheid wel
gesleten, en werd ik gaandeweg kalmer. Er valt ook wel erger te dragen. Tot ik na
'n paar jaar 'n heel bruikbaar, tam kantoormensch ben geworden....
(hij ziet Liesbeth nu voor 't eerst aan)

Lieveling, ik heb je toch niet van streek gemaakt? - Ik heb me 'n beetje door m'n
herinneringen laten opwinden, vrees ik.
LIESBETH.

Van streek gemaakt niet. 't Maakt me alleen bedroefd, ellendig, als ik merk wat jij
geleden hebt. En toch vind ik 't ook heerlijk als ik je zoo hoor. - Als ik eens voèl de
kracht en 't vuur, die er in je zijn.
(glimlacht)

Tam en suf ben je nog niet, hoor! Maar dáárom, begrijp je? - dàarom wou ik zoo
graag, dat we wegtrokken van hier. Om jou vrijheid en geluk te geven. - En.... weet
je wat ik bij oogenblikken, ook nu weer onder je spreken, zelfs bedacht heb? Wat
'n stoute plannen ik heb gemaakt? - Je moet er alleen niet van schrikken.... Als je
oom werkelijk eens zocht naar 'n associé in jouw plaats. En jij ging er uit, en we
trokken naar Amerika, naar Sicilië of waarheen je wilt....
(zachter)

Ik heb immers geld genoeg voor ons beiden. En jij ging daar eindelijk eens het leven
leven, dat jij je vroeger gedroomd hebt: je heel-en-al wijden aan je studie en
onderzoekingen. Stil nog even. Ik ben nog niet klaar. - Ik zou dan bij je zijn.... als 't
kòn. En als je weg moest op verre tochten, waar ik niet met je mee kon trekken, dan
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de eerste plaats aan z'n werk, z'n beroep.

Groot Nederland. Jaargang 3

636
Ik zou ook zoo gelukkig en trotsch wezen, als jij je later 'n naam kon maken door je
onderzoekingen.... Wat zeg je van m'n plannen?
ONNO

(stil-verrukt).

O Liesbeth, wat 'n droomen!
LIESBETH.

Ze kúnnen werkelijkheid worden. Je hoeft immers maar te beginnen met iemand te
zoeken, die in jouw plaats voor de zaak naar New-York zou kunnen gaan.
ONNO

(opeens terug in de werkelijkheid).

Maar.... die zou ik immers zoeken om dan hier, bij moeder te kunnen blijven.
LIESBETH

(nu hevig, half wanhopig).

Juist, bij je moeder. Maar je hoort toch niet aan háar in de eerste plaats. Ook niet
aan mij. Maar aan je zelf, aan je werk!
ONNO

(terugdenkend aan 't gesprek met z'n moeder, nu met bijna iets als angst).

Liesbeth ik.... ik begrijp je nog niet goed. - Is 't werkelijk om mij alleen, om mij vrij
en gelukkig te maken, dat je dit wenscht?
LIESBETH

(begrijpt eerst niet).

En waarom anders? Is 't niet natuurlijk, dat jouw geluk me vóór alles gaat?.... Onno!
Je kijkt zoo vreemd, zoo twijfelend haast. Je verbergt toch niets voor me....?
(Onder 't spreken valt haar opeens iets in).

Er is toch niets, wat je me niet zeggen kunt of durft?
ONNO

(nu gelukkig, weer in haar geloovend).

Dáarom alleen! Om míj geluk te geven....! Ja, ik wist 't wel, lieveling.
LIESBETH.

Dacht 'n ander dan soms iets anders....? ....Je hebt toch nooit geloofd Onno, dat
ik.... jaloersch was van je moeder? Dat ik dáarom heen wou?
(als zij even verlegenheid leest op z'n gezicht).
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Niet waar, voor zóó klein en afgunstig heb je me nooit gehouden?
ONNO.

Nee, nee.... 'n oogenblik maar....
(pijnlijk)

Vraag me niet meer.
LIESBETH

(wat droevig).

Goed. Ik zàl je niet vragen. - Alleen dit nog: je moet in me trachten te gelooven, ook
al kun je niet volkomen open met me wezen. En ik niet met jou.
(met 'n zucht)

Misschien zal dat later komen. - En denk nu eens na over m'n plan, heel kalm en
rustig, wil je?
ONNO

(haar hand vattend en die kussend).

Ik beloof 't je.
Pauze.
(gaat naar 't raam; - plotseling)

Wat!.... Is 't....? Kijk eens aan, - Ik geloof waarlijk, dat oom Jan daar aankomt. Door
den tuin.
LIESBETH.

Waar?.... O laat hij hierdoor binnen komen. - Ik verlang zoo om hem te zien. Hem
even alléen te zien.
ONNO.

Ja waarachtig, hij is 't.
(opent de middelste tuindeur en even daarop komt Jan van Elpen binnen; hij draagt 'n groot
pak onder den arm, dat hij dadelijk neerlegt. Daarop steekt hij Onno z'n beide handen toe).

ONNO.

Wel oom, dat is 'n verrassing!
JAN VAN ELPEN.

Ja, ik ben gisteren avond al met tante en Lize thuis
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gekomen omdat.... Maar voor ik je dat vertel, moet ik eerst met m'n aanstaande
nichtje kennis maken. Ik was zóó verlangend haar te zien dat ik geen geduld had
te wachten, tot jullie mìj zoudt bezoeken.
(haar hartelijk de hand gevend)

Hoe gaat 't Liesbeth, hoe gaat 't?
LIESBETH.

Hoe vriendelijk van u, meneer van Elpen.
(zij kust hem wat verlegen, maar hartelijk).

VAN ELPEN.

Dank je kind, dank je hartelijk. Daar doe je me erg veel genoegen mee, met die kus
hoor. Die beschouw ik als de bezegeling van onze vriendschap.
LIESBETH.

Ik heb zoo verlangd met u kennis te maken. Onno heeft me al veel van u verteld.
VAN ELPEN.

En hij heeft me al veel over jou geschreven. Vier kantjes vol van je lof.... Kinderen,
zoo'n verrassing als dat voor me geweest is! - Ik had nooit van je gedacht Onno,
dat je op die manier uit den hoek zou zijn gekomen. 'n Blije, heerlijke verrassing.
(Liesbeth geeft hem 'n leunstoel. Hij gaat zitten. Liesbeth en Otto tegenover hem.)

VAN ELPEN.

Ja kind, je moet me niet kwalijk nemen, als ik wat onbescheiden ben.... Ik moet je
nog eens goed bekijken. Je moeder niet thuis? Ja?
(haastig).

Nee, nee, roep haar niet. Ik zal straks wel even naar haar toegaan. Ik ben expres
door....
(bedenkt zich en kucht).

Maar ik moet je eigenlijk allebei nog gelukwenschen....
(hen nog eens de hand schuddend, wat ontroerd).

Je krijgt 'n beste man, Liesbeth.
LIESBETH

(glimlachend).

Dat weet ik, mijnheer van Elpen.
ONNO.

Nee oom, dàt nu niet.
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LIESBETH

(a.b.).

Ja, dat nu wèl. Ga jij nu eens even 'n beetje op 'n afstand. Toe, even maar.
(Van Elpen lacht zachtjes).

ONNO.

Maak 't niet te lang, hoor.
VAN ELPEN

(nu ernstig, terwijl hij haar onderzoekend, haast iets angstig aanziet).

'n Man, die zelden of nooit aan zichzelf denkt.
LIESBETH.

Te weinig, veel te weinig.
VAN ELPEN

(z'n gezicht opklarend).

Dat is zoo. Dat is de aard van al de kinderen. Dat hebben ze van hun vader....
(even geroerd, met iets smeekends).

Daarom zul jij wel.... Je zult goed voor hem wezen, niet waar? In zìjn plaats voor
hem denken en zorgen?
(Liesbeth knikt ernstig).

Ja, ja, ik geloof je kind. Ik heb vertrouwen in je.
(tot Onno).

Kom maar, Onno. 't Is al afgeloopen. We hebben 't niet te erg met je gemaakt....
(tot Liesbeth).

Je bent in 'n aardigen tijd gekomen Liesbeth. Kerstmis is hier altijd 'n
allergenoegelijkst, heerlijk feest geweest. Zeker weer 'n Kerstboom?
LIESBETH.

Ja, 'n prachtige groote.
VAN ELPEN.

Dat dacht ik wel. Dat was hier meestal. Daarvoor had ik ook 'n kleinigheid
meegebracht. Je dacht zeker: waar komt de oude daar
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mee aansjouwen, hè? Iets voor de kinderen en iets voor jou.
(met 'n knikje tot Liesbeth).

Natuurlijk, m'n aanstaande nichtje moest toch iets van me hebben. Nee, niet
uitpakken nog. Je eigen pakje tenminste niet. Dat is voor onder den boom.... En
vertel me nu eens.... Alles is zoo vlug bij jullie in z'n werk gegaan....
(glimlachend).

Misschien al toekomstplannen ook gemaakt?
ONNO

(wat gedwongen luchthartig).

Ja, dat hebben we. M'n meisje vooral is daar bizonder ver in. Die beraamt het eene
stoute plan na het andere. - Ze zijn alleen nog uiterst vaag. Ik zou er u graag làter
eens over spreken.
VAN ELPEN.

Best, jongen. Ik sta iederen dag tot je dienst.
(glimlachend tot Liesbeth)

Zoo, ben jij zoo'n plannenmaakster?
LIESBETH.

Ja. (wacht even, stoot er dan uit)

Ik zou zoo heel graag met hem naar Amerika gaan. Of liever....
VAN ELPEN

(opgewekt, houdt zich alsof hij heel verbaasd is)

Zoo! - - En wat is dat ‘of’?
LIESBETH

(ver legen).

Dat vertel ik u later wel eens.
(korte stilte).

VAN ELPEN.

Ik zou 't best vinden, als Onno er heen ging. Dat weet hij ook wel. 't Zou zelfs hoog
noodig wezen voor de zaak.
LIESBETH

(met 'n snellen blik naar Onno)
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Maar hij wou toch liever, dat u eerst nog moeite deed om 'n ander te vinden. Iemand,
die er natuurlijk in alle opzichten volkomen geschikt voor moet zijn.
ONNO.

Laat ik dat nu liever later eens met oom bespreken. Op kantoor.
LIESBETH

(smeekend).

Toe, mag ik hem niet éven vast op de hoogte brengen?
VAN ELPEN

(die er wel graag over doorgaat).

'n Ander? Is dàt weer 't laatste plan?
ONNO.

U hebt natuurlijk te beslissen wat gebeuren moet, oom. Maar àls 't mogelijk was
zoo iemand te vinden, zou dat geloof ik wel beter zijn.
VAN ELPEN.

't Zal moeilijk wezen. (gemaakt ongedwongen).

Heb je er al met je moeder over gesproken?
ONNO.

Ja, dat is te zeggen.... Moeder merkte gisteren-avond, dat Liesbeth en ik er over
spraken. En nu van ochtend, toen ik even samen met haar was, toen.... ik weet zelf
niet meer hoè, - is heel toevallig 't gesprek er op gekomen. 'n Oogenblik trouwens
maar. Moeder wou er niet verder op doorgaan. En ze verzocht me zelfs er niet met
u over te spreken voor nà Nieuwjaar. Daarom wou ik dat nu ook doen.
(Onder Onno's spreken, als hij zegt: ‘is heel toevallig 't gesprek er op gekomen’, kijkt
Liesbeth, die eerst voor zich had gezien, even op. 'n Oogenblik zien zij en van E.
elkaar aan. Hij glimlacht flauw, bijna onmerkbaar, ziet ook dadelijk daarna weer vóór
zich).
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VAN ELPEN.

Zeker, jongen. Dan zullen we ons gesprek tot dièn tijd uitstellen.
('n stilte).

LIESBETH.

Anton heeft zoo'n aardig kiekje van ons genomen in den tuin. Onno heeft er dadelijk
'n afdruk van voor u bestemd.
(tot Onno)

Zou jij 't even willen halen? 't Ligt op m'n kamer, òf op tafel, òf in één van de twee
bovenste laden van het toilet. Wil je wel? Ik weet zeker, dat 't er ligt.
ONNO

(aarzelt even, dan glimlachend)....

Dan kun jij nog eens over me uitpraten, hè?
LIESBETH

(vroolijk).

Wat 'n slimme jongen!
(Onno af.)
VAN ELPEN

(glimlachend).

Hem weggezonden?
LIESBETH

(knikt nerveus glimlachend).

Ik wou u zoo graag eens alleen spreken. - 't Is alleen zoo moeilijk voor me.... Ik....
ik ken u nog zoo weinig.
VAN ELPEN.

Kom, kom, niet zenuwachtig wezen. Als je iets te zeggen hebt, spreek dan vrij uit.
Je weet, ik hoû van Onno. Als van 'n zoon. Ik hoû van al de kinderen. Maar van hem
toch 't meest. Er zit 't meeste kern in hèm.
LIESBETH.

Ja, ja, dat weet ik. Maar 't is ook daarom zoo moeilijk voor me, omdat er....
(zachter)

zooveel is, wat ik u niet zeggen kan.
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VAN ELPEN

(knikt).

't Zal wel meevallen, denk ik. Misschien begrijp ik je wel al spreek je niet uit. Al duid
je maar even aan, met 'n heel enkel woord.
LIESBETH.

Ik wil 't probeeren. Ik ben anders bang.... als u van mijn plannen hoort, dat u wat
boos op me zult wezen.
(na eenig aarzelen)

U weet misschien.... Ik heb wat fortuin, voldoende voor ons beiden om van te leven.
O ruim voldoende. - En nu had ik gedacht (glimlachend)

prepareer u op iets vreeselijks - of Onno niet ùit de zaak kon gaan, om zich heel-en-al
te wijden aan z'n studie en onderzoekingen.
(Gaandeweg met vuur en ontroering, al haar geslotenheid verdwenen, met 'n kleur en
schitterende oogen)

't Is in de eerste plaats om hèm, dat ik dat wil. Ik zou hem zoo graag eindelijk eens
't geluk geven, waar hij vroeger van gedroomd heeft. Waar hij al die jaren hier in
stilte naar heeft gehunkerd. Werk dat hem interesseert, waar hij liefde voor heeft....
't Zou zoo'n genot wezen, als ìk hem dat geven kon. - En 't zou òòk wat om ons
beiden wezen. Om onze toekomst.
(zachter)

Ik zou bang zijn voor de toekomst hier.
(nog zachter)

Bij z'n moeder.... En, ik beken 't ronduit, om mezelf zou 't òok wat wezen
(de tranen opeens in haar oogen)

Ik verlang zoo hem te zien, zooals hij is. Zooals ik hem van 't begin af gevoeld heb
in m'n verbeelding, - maar zooals hij zich hier niet toonen kan: krachtig en energiek
en vastwillend.... 't Doet
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me zoo'n pijn, dat hij hier.... zoo anders is....
(wacht even)

Als u me nu maar.... begrijpt en me niet te vrijmoedig hebt gevonden.
VAN ELPEN

(schudt ernstig van nee).

Nee kind, ik dank je integendeel voor je vertrouwen. En begrijpen doe ik je ook....
Wel, wel, dat je zóó gauw onder de oppervlakte bent gaan zien.... Je hebt me wel
wat, hoe zal ik 't zeggen, verbouwereerd. En zoo op eenmaal kan ik hieromtrent
ook niet besluiten.... Dat vat je.... Maar.... ik voel veel voor je plan. Ik geloof wel, dat
je gelijk kunt hebben. En ik zou ze hem van harte gunnen, die toekomst.
LIESBETH.

Daar was ik zeker van. Ik wist, dat ù niet zelfzuchtig van hem hield. Z'n heengaan
zou anders zeker 'n gemis voor u wezen?
VAN ELPEN.

'n Groot gemis. 't Is vooral de jongen zelf, dien ik missen zou.... Ik heb geen zoons.
LIESBETH.

En nu probeert 'n vreemde dadelijk hem van u weg te nemen.
VAN ELPEN.

Daar heeft ze groot gelijk in, die vreemde. O kind, ik ben je zoo dankbaar, dat je op
die manier van hem houdt. - De groote moeite alleen zou wezen, om hèm er toe te
krijgen, er in toe te stemmen.
LIESBETH.

Ja. Om toe te stemmen, in wat hij zoo vurig wenscht.
VAN ELPEN.

Dat doet hij zeker, hè?
LIESBETH

(knikt).

Wij hebben 't er van ochtend over gehad. Ik heb hem weten uit te lokken. 't Was
heerlijk in één opzicht. Hij toonde me eens 'n oogenblik de wàre Onno.... Waarom
hebt u hem indertijd toch bij u genomen in de zaak?
VAN ELPEN.

Kindlief, daar heb ik waarachtig niets aan kunnen doen. Ik heb genoeg met hem en
met z'n moeder gesproken om hem er van af te houden. (schudt 't hoofd)

Alles vergeefs. Eén eigenschap heeft Onno met z'n moeder gemeen: 'n
onverzettelijke wil 't Was toen zijn wil zich op te offeren voor z'n moeder en bij mij
in de zaak te komen. Wat hij wist, dat zij verlangde, was voor hem wet. Wat hij wist,
dat haar verdriet zou doen, verwierp hij dadelijk. En als ik toen geweigerd had hem
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bij me te nemen, zou het eenige gevolg zijn geweest, dat ik Onno van me vervreemd,
hem misschien zelfs verloren had. En dàt wou ik niet.
(zacht)

Ik had toen ook trouwens geleerd doór 't voorbeeld van m'n broer.
LIESBETH.

Die ze naar kostschool wou zenden?
VAN ELPEN.

Heeft Onno je dat verteld?
LIESBETH.

Nee, z'n moeder.
VAN ELPEN

(glimlachend).

M'n wreede broer, die ze van haar los wou scheuren niet waar?
(Liesbeth knikt glimlachend. Ook hij glimlacht, goedig-spottend, toch even droevig bij 't
terugdenken, terwijl hij langzaam
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met 't hoofd knikt. Daarna weer ernstig:)

En toch, weet dat wel kind, heeft ze veel goeds ook, je aanstaande schoonmoeder.
LIESBETH

(knikt).

Dat is haar kracht. - (Pauze).

VAN ELPEN.

Onno blijft lang weg.
LIESBETH

(glimlacht verlegen).

Dat wist ik wel.
VAN ELPEN.

O jij ondeugd! Heb je hem misschien naar iets laten zoeken, wat er niet is!
LIESBETH.

Nee, zóó erg niet. 't Is er wel degelijk. Maar hij zal 't toch niet vinden. 't Ligt in m'n
schrijfcassette. En ik weet, dat hij veel te bescheiden is om daarin te zoeken.
VAN ELPEN.

De slimheid van de vrouwen! Je wordt 'n concurrent voor m'n schoonzuster, hoor.
(zachter, bijna met schrik)

Maar op 'n andere manier, hoop ik, op 'n andere manier.
LIESBETH.

De arme jongen! Ik zal hem eens even gaan helpen.
VAN ELPEN.

Daar komt hij juist.
(Onno komt binnen van rechts).

VAN ELPEN

(lachend).

Wel....? Gevonden, jongen?
ONNO.

Nee Liesbeth, je hebt je vergist. 't Ligt er niet.
LIESBETH
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(glimlachend).

't Ligt er heusch wèl. Heb je m'n schrijfcassette dan niet gezien?
ONNO.

Ja. Maar je begrijpt, dat ik dáár niet in kon gaan snuffelen.
LIESBETH

(ondeugend).

Nee, dat liet de bescheidenheid niet toe, hè? ....Je had 't anders best mogen doen....
Ik zal 't nu wel even halen.
ONNO.

Zeg eens, juffertje? Je hebt me toch niet voor den gek gehouden?
LIESBETH

(lachend, terwijl ze weg loopt)

O Onno, hoe zou ik dàt gedurfd hebben!
(hij loopt haar achterna).

ONNO.

Nee wacht eens. Dat gaat zoo niet. Eerst afrekening met je houden.
(Zij loopen in hun haast bijna aan tegen mevr. Van Elpen, die iuist binnenkomt).

MEVR. VAN ELPEN.

Wat beteekent die woeste vaart, kinderen?
(beiden af)

Hé Jan, jij hier? Waarom ben ik niet gewaarschuwd geworden?
VAN ELPEN.

Och, ik ben hier nog niet zoo heel lang. Door den tuin gekomen. Ik was bang je te
storen. Ik was net van plan eens naar je toe te gaan.... Met Liesbeth heb ik al even
kennis gemaakt. Ik was daar zoo verlangend naar, dat ik niet goed kon wachten,
tot ze òns zou bezoeken.
MEVR. VAN ELPEN.

Heel vriendelijk van je. - Ik dacht eigenlijk, dat je bij Dolf was met je vrouw en dochter.
VAN ELPEN.

Dat was ik ook, maar toen zijn Anna en één van de dienstboden plotseling ongesteld
geworden en zijn wij daarom naar huis gegaan.
MEVR. VAN ELPEN.

Hoe jammer. Toch niet ernstig ziek?
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VAN ELPEN.

Nee, dat niet. 'n Lichte aanval van influenza waarschijnlijk. Nu zullen we Kerstmis
dus kalmpjes thuis vieren.
MEVR VAN ELPEN.

Nee, daar komt niet van in. Dat zou al te ongezellig wezen. Doe ons het genoegen
en kom van middag met je drieen hier. Je zult ons hartelijk welkom zijn.
VAN ELPEN.

Allervriendelijkst van je. Maar dat. durf ik waarlijk zoo maar niet aan te nemen. Je
zoo plotseling met ons drieën te overvallen. M'n vrouw zou er van schrikken als ze
't hoorde.
MEVR. VAN ELPEN.

Volstrekt geen reden toe, hoor. Er is bij mij altijd voldoende voor 'n paar extra gasten.
De kalkoen en de plumpudding zijn groot genoeg. Je kunt Marie dus geruststellen.
Je zult er niet alleen mfj, je zult er al de kinderen 'n groot genoegen mee doen.
VAN ELPEN.

Nu, dan zal ik je invitatie maar aannemen. Al voel ik er me wel eenigszins bezwaard
door. En bij voorbaat m'n hartelijke dank.
MEVR. VAN ELPEN.

Dus je hebt Liesbeth al gesproken? Zeker 'n beetje gereserveerd, hè?
(ziet hem tersluiks scherp aan).

VAN ELPEN

(argeloos).

Nee, dat kan ik niet zeggen. Ik vond haar nogal toeschietelijk.
MEVR. VAN ELPEN.

Zoo. Nu, dan voelde ze zich misschien gauwer thuis met jou dan met mij. - Maar
ga zitten Jan. Nee, neem deze stoel, die is makkelijker. M'n mans oude leunstoel,
weet je nog?
(hartelijk).

Ik ben werkelijk blij, dat je gekomen bent. Ik heb echt de behoefte gevoeld om eens
met je uit te praten over Onno en z'n verloving.
VAN ELPEN.

Wat vlug in z'n werk gegaan, hè? Je zult er zeker wat door overrompeld zijn geweest.
MEVR. VAN ELPEN.

Dat kun je je voorstellen. Je kunt niet begrijpen wat 'n angst ik heb gehad
(zachter)

en nog soms heb - of Onno wel goed had gezien. Of hij wel 'n meisje gekozen heeft,
dat werkelijk voor hem paste.
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VAN ELPEN.

Nu, ik geloof dat je daaromtrent heel gerust kunt wezen. Ik heb haar wel maar kort
gesproken, maar kreeg toen dadelijk den indruk van iemand met 'n warm hart en
'n goed verstand.
MEVR. VAN ELPEN.

Zóó gauw al? Wel, wel!.... Dat doet me ontzettend veel pleizier, Jan. Jij bent iemand
aan wiens oordeel en indrukken ik hecht. - Ik heb 't gevoel, dat ik nog niet over haar
oordeelen kan. 'n Genot anders om Onno zoo gelukkig te zien
VAN ELPEN

(hartelijk).

Dàt kan ik me begrijpen Marie.
MEVR. VAN ELPEN.

Als Anton dat eens beleefd had, hè?
(zacht weemoedig).

Ik mis hem weer zoo dezer dagen
(heel zacht)

z'n raad en steun....
(Van Elpen knikt. Mevrouw zucht, korte stilte)
(weer glimlachend).

En nu zijn de jongelui, geloof ik, al druk aan het toekomstplannen maken
(observeert hem tersluiks weer scherp).
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VAN ELPEN

(probeerend heel onschuldig en onnoozel te kijken).

Zoo. MEVR. VAN ELPEN

(schijnbaar ongedwongen).

Ook natuurlijk, niet waar? - Hebben ze er jou niet van gesproken?
VAN ELPEN

(wat verlegen).

Nu, zoo terloops. - Onno zei, dat hij er niet nader met me over spreken wou, voor
nà Nieuwjaar.
MEVR. VAN ELPEN.

Ja, dat heeft hij mij ook gezegd. Maar och, je begrijpt, uit zoo enkele los
heengeworpen woorden en zinnen, voel en raad ik toch wel, waar ze heen willen.
En wat hun illusies zijn.
VAN ELPEN.

Jij bent zeker iemand, die vlug genoeg alles merkt, en in de menschen kunt lezen.
MEVR. VAN ELPEN.

Och, waar 't m'n kinderen geldt....
(op gullen toon)

Ik wil er jou geen geheim van maken, Jan. Ik geloof niet, dat ik Onno hier altijd zal
houden.
VAN ELPEN

(verrast.)

Zoo! - Wat meen je met ‘hier’? Hier 't dorp of Amsterdam?
MEVR. VAN ELPEN.

Nee, niet in 't land zelfs. - Hij zal later wel naar Amerika gaan. In de eerste plaats,
omdat hij dat graag wil. En ook omdat hij weet, dat jij 't noodig acht voor de zaak.
VAN ELPEN

(ernstig).

't Is werkelijk hoog noodig, Marie.
MEVR. VAN ELPEN.

Dat schijnt zoo. - Als tenminste Liesbeth er ten slotte niet tegen op zal zien, om zoo
ver weg te trekken.
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(observeert hem weer.)

VAN ELPEN

(zich 'n oogenblik vergetend).

Dat stellig niet. Daar hoef je niet bang voor te zijn.
MEVR. VAN ELPEN

(snel).

O!! Heb je er misschien met haar al over gesproken?
VAN ELPEN

(wat verlegen, zich betrapt voelend).

Zoo even maar.
MEVR. VAN ELPEN.

Zoo! Ja, dàn blijkt wel, dat ze tegen jou niet zoo gesloten is geweest. - Je begrijpt
Jan, dat 't me eerst ontzettend veel gekost heeft om me aan die gedachte - van
Onno's heengaan - te wennen.
(spreekt op hartelijk-vertrouwelijken toon, wat ontroerd)

Eén van m'n kinderen te missen, voor goed, is het grootst denkbare verdriet voor
me, dat me nog treffen kan.... Maar natuurlijk: hùn geluk gaat me vóor alles. En toen
ik merkte dat Onno zóó hunkerde om van hier weg te gaan, toen besloot ik.... ja, er
eenvoudig in te berusten en toe te geven.
VAN ELPEN

(met warmte).

Marie, nu kan ik je toch niet zeggen hoe dankbaar ik je ben voor die woorden en
hoe buitengewoon verstandig ik dat besluit van je vind. Ik had 't werkelijk niet van
je gedacht.
MEVR. VAN ELPEN

(glimlachend).

Ik val je dus nog eens mee op m'n ouden dag.... Alleen.... te véél moet je hem niet
haasten, Jan. De eerste jaren moet je hem me nog laten. 'n Ander, misschien jijzelf
zou tot dièn
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tijd dan in z'n plaats kunnen gaan. Ik zou zoo gráag het genot hebben om m'n eerste
kleinkinderen, laat ik zeggen m'n eerste kleinkind van hèm, nog in m'n armen te
houden.
VAN ELPEN

(wat achterdochtig).

'n Paar jaar zou wel wat lang zijn.
MEVR. VAN ELPEN

(zonder op z'n laatste woorden te letten).

Ik vraag je dit ook dáárom, omdat ik sinds eenige jaren al, zoo'n sterk voorgevoel
heb, dat ik 't niet lang meer zal maken.
VAN ELPEN

(wat onrustig).

Hoe kom je daaraan, Marie? 'n Gezonde, sterke vrouw als jij?!
MEVR. VAN ELPEN

(geheimzinnig).

Ik heb er m'n redenen voor. - En denk eens aan m'n vader. Was die ook niet sterk
en gezond? - Ik heb net zijn gestel. - Dezelfde last van hartkloppingen ook. Je moet
ook niet denken, dat die gedachte me beängst. Volstrekt niet. Ik heb m'n taak hier
volbracht en ben volkomen bereid om na 'n paar jaar heen te gaan. Alleen zou ik
graag vóór dien tijd al m'n kinderen nog getrouwd en gelukkig weten. En hùn eerste
kinderen om me heen zien. Daarnà dan zal ik 't gevoel hebben, dat ik hen rustig en
bevredigd verlaten kan. - Je zult Onno hier vooral niets van zeggen, niet waar? - Ik
heb er indertijd eens even tegen hem van gerept, toen ik meende, dat ik hem toch
eens voor moest bereiden op 'n dergelijke mogelijkheid. Maar ik heb den armen
jongen toen zóó van streek gemaakt, dat ik er dadelijk van af ben gestapt.
VAN ELPEN.

Ik beloof je, dat ik er over zwijgen zal. Te meer, omdat ik gelukkig in 't minst niet
hecht aan dat voorgevoel van je.... En jijzelf nù toch ook zoo sterk niet meer, zou
ik denken.
MEVR. VAN ELPEN.

Hoe meen je dat?
VAN ELPEN.

Wel, naar je nieuwe plannen te oordeelen, om 'n groot stuk van Westerhoven aan
te koopen.
MEVR. VAN ELPEN.

Weet jìj dat al?
VAN ELPEN
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(glimlachend).

'n Man van zaken hoort van alles. - Ik ben wèl verbaasd geweest van dat plan. Nog geen grond genoeg dus?
MEVR. VAN ELPEN.

't ls niet voor mezelf.
VAN ELPEN

(verbaasd).

Niet voor jezelf? Voor wie dan wel?
MEVR. VAN ELPEN.

Voor Anton, als die later trouwt. Nee, dat is niet zulke toekomst-muziek als jij nu
denkt.... Muziek, die je misschien al gauw te hooren zult krijgen....
VAN ELPEN.

Zoo, zoo.
MEVR. VAN ELPEN.

En vóór dien tijd zouden Onno en Liesbeth er 'n paar jaar kunnen wonen....
VAN ELPEN.

Onno, die naar....
MEVR. VAN ELPEN.

Wacht nu even. Ik vergeet dat Amerikaansche plan volstrekt niet. M'n voornemen
is er 'n flinke villa te laten zetten en hun
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die tegen 'n lagen huurprijs af te staan. Dat zal me natuurlijk nogal wat kosten. Maar
je weet, ik heb altijd 't gevoel gehad, dat ouders niet schriel moeten zijn tegenover
hun kinderen. Waarom zou ik hun tijdens m'n leven al niet wat laten genieten van
het vele, dat hun na m'n dood tòch in handen komt? En ik zou ook graag dien korten
tijd, dat Onno nog hier is - zeg twee jaar op z'n hoogst - zijn thuis en z'n omgeving
zoo plezierig mogelijk voor hem maken. Zoodat ze beiden later 'n prettigen, zonnigen
indruk ervan zullen mee nemen naar hun nieuwe ‘home’ in Amerika. En ik weet dat
dàt tehuis hun bevallen zou. Onno houdt van dien grond. - Wel, komt m'n plan je
nu nóg zoo vreemd voor?
VAN ELPEN.

Eerlijk gezegd wèl. Grond te koopen en 'n villa te laten bouwen voor één zoon, die
nog niet verloofd is en 'n ander, die er zich nauwelijks ingeleefd zal hebben, of hij
zal er weer uit moeten trekken.... 't Komt mij heel wonderlijk voor.
MEVR. VAN ELPEN

(glimlacht, maar koel en kamplustig).

Nauwelijks ingeleefd zal hebben is wat sterk. Je zoudt hem me de eerste jaren
immers nog laten?
VAN ELPEN.

Dat heb ik niet beloofd Marie. Dat kàn ik niet beloven. Ga nu niet verder fantaseeren
op je eigen wenschen. En geloof ik je ook niet, dat je Onno het afscheid wel zwaar
zoudt maken? Door hem dat ideale huis te geven, dat hij in ieder geval toch na
korten tijd al zou moeten verlaten?
MEVR. VAN ELPEN

(kortaf en koel).

Hieromtrent zal Onno moeten beslissen. Ik heb je m'n plannen nu meegedeeld
(met bedwongen hevigheid).

Ik wìl van hem afstand doen, maar niet voor na 'n paar jaar. En ik kan niet denken,
dat Onno of jij zóó hard zouden zijn, om je hiertegen nog te verzetten.
VAN ELPEN

(met 'n zucht).

We zullen dat later nog wel eens bespreken
(korte stilte).

Ik ga nu je andere kinderen eens opzoeken en de kleintjes. Waar kan ik die vinden?
MEVR. VAN ELPEN.

Daar komen Onno en Liesbeth juist. Onno zal er je wel heenbrengen.
(Onno en Liesbelh komen binnen. Mevrouw gaat naar hen toe).
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VAN ELPEN

(zucht mompelend).

Ik dacht 't wel.... En als Onno maar eenmaal in die ideale villa zit....
(schudt zuchtend 't hoofd; glimlacht tot Onno en Liesbeth).

Zoo, - het kiekje gevonden?
ONNO.

Hier is het oom.
(geeft hem de fotografie).

VAN ELPEN

(gaat er mee naar 't venster).

Heel aardig. Alleraardigst. Wel bedankt, hoor. Dat komt vóór me op m'n bureau te
staan.
MEVR. VAN ELPEN

(tot Onno).

Breng jij oom eens even naar de kleintjes toe. Hij zou de tegenwoordige kinderkamer
niet weten te vinden.
(tot Van Elpen)

Je vindt míjn kinderen in het salon.
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VAN ELPEN

(knikt vriendelijk tegen Liesbeth).

Tot straks, Liesbeth.
(Van Elpen en Onno af).

MEVR. VAN ELPEN.

Wel, wat zeg je van je aanstaande oom?
LIESBETH.

Hij lijkt me heel sympathiek.
MEVR. VAN ELPEN

(hartelijk).

Zeker. Dat is hij ook. 'n Aardige, beminnelijke man.
(veel beteekenend glimlachend)

Wij hebben 't al over jullie gehad. Over je toekomst.
LIESBETH

(verrast).

Is meneer van Elpen daarover begonnen?
MEVR. VAN ELPEN

(lachend).

Nu, kijk maar zoo onnoozel niet. Ik begrijp heel goed dat je er met hem al over
gesproken hebt.
(steekt haar arm door dien van Liesbeth)

Maar nu ben ìk er over begonnen. - Ja, ik heb er vannacht en van ochtend al over
nagedacht.
(met 'n zucht)

Ik ben in gaan zien, dat jullie toekomst ligt in Amerika. Waar het verlangen van je
beiden zóó sterk is om daarheen te gaan, mag ìk je niet tegenhouden. Daar mag
ik niet langer aan m'n eigen wenschen denken.... Waarom zeg je niets kindje? Heb
ik je verlangen niet geraden?
LIESBETH.

Ik ben nog zoo....
MEVR. VAN ELPEN
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(glimlachend).

Verbaasd, hè?
LIESBETH

(knikt van ja).

Meent u 't werkelijk?
MEVR. VAN ELPEN

(a.b.)

Ik meen 't werkelijk. - Ben je er gelukkig door?
LIESBETH

(a.b.)

Heel gelukkig. En ik ben er u innig dankbaar voor. Om Onno.
MEVR. VAN ELPEN.

Pak me dan eens, kind. En geloof toch, dat ik 't goed met jullie meen. Dat ik niet
anders beöog dan je geluk.
(krijgt tranen van geroerdheid in de oogen).

LIESBETH

(knikt ook geroerd, maar nog wat verlegen, niet op haar gemak).

Mag ik 't Onno al zeggen? 't Zal hem zoo gelukkig maken.
MEVR. VAN ELPEN.

Nog niet. Laten we 't als een verrassing voor hem bewaren, tot na Nieuwjaar. Ik
wou 't hem ook graag zelf vertellen. - Alleen.... Je zult niet àl te gauw van me
wegvliegen, niet waar? Je wilt me na je huwelijk nog wel 'n beetje laten genieten
van m'n nieuwe schoondochter en je beider geluk? Nu ik je zooveel toe heb gegeven,
moet je 't mij ook wat doen. Dat wil je wel beloven, niet?
LIESBETH

(wordt nu wat wantrouwig).

Ik weet niet goed wat u meent.
MEVR. VAN ELPEN.

't Is toch heel eenvoudig. Maar daarover spreken we later nog wel.
(Oom gearmd met Lotte, - Anton en Emmy, Otto en Frits komen met elkaar naar
binnen.)
MEVR. VAN ELPEN

(opgewekt).
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Wat zeg je van m'n boom, Jan?
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VAN ELPEN.

Prachtig! En zoo mooi opgetuigd! De kinderen hebben er alle eer van. 't Zal 'n
schitterend gezicht zijn van avond.
MEVR. VAN ELPEN.

Waren de kleintjes nogal lief? Niet eenkennig?
VAN ELPEN.

Geen zier. Ze deden onmiddellijk 'n aanval op m'n zakken.
LOTTE.

U bederft ze ook altijd zoo.
VAN ELPEN.

Maar ik moet nu eens opstappen. Juffrouw Van Woerden zou met me meegaan,
niet waar? Die zou me naar 't station brengen.
EMMY.

Ja mijnheer Van Elpen.
(mevrouw omhelzend).

Tot van avond mevrouw.
MEVR. VAN ELPEN.

Tot van avond. Dan hoor je ook van 'n aardig plannetje voor Dinsdag, waar jij in
betrokken bent.
EMMY

(zacht).

Alle dagen zijn even heerlijk nu.
MEVR. VAN ELPEN

(zachtjes lachend).

Dat belooft wat voor de toekomst, hè?
EMMY

(a.v.).

Die kàn haast niet gelukkiger worden. Dag mevrouwtje!
VAN ELPEN.

Tot ziens dus kinderen, tot ziens!
(Anton opent de middelste tuindeur. Van Elpen en Emmy af. Anton ziet haar na).

LOTTE

(zacht tot haar moeder).
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Hoe kwam u er toe om oom te inviteeren, moeder?
MEVR. VAN ELPEN.

Nu, ik kon ze toch Kerstmis niet met hun drieën laten vieren.
(zachtjes glimlachend).

En ik moet ook 'n klein beetje diplomatisch wezen.... ter wille van de goede zaak.
LOTTE.

Wat bedoelt u?
MEVR. VAN ELPEN

(met 'n veelbeteekenenden oogwenk).

Ik heb al met oom gesproken.
LOTTE.

Over Onno?
MEVR. VAN ELPEN

(a.v. knikt toestemmend).

En ik heb wat toegegeven. Dat ik Onno over 'n paar jaar zou laten gáán, naar
Amerika.
LOTTE

(hoogst verbaasd).

Méént u dat?
MEVR. VAN ELPEN.....

Stil maar.... Als Onno eenmaal in z'n gezellige villa op Westerhoven woont, en oom
zit in Amerika,.... dan zal On zoo'n verlangen niet meer hebben om weg te vliegen.
Dan houd ik hem wel hier.
(beiden knikken elkaar glimlachend toe. De deur wordt nu geopend en juffrouw Slot, vergeefs
tegengehouden door Dien, stuift naar binnen. Zij ziet bleek en verwilderd met strakke
wanhoopsoogen: haar kleeren blijkbaar haastig aangetrokken, - haar haar slordig en verward).

DIEN

(haar aan haar kleeren trekkend).

Maar wacht dan toch even.... Laat ik mevrouw even roepen....
JUFFR. SLOT

(met doffe, eentonige stem).

Nee, nee, ik kan niet wachten. Ik moet haar dadelijk zien.
(Dien hoofdschuddend af.)
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MEVR. VAN ELPEN.

Wel Sofie, wat is er aan de hand?
(Als ze haar nauwkeuriger aanziet).

Wat scheelt je? Wat zie je er uit!
JUFFR. SLOT

(zonder naar iemand te zien of te groeten, op denzelfden doffen toon).

Ik kom u zeggen, dat me kind.... Ze het zich verdaan, verdronken....
MEVR. VAN ELPEN

(nu werkelijk heel ontdaan)

Wàt zeg je? God, hoe vreeselijk, Sofie! Hoe is dat gekomen? Wat heeft haar....
JUFFR. SLOT

(haar onderbrekend a.b.).

Ze is dood. Ze hebben haar opgehaald van ochtend, - uit de vaart bij den molen.
Daar dreef d'r hoed op 't water....
(met 'n plotselinge hevige uitbarsting)

En 't is ùw schuld, dat ze 't gedaan het. Uw schuld! De mijne ook, maar de uwe toch
't meest!
ANTON

(tusschen beide komend).

Dat màg je niet zeggen. Je....
MEVR. VAN ELPEN

(legt hem gebiedend 't zwijgen op).

Stil, jongen.
(tot Sofie op medelijdenden maar tegelijker tijd strengen toon)

Je weet niet wat je zegt Sofie. Wat beteekent 't alles? Wat meen je er mee?
JUFFR. SLOT

(zonder op haar woorden of op iemand te letten, haar eigen gedachten vervolgend).

Ik had niet na u moeten luisteren. Na al uw mooie praten.
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(Onno staat onderwijl stil te luisteren met 'n gezicht strak van ontzetting. Liesbeth vat z'n
hand en wil hem meevoeren naar den achtergrond, maar hij schudt beslist van neen. Zij
gaat nu alleen en kijkt door een der tuindeuren naar buiten).

Ik zei u nog, dat ze wegteerde voor me oogen. Dat ze gezeid had, dat ze 't doèn
wou, zich verdrinken. En u zei maar: Dat doet ze toch niet. Dat zijn maar praatjes.
Als ze met Gerrit trouwt en later 'n kind het, dan zal 't wel beter gaan. Net als met
mijn dochter. Die ook van 'n ander hield vroeger. Je moèt er met Gerrit laten trouwen.
't Is je plicht als moeder om streng te zijn. - O, zooals u gepraat heb! Maar alle
menschen zijn niet eender. En mìjn kind kon niet vergeten, zooals 't uwe. - En nou
is ze dood! - Ik zal haar nooit meer zien
(haar stem begeeft haar, hartstochtelijk).

Och, dat ik zóó heb kenne zijn! zoo wreed en hard! - En ik wòu 't toch niet wezen.
Dat weet u zèlf. Ik wou wel, och ja, in m'n hart had ik wel toe willen geven. Ik zei 't
u nog.... Hij was 'n knappe jongen. En hij hield van d'r. Dat deed-ie vast.... Al had
ik haar nooit weergezien, al was ze voor goed van me heengegaan, - dan was ze
er nog gewéest. - En ze had later kennen zeggen: moeder, je meende 't zoo kwaad
niet met me. Och God, och God! Als u maar niet zoo gepraat had! En me er toe had
angezet om zoo hard te wezen!
(Onno heeft aldoor toegeluisterd met 'n uitdrukking alsof er langzaam iets helder voor
hem wordt. Met 'n pijnlijken, gespannen blik ziet hij naar z'n moeder.)
MEVR. VAN ELPEN

(met gezag en rustige zekerheid, maar tegelijk met
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innig medelijden).

Sofie, Sofie! Je weet niet wat je zegt! Dat begrìjp ik ook wel. Ik ben er niet boos om,
hoor. 't Is 'n vreeselijk lijden voor je. Ik voel innig met je mee.
(vat Sofie's eene hand en legt de andere op haar schouder).

Maar 't is werkelijk dwaas en verkeerd van je, om je zelf en mij verwijten te doen.....
Kon ik denken, dat je dochter zóó zou handelen? Zonder 'n oogenblik te denken
aan het ontzettende verdriet, dat ze jou aan zou doen?
JUFFR. SLOT

(zich opeens losmakend, hevig).

Nee, nee. Geen kwaad van haar zeggen. Dat kan ik niet hooren, dat wìl ik niet! Ze was goed. 'n Goed kind was Mien. Teerhartig en gewillig.... Zooas ze
gisterenavond gehuild en me gezoend heb, vóór ze na bed toe ging!
(begint krampachtig te snikken).

Wat 'n nacht zal dat voor d'r geweest zijn! En van ochtend vroeg.... toen heb ze 't
gedaan.... Ze had 'r beste kleeren angetrokken. En d'r kettinkie om, dat ze vroeger
van hèm had gekregen. - En toen....
(snikt weer).

Hij was 'n knappe jongen, was-'t-ie! - Ze had hem maar moeten trouwen. Dan was
't alles niet gebeurd!
MEVR. VAN ELPEN

(op den toon van gezag en medelijden, waarmee men spreekt tot 'n bedroefd kind).

Menschlief, hoe kun je nu zóo spreken. 't Verdriet heeft je totaal verblind.
(langzaam en dringend)

Heb je me vroeger niet zèlf verteld, dat die cirkusjongen zoo'n wild leven had geleid?
Je weet wat voor soort van menschen dat gewoonlijk is.
(legt haar hand weer op Sofie's schouder)

Wie zegt je dan, dat hij je kind getrouwd zou hebben?
(als zij wat zeggen wil; stellig)

Ja, dat mag hij gezegd hebben. Gedaan hebben zou hij 't niet. Hij zou haar tot
schande hebben gebracht. En àls dat gebeurd was, zou je me dan niet met recht
gezegd hebben: ‘O! had ik maar naar u geluisterd!
(haar stem vol en sonoor nu)
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Beter, veel beter, dat Mien gestorven was, dan dat ze nù zou leven in schande!’
Antwoord daar eens op, Sofie?
SOFIE

(half onder den indruk komend van stem en woorden).

Ik weet niet. - 't Kan mogelijk zijn. Maar dan zou ik haar nog gehàd hebben. Voor
mijn zou ze altijd dezelfde zijn gebleven. Als hij haar had laten zitten, zou ze bij mijn
terug zijn gekomen. En ik zou voor d'r gezorgd en gewerkt hebben. Voor hàar en
voor d'r kind as 't moest.
MEVR. VAN ELPEN

(a.v.).

Nu denk je heel begrijpelijk - al is 't niet verstandig - alleen aan jezelf. Aan het geluk
van je kind nog te bezitten. Maar zou dat voor hàar 't beste zijn geweest? Te leven
met 'n vlek op haar naam, zoodat alle menschen er haar op hadden aangezien?
Haar en haar ongelukkig kind?
SOFIE.

O, zooas u toch weet te praten! (hartstochtelijk)

En 't zou tòch alles beter zijn geweest dan nou! - Och God, as ik denk, wat 't kind
moet hebben doorgemaakt, voor ze hiertoe is gekommen. Dat koude, donkere water,
waar ze vroeger zoo'n angst voor had....
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MEVR. VAN ELPEN

(klopt haar zachtjes op den schouder, sussend).

Kom, kom, word wat kalmer Sofie. 't Is nu alles geleden voor haar. Ze is nu tot rust
gekomen.
SOFIE

(plotseling in angst).

Nee, nee, dat is ze niet. De pastoor heb 't gezeid. Ik heb hem gezien. En hij wil haar
niet laten begraven in gewijde aarde. En hij zegt, dat ze....
MEVR. VAN ELPEN

(kalm, met zekerheid).

Dwaasheid! Spreek 't maar niet uit. Je hoèft geen angst te hebben. Die zal ik van
je wegnemen. - Ik zal gaan spreken met den pastoor. Dat beloof ik je. En ik zal er
voor zorgen, dat ze begraven wordt zooals ieder ander. En dat haar lichaam eerst
gewijd wordt in de kerk.
SOFIE.

O, as u dàt zou wille....
MEVR. VAN ELPEN.

Je kunt er op rekenen. En ik zal zelf op het kerkhof komen en 'n mooie krans bloemen
op haar graf leggen. 'n Krans, dien ik zelf zal maken. Van bloemen uit m'n serre. En zul je dan verstandig wezen? En jezelf geen dwaze verwijten meer doen? Denk
maar, dat ze als 'n rein, fatsoenlijk meisje gestorven is. En misschien voor veel
kwaad behoed is gebleven.
SOFIE

(dof, uitgeput nu).

Ik zal m'n best doen.... Maar 't is zoo moeilijk.... Ik mis haar zoo, 't kind.... En 't huis
is zoo leeg.
MEVR. VAN ELPEN

(haar de hand drukkend).

Arme ziel! Morgen kom ik bij je. Ik wil graag je kind nog eens zien, voor ze begraven
wordt. Ik mocht haar altijd graag.
SOFIE

(a.v. werktuigelijk).

Ze was 'n goed kind, was Mien. Teerhartig en gewillig. Geen vlieg zou ze kwaad
doen....
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(Gebogen, heel oud opeens, gaat ze heen).
('n Stilte).

MEVR. VAN ELPEN

(met 'n zucht).

't Is ontzettend! 'n Eenig kind! Geen wonder, dat haar hoofd er door van streek is
geraakt....
(hoofdschuddend).

Wat 'n verblindheid!
ANTON

(gaat naar haar toe, met bewondering).

Flinke, dappere moeder! Gaat u heusch met den pastoor spreken?
MEVR. VAN ELPEN.

Natuurlijk. Dat is m'n plicht. Dié troost moet de arme ziel ten minste hebben. Dat
haar kind behoorlijk begraven wordt. Och, och, pas 20 jaar oud!.... Onno, wat zie je
wit! Wat scheelt je jongen? Ben je er zóó van ontdaan?
ONNO

(wanhopig hevig).

O moeder, moeder! Waarom hebt u dat gedaan?!
MEVR. VAN ELPEN

(met kalme verbazing).

Wat gedaan?
ONNO.

Haar zoo bewerkt, Sofie. En er haar toe gebracht om haar kind aan dien Gerrit te
koppelen. Zoo'n kind als Mien aan dien lompen, leelijken vent! Ik heb 't u nog gezegd
indertijd. Maar ik wist tóen niet....
(sneller).

Wat hadt u er u mee te bemoeien! Welk recht hadt u er toe? Wat ging 't u aan!?
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MEVR. VAN ELPEN

(a.b.)

Onno! Hoor ik goed? Spreek je zoo tegen je moeder?!.... Kom eens hier. Kom eens
kalm met me praten....
ONNO

(a.v.)

Nee niet praten!.... Ik kan niet.... Nee, jij ook niet Liesbeth....
(als zij naar hem toegaat)....

Ik moet alleen zijn....
(Hij loopt den tuin in. Liesbeth gaat stil de kamer uit door de gangdeur. Mevrouw en haar
kinderen zien elkaar zwijgend, verbijsterd aan).
(Scherm valt.)

Einde van het tweede bedrijf.

Derde Bedrijf.
Dezelfde kamer van het tweede bedrijf. Tegen 11 uur 's morgens van den 2de
Kerstdag. Somber, donker weer. Anton staat voor een der glazen deuren op den
achtergrond uit te zien in den tuin. Lotte en Frits zitten rechts bij den haard. Algemeen
stilzwijgen. Lotte en Frits zien wat gedrukt. Na 'n oogenblik wordt er geklopt en komt
Dien in de geopende deur.
DIEN.

Gerrit vraagt wat voor sóórt van groen er moet zijn voor den krans?
LOTTE.

Wat er is. Wat van de coniferen en de hulst. Waarom komt hij niet even zelf?
DIEN.

Och, hij sjeneert zich voor z'n gezicht. Hij ziet er zoo uit. Hij doet niks dan huilen
den godganschelijken dag.
LOTTE

(meewarig).

De stakkerd!
DIEN
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(komt nu geheel binnen en blijft staan met de deurknop in de hand).

En dan maakt-ie zich zoo benauwd dat ze niet behoorlijk begraven zal worden.
LOTTE.

Je hebt hem toch gezegd, dat mevrouw naar den pastoor is?
DIEN.

Chut ja. Ik zeg al tegen hem: als mevrouw d'r voor zorgt, wat hoef je dan nog bang
te wezen? Diè weet 't natuurlijk klaar te spelen.
LOTTE.

't Is te hopen.
DIEN.

U twijfelt er toch niet an? U kent de oude mevrouw toch. Wat die wil, dat zet ze ook
door. De koningin zou d'r niks kenne weigeren.
ANTON

(opgewekt).

Daar kòmt moeder, hoor.
LOTTE

(staat op).

Hè, gelukkig!
(Haar gezicht klaart op).
(Anton doet de middelste deur open. Mevrouw komt binnen. Eenvoudig maar netjes gekleed
met donkere cape en hoed. Ziet warm en rood, als iemand, die zich ingespannen heeft).
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ANTON.

Wel moedertje, hebt u 't klaargespeeld?
MEVR. VAN ELPEN.

Ja, dat moest. Maar 't heeft heel wat moeite gekost.
DIEN

(tot Lotte).

Wat zei ik u mevrouw? Nou, ik ben blij voor Gerrit. Ik ga 't hem gauw vertellen.
MEVR. VAN ELPEN

(doet haar goed af).

Neem m'n goed eens mee Dien. Ik ben te moe om naar boven te gaan.
(Dien neemt het goed aan en gaat heen. Mevrouw gaat zitten in een der rieten leunstoelen,
haalt diep adem en blaast eens uit, als iemand, die moe is).

Wel, wel, wat heb ik gepraat!
LOTTE.

Wou hij er eerst niet van hooren?
MEVR. VAN ELPEN

(schudt ontkennend).

In 't geheel niet. Ik heb hem op allerlei manieren aan moeten pakken. Eerst op z'n
gemoed gewerkt, maar dat hielp niet.... Toen verteld, dat 't volstrekt niet bewezen
was, dat zij zich van kant had gemaakt. - Daarop: dat àls het zoo was, zij er stellig
niet toerekenbaar voor geacht kon worden, daar ze den laatsten tijd in hooge mate
zenuwachtig en abnormaal was geweest.... Leugentjes om bestwil leken me in deze
zaak heel geoorloofd. En, - 't laatste wàs ten deele ook zoo. - Ik was expres eerst
nog even bij den dokter aangeloopen en had hem zonder veel moeite, weten te
bewerken, om, in geval van nood - ik meen in geval ik 't niet klaar kon spelen - een
attest te geven van Miens ontoerekenbaarheid. - Nu, dat zei ik den pastoor. En dat
werkte wat uit. Toen begon hij te wankelen. En toen heb ik wéér gepraat, ik weet al
niet hoe en waarover.
(met 'n gullen lach)

Om je de waarheid te zeggen, ik geloof dat hij me heel lastig vond. En dankbaar
was, toen hij me eindelijk z'n huis uit zag trekken.... Maar eerst heeft hij natuurlijk
toegegeven. Hij zou wel even nog naar den dokter gaan, maar die bevestigt, zooals
afgesproken, wat ik heb gezegd.
ANTON.

Zoo'n knappe, welsprekende moeder!
MEVR. VAN ELPEN.
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Ik ben zoo blij voor Sofie. Geef me eens 'n glas water, jongen. M'n keel is droog
geworden van al het praten.
FRITS.

Ga dan nu eens rusten Mama, na al de vermoeienis. U hebt uw rust wel verdiend.
(geeft haar 'n bankje).

MEVR. VAN ELPEN.

Gekheid Frits. Ik heb wel wat anders te doen dan te rusten.
(Anton brengt haar 'n glas water, dat hij van 'n klein buffet rechts gekregen heeft)

Hè, dat smaakt. - Ik wou den krans vast gaan maken.
LOTTE.

Wordt ze morgen begraven?
MEVR. VAN ELPEN.

Ja. Jullie gaat toch mee, hè? En dan moest je allemaal helpen met den krans. Ieder
'n paar takjes groen er aan binden. Als Sofie dat hoort, zal 't haar zeker plezier doen.
- Is 't groen al gekomen?
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LOTTE.

Dien zal 't dadelijk brengen. Gerrit wist niet wèlk groen er zijn moest.
MEVR. VAN ELPEN.

Die goeie Gerrit is z'n hoofd kwijt! Ik heb 't hem van ochtend zelf nog verteld.... Och,
och, wat 'n triestige Kerstmis is dat! M'n gedachten zijn voortdurend bij die arme
Sofie.... En dan m'n onrust over Clara.
ANTON.

Onrust hoeft toch niet moeder. Morgenavond is ze er in ieder geval.
MEVR. VAN ELPEN

(glimlachend).

Daar heb je gelijk in, jongen. Je moet me maar wijzen op de lichtpunten in 't verschiet.
Ik ben dezer dagen wat geneigd ze voorbij te zien en alleen te turen op het donkere....
Ik begrijp alleen niet, dat ik niets gehoord heb.
ANTON.

Misschien brengt straks de post nog wat.
MEVR. VAN ELPEN

(dreigt hen allen glimlachend met haar wijsvinger).

Kinderen, kinderen! Halen jullie me later nooit zoo iets uit om met Kerstmis weg te
blijven en je moeder in onrust te brengen.
LOTTE en ANTON

(tegelijkertijd)

Natuurlijk niet, moeder.
FRITS

(tegelijkertijd).

Natuurlijk niet, mama.
(Er wordt geklopt. Dien komt binnen met 'n groote mand met groen en brengt die aan
mevrouw).

DIEN.

Hier is 't groen mevrouw. Gerrit heeft de rotting er bijgedaan en 'm al vastgebonden.
Hij ligt onderan. U kan er zoo an beginnen.
MEVR. VAN ELPEN.

Mooi zoo. Heel handig van Gerrit.
DIEN.

En hier is ook 'n brief
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(geeft haar dien).

MEVR. VAN ELPEN.

Menschlief! Waarom geef je dien niet dadelijk? Daar wacht ik al met spanning den
heelen ochtend op
(beziet 't handschrift; met 'n zucht).

Van Henk. Niet van Clara.
(Dien af.)

LOTTE.

Zal ik vast beginnen met de krans, terwijl u leest?
MEVR. VAN ELPEN.

Ga je gang. Touw en 'n schaar liggen daar in de kast.
(wijst naar rechts).

Krijg ze eens, Anton.
('n stilte. Zij leest. Lotte haalt de rotting van onder uit de mand en begint, als Anton haar 't
touw gebracht heeft, takjes groen er aan te binden. Van tijd tot tijd kijkt ze op naar haar
moeder).

LOTTE.

Komt ze, moeder?
MEVR. VAN ELPEN.

Nee, ze komt niet.
LOTTE.

Hoe is 't mogelijk!
ANTON.

En hoe is 't met Annette?
MEVR. VAN ELPEN.

Ik zal er je even uit voorlezen. Dat is 't makkelijkst.
(leest luid).

‘Beste mama, u kunt begrijpen, hoe 't me spijt, dat ik u geen aangenamer nieuws
kan melden. Een Kerstmis, die we niet bij u, in uw gezellig huis doorbrengen, is
geen Kerstmis voor ons. U kunt dan ook denken, dat ik alle moeite gedaan heb om
Clara over te halen.’
(zegt nu)

Maar hij heeft 't toch niet gedaan gekregen. Hoe is 't mogelijk,
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hoe is 't mogelijk, dat hij dat niet gekund heeft! Iemand als Clara vooral. Zoo'n lief,
makkelijk karakter. 't Kind is altijd, met 'n enkel zacht woord te leiden geweest. Ik
heb nooit, in welk geval ook, de minste moeite met haar gehad
(leest verder voor).

‘'t Gekste is, dat 't geheel onnoodig blijkt, dat Clara langer hier blijft om Annette.
Hoewel uiterst langzaam, gaat zij bepaald iets vooruit. En haar zuster heeft me zelf
gezegd, dat dat zij de verpleging best aan kan.’
(zegt nu weer)

Heb ik 't jullie niet gezegd? - 't Is raadselachtig.’
(leest weer)

‘Maar Clara is dezer dagen van 'n stijfhoofdigheid, waar niet mee te redeneeren
valt, hoe ik 't ook probeer.’
(zegt weer, nu ongeduldig).

Dan had hij 't moeten laten. Dan had hij haar eenvoudig in 'n rijtuig moeten zetten
- haar boeltje vooruit voor haar gepakt - en met haar naar 't station moeten rijden.
Eén oogenblik van doorzetting en ze waren met Kerstmis hier geweest
(leest weer).

‘Nu wil ze er van nacht zelfs gaan waken.’
(Zij houdt 'n oogenblik op met lezen en ziet haar kinderen sprakeloos van verbazing aan.
Leest dan langzaam verder).

‘Zij heeft 't rijtuig al besteld, haar valies gepakt en wil er straks heenrijden.’
(zegt weer).

Nu vráag ik je!... Wat bezielt 't kind?
LOTTE.

Wanneer is de brief geschreven?
MEVR. VAN ELPEN.

In den namiddag staat er. Ik denk tegen een uur of vier.... Waar was ik ook.... O
ja....
(leest).

‘Eerst wilde ik er haar heenbrengen. Maar daar wil ze absoluut niet van hooren.’
(zegt weer).

Wat 'n man! Om 't dan toch niet door te zetten!
(leest).
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‘U hebt daarbij geen idee, hoe zenuwachtig en prikkelbaar zij de laatste dagen is.
Het eene oogenblik gejaagd en opgewonden, het andere oogenblik stil en in tranen.
Ook tegen den jongen is ze zoo vreemd. Ik zou u dan ook zeer dankbaar wezen,
als u ons zoo gauw mogelijk eens kwam bezoeken.’
(vouwt den brief op en zegt beslist).

Natuurlijk. Ik ga er morgen heen. 't Kind is totaal van streek.
ANTON.

Dan zult u niet naar de begrafenis kunnen.
MEVR. VAN ELPEN

(a.b.).

Ja, daar moet ik heen. Dat heb ik Sofie eenmaal beloofd. 't Beste zal wezen om 'n
rijtuig te nemen, dat ik aan het kerkhof laat wachten, en vandaar ineens naar het
station te rijden.
FRITS.

Maar waar drinkt u dan koffie, mama? U kunt toch niet met 'n leege maag naar
Zutfen gaan.
MEVR. VAN ELPEN.

Kom jongen, ik zal niet van de graat vallen. 'n Enkelen keer vasten is wel eens
gezond.
(tot Frits)

Kijk jij vast de treinen voor morgen-middag eens na.
ANTON

(teleurgesteld).

Dan zullen we ons uitstapje naar Amsterdam er aan moeten geven.
MEVR. VAN ELPEN.

Ja, dat kan niet anders
(glimlachend).

Dat zal Emmy ook spijten, hè? - Weet je wat? Dan gaan we overmorgen.
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Dan kunnen Clara en Henk meteen meegaan. Wat afleiding zal haar nu goed doen.
FRITS

(zoekend in z'n spoorboekje).

1.30. Die zal misschien niet kwaad zijn.
MEVR. VAN ELPEN.

Uitstekend. Misschien beter er vooruit niets van te schrijven.
ANTON.

Zal ik met u meegaan, moeder?
MEVR. VAN ELPEN.

Heel graag, jongen. Jij of Onno, dat zal ik morgen nog zien. En nu zullen we maar
eens voortmaken met de krans. Geef hem mij eens, Lotje. Ieder z'n beurt. - Waar
zijn Onno en Liesbeth toch?
ANTON.

Uitgegaan. Al sinds 'n uur. Ik geloof, dat ik ze daar in den tuin zie.
MEVR. VAN ELPEN

(voor zich ziend, ijverig aan het werk).

O!
LOTTE.

Wat is Onno stil sedert gisteren.
MEVR. VAN ELPEN

(zachter).

Ja, hij is erg veranderd de jongen.
(met 'n zucht).

En niet in z'n voordeel.
(tot Anton).

Nog 'n takje hulst, Anton.
ANTON

(zacht tot mevrouw).

Zou ìk nu straks maar niet even naar Emmy gaan, om 't haar te vertellen van
morgen?
MEVR. VAN ELPEN

(glimlachend).
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Zeker, ga jij maar naar Emmy. - Je gezicht is één vraagteeken jongen. Heb je soms
nog iets anders te vragen, of mee te deelen.... over Emmy?
ANTON

(aarzelend).

.... Straks misschien.
MEVR. VAN ELPEN.

Zeg 't me nú maar. Je weet, ik hoû niet van uitstellen. Ik heb graag, dat wie wat op
't hart heeft er zich dadelijk van ontlast. Me even alléén spreken?
(met 'n veelbeteekenend oogwenkje aan Lotte).

Gaan jullie eens even naar boven, hè? Ik heb Anton wat te vragen.
(Lotte knikt. Zij geeft Frits 'n wenk. Beiden gaan naar de deur)
(haar terugroepend).

Luister eens, Lotte. Ga onderwijl eens naar die rolgordijnen kijken, waarvan ik je
verleden gesproken hebben.
LOTTE.

Ja moeder
(glimlachend tot Anton).

Maak 't niet te lang hoor.
(zij en Frits af.)

MEVR. VAN ELPEN

(onderwijl steeds bezig met de krans).

Wat is 't nu jongen? Voor den dag met je nieuws. Ik hoop, dat 't iets vroolijks zal
wezen. Wat 'n ernstig gezicht! - Emmy is toch niet onvriendelijk tegen je geweest?
ANTON.

Hoe komt u er aan, moeder?
MEVR. VAN ELPEN

(hem glimlachend in de wang knijpend).

O! Er in gevlogen, hè?
ANTON

(lacht even).

Nee, integendeel. - Ik.... ik geloof werkelijk, dat ze wat.... dat ze nogal veel van me
houdt.
MEVR. VAN ELPEN.
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Och kom!.... Dat had ik je immers al lang gezegd. En wil je mìj dat nu nog als iets
nieuws vertellen?
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ANTON.

Ik kón 't eerst haast niet gelooven. Zoo'n mooi, lief meisje als zìj....
MEVR. VAN ELPEN.

En ik kan 't bèst gelooven. Zoo'n goeie beste jongen als jìj!
(vat z'n hand).

O schat, 't maakt me zoo gelukkig! - Want ik wist wel, dat jij ook van haar hieldt. Dat doe je toch, niet waar?
ANTON

(knikt bevestigend).

't Is zoo heerlijk te weten, dat er iemand is, die zooveel van me houdt.
MEVR. VAN ELPEN.

En je moeder dan?
ANTON.

Ja, u ook. Dat er twee vrouwen zijn, die zooveel van me houden. U en zij, u zult
altijd de twee eersten voor me blijven.
MEVR. VAN ELPEN.

Dat hoop ik, jongen. Wat 'n genot! Dát is nu 't geluk, zooals ik 't me altijd voor je
gedroomd had. En de vróuw, die ik me al lang in stilte voor je had gewenscht.
ANTON

(wat opgewonden).

Vindt u dat ik haar.... nú al zou kunnen vragen?
MEVR. VAN ELPEN.

Gerust hoor. Je hoeft niet bang te zijn, dat je 'n bedankje zult krijgen. Bij de eerste
gelegenheid, die er zich voordoet, zou ik je hart maar eens voor haar uitstorten.
ANTON

(stralend).

Ze houdt zooveel van ú.
MEVR. VAN ELPEN

(licht zuchtend).

Dat doet ze.
ANTON.

Kijkt u daar treurig om?
MEVR. VAN ELPEN.

Nee, nee, jongen, ik denk maar aan Liesbeth
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(weer opgewekt).

Wat 'n heerlijke toekomst zal dat wezen, hè? Willen we haar samen eens even voor
je opbouwen? Ik zie ze al duidelijk voor me. Eerst 't huis. - Weet je, waar ik me dat
voorstel? Waar ik 't al zie? 'n Lieve villa, midden tusschen 't groen en de boomen
in?
ANTON

(vergenoegd).

Nee, vertelt u eens.
MEVR. VAN ELPEN.

Op Westerhoven. De lap, dien ik ga koopen, is zóó uitgestrekt, dat Onno en jij er
ieder best de helft van kunt krijgen. Dan laat ik op ieder stuk 'n villa zetten.
ANTON.

Prachtig, moeder. Maar zou Onno er willen....
MEVR. VAN ELPEN

(invallend).

We zullen 't hopen. Om te beginnen doet hij 't wel, denk ik. En als hij er eenmaal
zit,
(knikt)

dan wortelt hij er wel. Denk ook eens wat 'n gezonde lucht en 'n heerlijke omgeving
voor z'n toekomstige kleintjes! Om die later vandaar naar New-York over te planten
zou nogal een waagstuk wezen.
ANTON.

Heerlijk, moeder. Dat zal Emmy ook verrukkelijk vinden. En om zoo dicht bij u te
zijn....
MEVR. VAN ELPEN.

Ik zal iederen dag wel eens even bij je inloopen, denk ik. Als je dat tenminste niet
lastig zal vinden.
ANTON.

Lastig? Daar rekenen we op. Of we komen bij u.
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MEVR. VAN ELPEN.

Ik heb al 'n plannetje voor 't huis ook bedacht. Je zult eens zien wat 'n gezellig nestje
't wordt.
ANTON.

Daar ben ik van overtuigd.
MEVR. VAN ELPEN.

Wil je 't even hooren? - Niet hoog. In de breedte uitgebouwd. Echt landelijk. Beneden,
gelijkvloers, drie ruime kamers - waarvan twee met verandah - met keuken en
toebehooren. Boven drie flinke slaapkamers met badkamer - en misschien nog 'n
cabinet. En dáárboven weer de zolder en dienstbodenkamers. Goed ruim. Niet
overdadig groot. En toch al wat je noodig hebt, niet?
ANTON.

Zoo'n plannenmaakster als ú toch bent!
(staat op).

Maar.... zou ik dan nu maar niet eens naar Emmy toe gaan?
MEVR. VAN ELPEN.

Best. En geef haar m'n groeten hoor. En.... als alles goed gaat, 'n zoen van me
(kust hem).

Dáar, die is voor Emmy. En nú wil ik er nog een voor mezelf.
(pakt hem vast).

Beste jongen! Jìj zult nooit van me vervreemden, wel? Ik zal jou nooit verliezen?
ANTON.

Nooit. Hoe kunt u dat nog vragen? U blijft altijd de eerste voor me.
MEVR. VAN ELPEN

(glimlachend).

Mèt Emmy toch?
ANTON

(eveneens glimlachend).

Met Emmy. Natuurlijk.
MEVR. VAN ELPEN

(zacht).

Wij naast elkaar. Dat is altijd m'n droom geweest. Wat, kwart voor twaalven al! Dan is 't haast te laat om er nog heen te gaan. Om half één drinken ze koffie.
ANTON
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(teleurgesteld).

Gelooft u?
MEVR. VAN ELPEN.

Je zoudt haar wel kunnen vertellen van overmorgen, maar.... Met het andere zou
ik wachten tot je er meer tijd voor hebt. Wacht dáarmee tot Woensdag. Ik beloof je,
dat ik je dien dag gelegenheid zal geven tot 'n rustig gesprek met haar.
ANTON

(knikt).

Dan ga ik toch in ieder geval even naar haar toe. En.... mócht er soms tijd voor
wezen....?
(Ziet z'n moeder vragend aan.)

MEVR. VAN ELPEN

(lachend)

Zeker, ga dan je gang.
(Anton haastig af. Onder mevrouws laatste woorden zijn Onno en Liesbeth door de tuindeur
binnengekomen)

Zoo! Terug van de wandeling? Hebben jullie prettig geloopen en gepràat?
LIESBETH.

We hebben niet veel gepraat, wel Onno? We hebben meer gekeken. 't Was prachtig
buiten. 't Licht zoo mooi! Ik ga me nu even verkleeden
(tot mevr.)

We zouden van middag 'n paar visites gaan maken.
(Liesbeth af door de gangdeur).
(Onno gaat zwijgend voor 't vuur staan en staart in de vlammen. 'n Stilte. Mevrouw
observeert hem).
MEVR. VAN ELPEN

(zacht).

Vraag je me niet eens hoe m'n gesprek met den pastoor is afgeloopen?
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ONNO

(schrikt op uit z'n gepeins. Hij is gereserveerd in z'n houding).

O 't is waar moeder, ik dacht er niet aan.
MEVR. VAN ELPEN.

(a.v. haar stem is week).

Dat verwondert me van je. Dat je vandaag niet aan die arme Sofie denkt.
ONNO.

Op 't oogenblik dacht ik aan iets anders.
MEVR. VAN ELPEN....

Ik heb 't van hem gedaan gekregen. Ze zal behoorlijk begraven worden.
ONNO

(glimlacht vluchtig).

Dat wist ik wel.
MEVR. VAN ELPEN

(glimlachend).

Zóó'n vertrouwen in m'n redenaarstalent?
ONNO

(a.v.)

Ja. Heel vast.
(ernstig)

't Is in ieder geval één troost voor Sofie.
(loopt heen en weer).

MEVR. VAN ELPEN.

Toe jongen, loop niet zoo heen en weer. Ga liever rustig zitten.
ONNO.

(Hij gaat zitten. Weer 'n stilte).

MEVR. VAN ELPEN.

Ben je Anton niet tegengekomen?
ONNO.

Ja, daarnet geloof ik.
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MEVR. VAN ELPEN.

Heb je niets aan hem gemerkt? Dat hij erg stralend keek?
ONNO.

Nee. Waarom zou hij stralend zijn?
MEVR. VAN ELPEN

(glimlachend).

Ja, waarom zou hij dat wezen, hè? - Weet je waar hij naar toeging?
ONNO.

Volstrekt niet. Zeg u 't maar. Ik kan heusch niet raden vandaag.
MEVR. VAN ELPEN.

Zoo. - Scherpzinnig of helderziend ben je niet. Dat is zeker. - Hij is naar Emmy toe.
ONNO

(onverschillig).

Naar Emmy? Zoo.
MEVR. VAN ELPEN.

Wat 'n onverschilligheid! Begrijp je werkelijk niets? Of wìl je niets begrijpen? - Ik zal
't je maar zeggen. - Hij is naar Emmy, zoogenaamd om haar te vertellen van ons
veranderde plan voor morgen - maar in werkelijkheid, omdat hij naar haar verlangde.
- En overmorgen, als de gelegenheid zich voordoet - en dat zál ze wel - dan wil hij
haar in optima forma 'n declaratie doen. Ziedaar. - Is dat geen aardig nieuwtje? Ik
ben er innig blij om. Dat is tenminste ìets vroolijks in 't verschiet.
ONNO

(fronsend).

Hoe kómt-ie daar zoo op eens toe?
MEVR. VAN ELPEN.

Opeens! Had je dan niets er van gemerkt, dat de jongen de laatste dagen zoo
bizonder vroolijk en gelukkig gestemd was? En gisteren, dat-ie zoo doodelijk was
van Emmy?
ONNO

(a.v. zijn stem streng, bijna hard).

Ja, gisteren. Maar daarvóór toch niet. Welnee, hij was tegen Emmy altijd net als ik.
MEVR. VAN ELPEN.

Volstrekt niet jongen, volstrekt niet. Zooals jij
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vroeger tegenover Marie Gevers: heel hártelijk-vertróuwelijk. - En toen is eergisteren
opeens de echte verliefdheid gekomen.
ONNO

(bijna met angst).

Maar hoe is die zoo plotseling gekomen?
(hevig).

Moeder, u hebt toch niet....?
MEVR. VAN ELPEN

(kalm-waardig).

Wat heb ik niet?
ONNO

(a. b).

Hem er toe gedreven? Hem er door praten toe weten te brengen...? Nee nietwaar,
dàt niet? Hij is er alleen uit zichzelf toe gekomen? Hij hield al van haar, vóór hij er
met u over gesproken heeft?
MEVR. VAN ELPEN.

Wat 'n toon weer! - En wat 'n wonderlijke opvatting! Wat 'n vreemde valsche ideeën
zijn er in je hoofd ontstaan! - Je bent wèl veranderd, hoor. - Waarom zou m'n eigen
kind niet met me mogen spreken over wat hem het liefste is? Over z'n stille
wenschen, z'n hoop voor de toekomst? Waarom zou ik z'n liefde, wanneer ik merkte,
dat die er wel wàs, maar alleen in hem sluimerde, - waarom zou ik die niet mogen
wekken? Als ik wist, vast wist, dat die liefde hem geluk zou brengen?
ONNO

(a.v.)

Omdat u 't niét wist. Niet weten kòn. En omdat u 't recht niet had om ongevraagd in
te dringen in z'n ziel. Er in te gluren zelfs maar. Liefde is zoo iets teers, zoo iets....
heiligs. - Daar màg niemand aan raken, voor ze in alle stilte - zonder eenigen invloed
of aanraking van buiten - tot groei is gekomen. - O, dat u dat niet voelt! 't Is zoo
vreeselijk, dat ik u dat zeggen moet.
MEVR. VAN ELPEN

(met kalme verontwaardiging, haar stem vol en zwaar).

Ja wèl vreeselijk, dat jìj me zoo iets zeggen durft. Dat ik door m'n eigen zoon de les
gelezen moet worden. - Dat hij toont me zóó weinig te begrijpen. - Ik heb nu opeens
't gevoel, dat ik de laatste twintig jaar voor niets heb geleefd. Dat al m'n liefde en
toewijding voor niets zijn geweest.
ONNO.
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Onzin moeder. Ik kèn ze immers, uw toewijding. Ik weet dat àl wat u doet en vroeger
gedaan heeft tot doel had ons gelukkig te maken. U dacht ook Anton gelukkig te
maken, toen u hem....
MEVR. VAN ELPEN

(invallend).

Toen ik hem te kennen gaf, dat Emmy van hem hield en daardoor z'n eigen gevoel
voor haar in hem wakker riep. Zeker, dat wist ik. Dat weet ik nog. Anton zal, Goddank,
gelukkig worden.
ONNO

(hevig en beslist).

Maar u had 't tòch niet mogen doen. U màg de verantwoordelijkheid niet op u nemen,
om voor uw kinderen te kiezen. Om ze voor 't leven aan iemand te binden.
MEVR. VAN ELPEN

(heel hoog; haar stem nog vol en zwaar).

Màg ik niet? Als ik de overtuiging heb, dat ik zoodoende hun geluk grijp? Dat ik hun
vrede en rust bezorg voor het leven? 't Zou lafheid, zwakheid van me wezen, als ik
dat niet durfde. En laf of zwak ben ik, Goddank,
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niet. Nee, Onno, hieromtrent zul je me nooit overtuigen. Ik zal blìjven handelen,
zooals ik denk te mòeten doen. En geen mensch zal me daarvan afbrengen
(zachter, kalmer nu).

En gelukkig ook, heb ik nog geen enkele reden om in 't minst aan m'n eigen
denkbeelden en handelingen te gaan twijfelen. Kijk eens naar je zusters. Zijn die
niet gelukkig? Hebben die niet al wat ze verlangen: geluk, tevredenheid, 'n vervulling?
(Onno zwijgt niet uit overtuiging, maar uit angst haar door verder spreken verdriet te doen.
Een stilte.).

ONNO.

Hebt u nog van Clara gehoord?
MEVR. VAN ELPEN

(kalm nu, weer bezig aan den krans).

't Is waar, dat weet je nog niet. Niets van háar. Alleen een brief van Henk. Je kunt
hem wel lezen.
(geeft hem den brief, dien Onno gaat lezen)

Haar zenuwen blijken totaal van streek te zijn. Ik zal haar eens goed onder handen
moeten nemen. - Zóó is ze nog nooit geweest.
(Stilte, Onno leest verder).

Wat zeg je ervan? Wonderlijk hè? Zoo jammer, dat Henk haar niet flinker aan weet
te pakken. Arm kindje! Als ze maar eenmaal bij mìj is!... Ik zal haar wel koesteren
en weten te genezen. Ik ga haar nu morgen natuurlijk halen. Ons uitstapje naar
Amsterdam zullen we nu overmorgen maken. Dan kan Clara ineens mee. Dat zal
haar wel opfleuren en goeddoen.
ONNO

(zacht, wat aarzelend).

't Is de vraag, of zij er voor gestemd zal wezen. Of ze mee zal wìllen gaan.
MEVR. VAN ELPEN

(verwonderd).

Willen gaan? In dit geval, waar 't haar welzijn geldt, zal ik haar dit niet vragen, maar
haar eenvoudig meenemen. En waarom zou ze er niet voor gestemd zijn?
ONNO

(a.v.)....

Omdat duidelijk blijkt, dat ze verdriet heeft.
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MEVR. VAN ELPEN

(a.v.).

Verdriet?! Toe jongen, wees toch niet zoo geheimzinnig. Waarom kun je niet open
met me spreken, zooals je dat vroeger deed? Waarom kan er niet iets van de oude
vertrouwelijkheid tusschen ons blijven bestaan, ook al ben je verloofd.
ONNO

(met 'n zucht).

Ik kán niet alles uitspreken. Ik ben ook bang u verdriet te doen.
MEVR. VAN ELPEN.

En geloof je dan niet, dat je dat doet door te zwijgen? Je heele vreemde houding
sedert gisteren?
ONNO

(na nog even geaarzeld te hebben of hij spreken zal of niet).

Gelooft u, dat Clara gelukkig is?
MEVR. VAN ELPEN.

Gelukkig? Hoe meen je dat?
(als hij blijft zwijgen).

Gelukkig met Henk? Wel zeker, geloof ik dat. Waarom zou zij 't niet wezen?
ONNO

(zacht, wat haastig).

Haar huwelijk met hèm heeft indertijd.... zoo vlug plaats gehad, nadat ze van Arkel
af had gewezen.... En nu uit Henks brief, kreeg ik den indruk.... alsof ze.... Ja, of ze
ongelukkig is.
(nog zachter).

Ik heb dat vroeger ook al eens gedacht.
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MEVR. VAN ELPEN

(met 'n kalm glimlachje).

En geloof je dan - àls dat zoo was - dat ik 't niet zou weten? - Zou ik in dat geval
niet de eerste zijn geweest aan wie ze haar verdriet zou hebben meegedeeld? God
jongen, weet je dan nìets van onze verhouding? Hoe innig vertrouwelijk ze met me
is? Hoe ze mij altijd àlles en alles vertelt? Verleden zomer, toen kleine Mari zoo
ernstig ziek was, heb ik nog zes weken bij hen gelogeerd en mèt haar 't kind
opgepast. Denk je niet, als ze tòen iets op 't hart had gehad, dat zij 't me wel
toevertrouwd zou hebben in die vele, stille uren bij z'n bedje?
ONNO

(knikt).

't Is mogelijk, dat ik me vergis. Ik hoop 't.
MEVR. VAN ELPEN.

Natuurlijk vergis je je. Daarover hoef je geen angst te hebben....
(als Onno heen wil gaan).

Ga je nu heen? Zonder 'n zoen? Zonder één hartelijk woord?
(half in tranen, nu opeens werkelijk bedroefd en bezorgd, haar zinnen gebroken).

Jongen, wat is 't toch?.... Heusch, je maakt me bang. - Je bent zoo veranderd. Ik
kan niet onder woorden brengen wat 't is. Ik wil niet overdreven zijn. Maar.... 't Is
niet alleen, dat je me minder vaak 'n zoen geeft, of met me praat.... 't Is in je heele
houding, - den toon van je stem.... zoo iets ontastbaars en onzegbaars.... Ik ben
toch niet veranderd, dat weet je.... En ik heb je zoo noodig. Ik heb jullie allemaal
zoo noodig - jullie alleen, de rest komt er niet op aan.... Waarom dan.... 't Is sedert
zij er is.... 't Is of zij zich tusschen ons heeft gedrongen. En jou van mij af....
(Liesbeth komt binnen en blijft op den achtergrond staan. Onno wenkt Liesbeth om
heen te gaan.)
MEVR. VAN ELPEN

(opgewonden nu).

Nee, laat haar hier blijven. Ik zal 't hàar zèlf vragen, als jij me niet wilt antwoorden.
ONNO

(streng en beslist).

Ik wil 't niet moeder. U zùlt haar niets vragen. U bent onbillijk tegenover haar.
LIESBETH

(komt iets naar voren, kalm).
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Waarom zou je moeder me niets mogen vragen? Daar heeft ze immers alle recht
toe.
ONNO

(nerveus).

Omdat er 'n misverstand bestaat van háar kant, dat jij niet uit den weg kunt ruimen.
LIESBETH

(v.a.).

Wie weet. Misschien kan ik 't wèl.
ONNO

(beslist).

Wacht daar even, Liesbeth.
(tot z'n moeder nu haastig, gedempt)....

Als ik veranderd ben.... 't Valt me zoo moeielijk 't u te zeggen.... Ik hoû te veel van
u, om u verdriet te willen doen.... Beste moeder.... U eischt te veel. - 't Is immers
natuurlijk, dat ik m'n grootste liefde en vertrouwen nu aan Liesbeth geef. Dat is
misschien hard voor u, maar 't ìs niet anders. En daarom is m'n liefde voor u waarlijk
niet minder diep en innig geworden. Liesbeth is er geen schuld aan. (zachter).

U hebt meer van hàar gezegd, meer tègen haar, dan zìj van u. - Zij heeft nooit over
u gesproken.

Groot Nederland. Jaargang 3

662

MEVR. VAN ELPEN

(zonder op z'n latere woorden gelet te hebben, luid).

Eisch ik te veel?
LIESBETH

(naar voren komend, tot Onno).

Mag ìk nu eens met je moeder spreken? Waarom niet, Onno? Ik geloof heusch, dat
ik haar wel begrijp en haar vragen zou kunnen beantwoorden. Beter misschien dan
jij. - Toe, gà nu, om mij pleizier te doen.
(Onno maakt 'n beweging naar de deur).

MEVR. VAN ELPEN.

Ja, ga 'n oogenblik heen. Zóó bang hoef je voor hàar niet te wezen. Zij is iemand,
die zichzelf weet te verdedigen.
ONNO

(zacht, dringend tot Mevr.)

Denk er om moeder, dat zìj nooit iets tègen u gezegd heeft.
(Onno af, 'n stilte, Mevr. v.E. en Liesbeth zien elkaar aan: Liesbeth kalm, mevrouw met
moeilijk bedwongen opgewondenheid en verbittering).

LIESBETH

(zacht en vast).

Wat wou u me nu vragen?
MEVR. VAN ELPEN.

Je hebt wèl macht over hem.
LIESBETH

(met stille trots).

Hij houdt van me.
MEVR. VAN ELPEN.

Juist. En niet van mij, niet waar?
LIESBETH.

Van u ook, zeker. Maar meer van mij. Dat is ook natuurlijk en 't gaat altijd zoo. Toen
u trouwde, zult u meer van uw man dan van uw ouders gehouden hebben.
MEVR. VAN ELPEN.

Groot Nederland. Jaargang 3

Die waren, hoe goed ook, nooit voor me geweest, wat ik voor hèn geweest ben.
Geloof me Liesbeth, 't is geen grootspraak. Maar 't is waar, dat ik alles voor m'n
kinderen geweest ben. Na den dood van m'n man heb ik alles er aan gegeven. Ik
wilde me door niets laten afleiden om me geheel te kunnen wijden aan hen. M'n
gedachten, m'n gevoelens, m'n handelingen, alles geconcentreerd op hùn geluk,
hùn gezondheid, hùn welzijn. 't Was een heerlijke tijd toen. Ik had ze voor mìj alleen.
En 't was zoo'n genot te voelen, hoe ik alles voor hen zijn kòn, hen alles geven wat
ze verlangden. En ze gaven me zooveel liefde er voor terug. Dat hebben ze altijd
gedaan. Allemaal. Totdat jij hier kwam en Onno - vlug en zeker - van me af hebt
getrokken. - En nu vraag ik je: waarom? Waarom kun je mij z'n genegenheid niet
laten? Jij, die al zoo veel hebt?
LIESBETH

(kalm en vast, maar tegelijk hartelijk).

Dat wìl ik immers graag. Hoe kunt u toch denken van niet. Ik verlang alleen m'n
eigen deel te behouden. En dat wilt ú niet, die' u van 't begin af tusschen ons beiden
gedrongen hebt. U wil u z'n hééle liefde toeeigenen, zooals u dat met àl uw kinderen
gedaan hebt.
MEVR. VAN ELPEN.

Hoor ik goed? Beschuldig je mìj van egoïsme?
LIESBETH.

Egoïsme is zoo'n hard woord. U houdt innig veel van uw kinderen, maar zooals ik
Onno daareven hoorde zeggen, u eischt te veel van hen.
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MEVR. VAN ELPEN.

Te veel eischen, als ik niets verlang dan hun genegenheid?!
LIESBETH

(hoofdschuddend).

Die is u niet genoeg. U verlangt veel meer. Ze moeten u toebehooren met àlles in
hen, al hun denken, hun voelen en droomen. U en geen ander. Ze moeten zien met
úw oogen, oordeelen met úw verstand en steunen op úw kracht. Zij mogen wel van
'n ander houden, zooals Clara en Lotte van hun man en kinderen en Anton later
van Emmy, maar die liefde moet toch 'n ondergeschikte zijn. De liefde voor u moet
de liefde blijven. Die moet 'n vereering wezen.... Op die manier, 't is waar, heeft
Onno ook van u gehouden totdat hij....
(zachter)

mij heeft leeren kennen en vooral ook....
MEVR. VAN ELPEN

(met hevigheid invallend).

Totdat jij je tusschen ons geplaatst hebt. Omdat je jaloersch was en m'n mooie,
groote liefde voor m'n kinderen en voor hèm niet begrijpen, niet dùlden kon. Ik heb
die jaloerschheid van 't begin af gevoeld en heb er....
LIESBETH

(invallend).

U hebt er Onno zelfs voor gewaarschuwd, niet waar?
MEVR. VAN ELPEN.

Dat moèst ik doen.
LIESBETH

(kalm).

Ik wist 't. En u vergist u toch. Ik ben nooit jaloersch geweest en heb hem nooit van
u af zien te trekken. Ik wìl zelfs niet, dat hij anders van u zal gaan denken, u anders
zien, dan hij vroeger gedaan heeft. Want dat zou hem verdriet doen en dat wil ik
niet. Hij moet z'n illusies van vroeger blijven behouden. - Wàt ik wil is alleen, hem
vrij en gelukkig maken.
MEVR. VAN ELPEN.

Alsof hij dàt vroeger niet geweest is! Alsof ik hem geen geluk had gegeven!
LIESBETH.

Niet echt gelukkig. Hij heeft me gisteren nog verteld, hoe hij geleden heeft al die
jaren op kantoor, met z'n verlangen naar vrijheid en studie in zich. Hij voelde er zich
gevangen.
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MEVR. VAN ELPEN

(schamper).

En nu wil jij hem vrij maken zeker? Hem maken tot de man van z'n vrouw....?
LIESBETH

(met vuur).

Nooit! Wat begrijpt u me weinig! Ik zou hem gaan verachten als hij dat werd. - Hij
zal alleen aan zichzelf hooren in de toekomst. Ik wil - en dat is nu mìjn illusie - hem
eindelijk eens z'n vroeger gedroomde geluk geven. We zullen genoeg hebben om
van te leven. Daarom zal hij uit de zaak kunnen gaan, om zich voortaan alleen te
wijden aan z'n studie.
MEVR. VAN ELPEN.

Ah, is dàt je plan? Voor goed van mìj weg dus?
LIESBETH.

Nooit voor goed, zoo min als wanneer hij voor de zaak naar Amerika zou zijn gegaan.
Hij houdt te veel van u, om niet nu en dan naar u toe te komen, al zal 't natuurlijk
niet dikwijls zijn.
MEVR. VAN ELPEN

(dof).

Ja, ik voel 't. Ik heb hem verloren. Daar valt niet meer tegen te strijden.
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LIESBETH

(hartelijk).

Nee, niet verloren, gelooft u me toch. U zoudt hem kúnnen verliezen, als u bleef
probeeren hem hier te houden tegen z'n verlangen. Maar als u den moed had hem
weg te laten trekken, en hem kon toonen, dat u zooveel van hem houdt, dat u hem
dàarom met blijdschap afstaat aan.... aan z'n vrouw en aan z'n nieuwe werk in den
vreemde, - dan zoudt u al z'n liefde van vroeger behouden.
MEVR. VAN ELPEN.

Zooals jij weet te praten! Hem afstaan! Afstand doen van één van m'n kinderen!
LIESBETH.

U hebt me immers zelf gezegd, dat 'n moeder 't doen moet als haar kinderen trouwen.
Dat u zelf 't gedaan had met uw dochters. Al was 't u ook hard gevallen?
MEVR. VAN ELPEN

(barst nu los: hartstochtelijk, bijna met zelfminachting).

Ja. En ik voel nu, dat 't een frase was, 'n leugen, die ik zei! 'n Echte moeder dóet
geen afstand van haar kinderen, nooit! Zij, die ze gevoed heeft eerst met haar bloed,
met haar melk. - Later met haar geest, met haar liefde, met haar hart! Ze zijn met
haar vergroeid. - 'n Stuk van haar zelf geworden. - Ze zìjn niet van haar te scheiden!
- Voor al het eindeloos vele, dat zij hun hart gegeven heeft, heeft zij het rècht
daarvoor terug te eischen hun volste vertrouwen, hun innigste liefde en dankbaarheid.
Na al de jaren van zorgen en toewijding voor hèn, moet eindelijk eens volgen eenige
toewijding van hèn voor háar. Nu kun je dit nog niet begrijpen. Dat zal later pas
komen. - Ja, je bent slim en sterk, dat heb ik dadelijk gevoeld. Je hebt Onno naar
je toegehaald, heelemaal. En mij beroofd van alles, wat hij me vroeger gegeven
had en wat me toekwam. Met recht. Want met 't armzalige restje liefde en vertrouwen,
dat je hem mij nú als 'n aalmoes wel af laat staan, dáarmee ben ik niet tevreden....
Maar toch heb je gelijk en is 't beter, dat jullie van me heengaat. Ver weg. - Jij zoudt
anders m'n andere kinderen nog van me kunnen vervreemden. En dié ten minste
wil ik behouden. Die zal ik nooit aan 'n ander afstaan!
(Onno komt binnen met 'n telegram in de hand).
ONNO.

'n Telegram voor u, moeder.
MEVR. VAN ELPEN

(opeens in spanning).

Uit Zutfen?
ONNO.

Ja. Wil ik 't openmaken?
MEVR. VAN ELPEN.
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Nee, geef 't hier. Je weet wel, dat ik niet bang ben.
(maakt 't open en leest).

ONNO

(zacht tot Liesbeth).

Wel?
LIESBETH

(ontwijkend, glimlachend).

Alles zal wel in orde komen. Zij wil ons laten gaan.
ONNO

(verbaasd)

Meen je dat?
(kijkt naar z'n moeder en ziet haar bleek en ontdaan naar 't telegram staren.)

Moeder, wat scheelt er aan? Wat is er voor nieuws?
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MEVR. VAN ELPEN

(dof, verbijsterd).

Ik.... ik begrijp 't niet goed. Lees jij eens voor.
ONNO

(leest voor).

‘Clara sedert gisteren verdwenen. Is 's avonds niet naar Annette gegaan. Men heeft
haar aan 't station gezien met valies. Verwacht u spoedig.’
(Een stilte. Mevrouw zit als verpletterd neer. Frits en Lotte komen binnen).

LOTTE.

Wat is er gebeurd? Moeder, waarom kijkt u zoo....? Is er slecht bericht van Clara?
(Onno reikt haar zwijgend 't telegram. Zij leest 't. Frits kijkt in)

- Hoe vreeselijk!.... Wat beteekent dat?
MEVR. VAN ELPEN

(met diep gevoelde smart en medelijden, terwijl 'n paar tranen langs haar wangen rollen,
zacht, met gebroken stem).

Zonder me iets te zeggen.... Arm kind! Arm kind! - Hoe komt ze zoo!
(Een stilte).

LOTTE

(legt haar hand op haar moeders schouder).

Beste Moeder....!
MEVR. VAN ELPEN

(a.v.)

Dat ze dat alles voor me heeft kunnen verzwijgen.... al haar verdriet.... al haar strijd....
Als zij 't mij maar toevertrouwd had.... Dan had ik 't van haar weg kunnen nemen. Haar kunnen helpen en steunen. - Zij is 't nooit gewoon geweest iets alleen te
dragen....
(weer kort zwijgen).

LOTTE

(zacht)....
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Waar of ze naar toe zou zijn?
(tot Onno)

Jij kijkt zoo.... vreemd. Weet jij er iets van?
ONNO

(hoofdschuddend).

Nee, ik weet niets.
MEVR. VAN ELPEN

(die bij Lotte's woorden op heeft gekeken en Onno geobserveerd heeft).

Jij dènkt wat....
(opeens met 'n inval).

Geloof je dat ze met dien.... met hèm is weggeloopen.
ONNO.

Ik ben er bang voor.
MEVR. VAN ELPEN

(opspringend, met plotselinge woede).

O, die ellèndeling! Wat heb ik hem goed doorzien indertijd!.... M'n hart heeft me niet
bedrogen, toen ik voelde, dat hij niet de man was, aan wien ik m'n kind mocht
toevertrouwen. Hij deugde nooit! 'n Man zonder geweten, zonder karakter....
ONNO

(nu verontwaardigd).

Dat was hij niet, moeder. Hij was 'n flinke, goeie kerel, die innig van Clara hield. En
als u haar toen niet....
MEVR. VAN ELPEN

(invallend).

Wat! Ga jij me soms verwijten, dat ik haar vroeger niet aan dien verleider heb
afgestaan?!
ONNO

(zachter).

Als u 't gedaan hadt, zou dit nu niet gebeurd zijn. - Maar 't helpt niet er over te praten.
MEVR. VAN ELPEN

(minachtend).

Nee. Praten helpt niet.
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(heeft nu weer haar kalmte en zelfbeheersching terug, flink en beslist als altijd. Zij schelt).

LOTTE.

Wat gaat u doen moeder?
MEVR. VAN ELPEN

(kalm).

Haar zoeken natuurlijk. En haar terugbrengen
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bij haar man en haar kind. Ik zal eerst naar Zutfen gaan en hooren wat Henk te
vertellen heeft.
(tot Frits).

Welke trein gaat er 's middags ook? Jij hadt 't opgezocht.
FRITS.

1.30.
MEVR. VAN ELPEN.

Juist. Dien kan ik nemen. 't Is nu bijna kwart voor eenen.
LOTTE.

U hebt nog niets gegeten moeder. En u ziet zoo moe.
MEVR. VAN ELPEN.

Alsof ik daar nu aan denken kan. Smeer maar 'n broodje voor me. Dan neem ik dat
mee.
(Lotte af. Dien komt binnen.)
MEVR. VAN ELPEN

(tot Dien).

Zeg jij eens aan Gerrit, dat hij dirèkt 'n rijtuig voor me bestelt.... En krijg dan m'n
bruine valies van 't zolder. 't Klèine, niet 't groote. 't Staat op 't grijze koffer àchter 't
droogrek. En ook meneer Anton z'n tasch. Van de bovenste plank uit de kast bij 't
raam. In meneers zitkamer.
DIEN.

Ga u op reis?
MEVR. VAN ELPEN

(knikt).

Naar Zutfen.
DIEN.

Mevrouw Veerse is toch niet ziek?
MEVR. VAN ELPEN

(aarzelt even, dan met gebroken stem).

Ja, ze is ziek. Hard ziek.
DIEN.

Och Heere!
(haastig af. Anton is onderwijl binnengekomen).
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MEVR. VAN ELPEN

(zacht tot Anton).

Heb je 't gehoord?
ANTON.

Ja, van Lotte. - Hoe kòn ze 't doen! - Dat ze niet bedacht heeft, hoe ze u....
MEVR. VAN ELPEN

(valt hem in de rede).

Stil, val haar niet hard. - 't Komt alleen door hèm, dien....
(knijpt haar handen samen)
(nu weer kalm.

Och, als ik de laatste weken maar bij haar was geweest, dan was dit alles niet
gebeurd. - Ik ga haar nu halen. Jij wilt wel met me meegaan, niet waar?
ANTON.

Natuurlijk. Overal waar u wilt, arme moeder.
ONNO.

Maar gelooft u dan, àls u haar vindt, dat ze met u terug zal willen gaan?
MEVR. VAN ELPEN

(met minachtende verbazing).

Of ik dat geloof?! Geloof jij dat dan niet?
ONNO.

Nee moeder. Ik vrees van niet. Ze heeft nu haar keus gedaan. Ze is teruggekeerd
tot den man, dien ze vroeger gekozen had. - En als haar kind haar daarvan niet
terug heeft kunnen houden, zult u 't zeker niet kunnen.
MEVR. VAN ELPEN

(met kracht en vastheid).

En ik verzeker je, dat ik 't wèl zal kunnen. Dat mìjn liefde sterker zal blijken dan....
nee, ik mag 't geen liefde noemen, wat ze voelt voor dien man
(zachter)....

Wie weet hoe ze nu al terug verlangt naar mij en naar haar kind
(glim-
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lachend).

En als ik maar eenmaal bij haar ben, haar in m'n armen heb.... En haar dan later
hier terug breng in 't warme, gezellige huis....
(week).

Geen verwijt zal ze van me hooren.... Ik zal haar alleen troosten en koesteren met
al m'n teederheid, m'n medelijden.... Ze is nu ziek, 't kind. Ze wist niet wat ze deed.
- Maar dan - langzaam aan - ik beloof je, zal ik haar wel weer genezen. En haar de
vrede en haar geluk van vroeger teruggeven.
(Lotte komt weer binnen, 'n klein pakje in de hand.)
ANTON

(haar omhelzond).

Moeder, wat bent u toch goed!
ONNO.

En Henk, moeder?
MEVR. VAN ELPEN

(met bevreemding en onver schillige zekerheid).

Henk? Die krijgt haar later terug. - En nu geen praatjes meer. Nu moet ik handelen.
(op korten, zakelijken toon, vlug en beslist).

Onno, ik reken er op, dat jij en Lotte morgen naar 't kerkhof gaat. 't Spijt me, dat ìk
niet kan. Zeg dat aan Sofie. En zorg verder voor de krans.
(zacht tot Anton.)

Schrijf jij even 'n paar regels aan Emmy, om haar te vertellen van je onverwacht
vertrek. Niet de reden natuurlijk. En zeg dat je haar over 'n paar dagen uitvoeriger
zult schrijven.
(even glimlachend).

Over je eigen aangelegenheden meen ik.
(tot Lotte).

En ga jij mee kind, je kunt me helpen pakken. Ook voor Anton. Dan geef ik je onder
de hand nog eenige inlichtingen omtrent 't huishouden. Voor morgen is er vleesch
genoeg. Je kunt er dan voor Woensdag nog drie pond....
(al pratend met Lotte af. Ook Anton gaat heen. Frits kijkt even weifelend naar Onno en
Liesbeth en volgt hen dan.)
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(Liesbeth wil naar Onno toe gaan, die, na zijn moeders vertrek op een stoel is
neergevallen, zijn gezicht verborgen in zijn handen. Als hij blijft zwijgen, maakt zij 'n
beweging om heen te gaan. Hij houdt haar tegen.)
ONNO.

Nee, blijf hier, wil je? Ik heb je noodig.
LIESBETH

(gaat naast hem staan en streelt zachtjes z'n hoofd).

Beste Onno!
ONNO.

Die arme Clara!
(hij snikt opeens).

Ik ben nu gaan leeren zien!
(met bitterheid).

God, God, wat ben ik blind geweest!
LIESBETH

(wacht even, zegt dan).

Vergeet niet, dat al de....
(zacht)

dat de fouten van je moeder voortvloeien uit 'n sterk, mooi gevoel: haar gróóte liefde
voor jullie.
ONNO

(gesmoord).

Wat voor liefde!
LIESBETH

(met vastheid).

Nee, dàt mag je niet zeggen. Ben je vergeten àl wat je me verteld hebt?
(langzaam, met warmte)

Hoe zij je jeugd gemaakt heeft tot één tijd van blije, zonnige vroolijkheid. 't Huis altijd
vol leven en fleurigheid: vrindjes en vriendinnen om mee te spelen, onverwachte
pretjes, vertooningen, partijen.... Nooit moeite en drukten, of rumoer te veel voor
haar.... En als één van jullie ziek was: zìj
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altijd naast je, dag en nacht. Moeder, die je voorleest, die met je speelt, je raadsels
opgeeft.... Zij, de eerste in àl je herinneringen aan die lange, heerlijke jeugd!.... Eerst
geloofde ik je verhalen wat overdreven, te mooi gekleurd. Maar toen ik hier kwam,
ben ik gaan begrijpen, dat 't zoo geweest was.
ONNO

(z'n gezicht langzaam opgeklaard, is gretig gaan luisteren, nu geroerd).

Ja, zoo is 't ook geweest.
LIESBETH.

Dan zou ik.... dat andere zien te vergeten. En alleen hièraan terugdenken. Ook later,
als we samen vrij en gelukkig zullen zijn, ver weg in den vreemde.
ONNO

(a.v.)....

't Is waar!... Ik dank je lieveling, ik dank je.... Alleen dankbaar zijn voor het vele dat
ik genoten heb (vat haar beide handen)....

En.... laten wìj later....
LIESBETH

(hem aanziend, rustig-ernstig).

Daaraan heb ik ook gedacht.
(zij blijven elkaar even aanzien)

En ga nu met je moeder mee?
ONNO.

Wil je dat? Naar Clara toe?
LIESBETH

(knikt).

Jìj in plaats van Anton. 't Is noodig voor haar. Voel je 't zelf niet? Als je moeder haar
gevonden heeft, moet Clara den steun hebben van iemand, die haar begrijpt. Clara
mag niet wèèr gedwongen worden.
ONNO.

Je hebt gelijk. Ik zal gaan.
(slaat z'n arm om haar heen)....

Niet onrustig wezen, terwijl ik weg ben?
LIESBETH
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(glimlachend).

Nú niet méér.
(Onno knikt haar toe, begrijpend. Ziet haar 'n oogenblik nog aan: al z'n liefde en
dankbaarheid voor haar in z'n oogen. Gaat dan snel heen: kalme zekerheid en energie
in z'n houding. Liesbeth ziet hem na: blij-rustig).
(Scherm valt.)

(Einde van het derde en laatste bedrijf.)
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Herfstlied
Door Marie Metz-Koning
Nu de winde' als ontzinde' in de dorrende haren
Der loofboomen waren,
En de golven ophitsen,
Dat ze glieren en glitsen
Als glinstrende schijven,
Waar kabouters mee drijven
Dol-jolig een spel -------Zie hun blinke' gezichten
In de holten òplichten!
Zie hun puntige mutsen
Uit de bolten òphutsen!
Fluweelen wambuizen
Dragen ze, en ruischen
Van schuivende zij!
En ze buitlen, en wuiven
Witte handjes, en kruiven
Schuimkopjes op 't blanke
Der schijven, die klanken
Met klikkend geklater!
En hun oogjes in 't water
Lichten zoo oolijk!
En met gorgeltjes vroolijk
Zingen ze, zingen
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Dingen, die dringen
Diep uit het diep
In mijn ziel, die sliep....
Was het niet liefde zèlf die riep?
Zie, daar rijst ze, mijn goede godin!
En ze wijst me weer Levens zin.
O, mijn ziele zoo lang in de diepte sliep!
Al die lichte lentetijden
Van bloesems zoet,
Dwelmden mijn moed;
Deden me doelloos glijden....
En de gouden zomerdagen
Waren stolpen van stilt';
Ach, mijn hart, nu zoo wild,
Wist niets dan droomende klagen....
O, ik haat de broedsche lente,
Met haar stelplooze dorst!
En de zware, zwangere zomer
Klemt op mijn borst!
'k Wil het weêr zien vechten!
Vechten, of liefde en haat
Een veete slechten
Die nooit vergaat!
En ik hoû van de storm die de waters slaat!
Die de wolken doet bollen en zeilen!
Die de bladers doet vallen en ijlen!
Bruin-goud, goud-bruin, geel-in-een-krans,
Tot een razende dans:
Rondom-om! hoepla!
Hei! ik ben de heks, en sta
Midden er in!
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En er zwiepen en zwaaien de stammen!
En de bladers laaien als vlammen!
En ik sta in den gloed, in het grage
Van mijn leven, dat lust is, loutere lust!
Van mijn liefde, die haat heeft wakker gekust
Voor de lente, de luie, de vage,
Voor de zomer, de droomer, de trage!
En ik hoû van de kraaie', als die hard en zwart
Door de luchten krijschen, dan rilt mijn hart
Van verlangen!....
En ik hoû van de grauwe dampen, die gaan
Om de boomen huil-sluiers, huil-armen slaan
Van verlangen!....
En ik hoû van verwoesten tot winterdood;
En van blaren-ros en van zonne-rood;
En van krak-harde, glas-stille dagen!
Van winter-wit en van ijzel-rein;
Van àl' dingen die stil gestorven zijn;
Van àl' dingen die niet meer vragen;
Want de smachtende lente beklemt mijn gemoed,
En de smeltende zomer zwoelt in mijn bloed;
En de zwellende lust me weenen doet,
Om bloesems, die vruchteloos vragen. --------------Nu de winde' als ontzinde' in de dorrende haren
Der loof-boomen waren,
Sta ik sterk in den wakrenden gloed
Van een nieuwen moed!
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Touristen-schetsjes
Door Nico van Suchtelen.
I.
De vreemdeling was moe en koud. Den geheelen dag had hij in mist of motregen
geloopen. Door vale, nevel-gevulde valeien had hij gesjokt over de modderige
straatwegen en voorzichtig had hij geklouterd langs de smalle en glibberige
bergpaden, hier en daar, op plaatsen waar de zon dit voorjaar nog niet geschenen
had, tot over de enkels wadend in morsige, verwaterde sneeuw. Nu stond hij achter
op de boot, hing droomerig over de balustrade te kijken naar het kokende gebruis
dat van uit de raderkast woelde; een schitterende smaragd-groene geul sloeg het
in het donkere water en rondom schuimden duizende snelcirkelende kolkjes.
Hij was oververmoeid. Soms was het hem of hij nog liep; hij zag zichzelf loopen,
almaar loopen, tusschen grauwe, kille bergschimmen.... in den mist, in den regen.
Hij verzette het been waarop hij steunde en voelde toen opeens weer zijn pijnlijke
voetzool schuren tegen een spijker.
‘Die verdomde poot van me’ dacht hij; ‘morgen koop ik nieuwe schoenen, 't eerste
wat ik doe.’
Zijn sufheid was nu verbroken en opeens voelde hij ook den guren wind; huiverend
betastte hij even zijn natte kleederen. Toen zag hij om zich heen. Naar alle kanten
was het meer een vuilgroene, donker-woelende, koud-klotsende waterplas; naar
alle kanten waren de bergen met de drijvende nevels versmolten tot vaal- en duister
getinte ringwallen waarboven soms een enkele sneeuwkop
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als een witte toren of tinne uitblonk; naar alle kanten was de lucht een grijs,
ondoorzichtig floers.
‘U hebt het koud?’
De vreemdeling draaide zich om. Dezelfde bedelaar, de boef, de struikroover in
zijn schunnigen rood-bruinen duffel die hem al aan 't plaatskaarten-bureau zijn
ongevraagde dienstvaardigheid had opgedrongen en gezien had hoe hij er een
bankbillet wisselde, stond naast hem. Het hoofd hield hij naar den vreemdeling
toegekeerd, tegen den wind in, zoodat een dun sliertje grijs haar van onder zijn
flambart uitwapperde; zijn oogen traanden.
‘Het is koud’ antwoordde de vreemdeling, schoof de glazen deur open die toegang
gaf tot het achterdek en de machinekamer en trad binnen; de bedelaar volgde hem.
Het was er niet vol. Op een mand dicht bij den stoomketel zaten een paar vrouwen
tegen elkaar gedoken, de hoofden bijna geheel in hun bonte doeken gewikkeld.
Voor de glazen deur stond een priester naar buiten te kijken en trommelde zachtjes
op de ruiten. Een controleur leunde in de deurpost van 't keukentje en hield gichelend
en slap-lachend den kok van zijn werk af, totdat deze, quasi-woedend, den
grappenmaker door een zwaai met zijn vleeschmes deed wegdeinzen en de deur
met een smak dichtsloeg. Eerst toen rook de vreemdeling de weeë, walgelijke geur
van soep en zeepsop en warme olie die in de half besloten ruimte hing. Maar de
stank hinderde hem niet, hij voelde zich behagelijk worden om de warmte en
drentelde langs de machine op en neer. Hij betastte de zwarte ijzeren platen en
toen hij zich niet brandde leunde hij zijn geheele lengte er tegen aan; rug, schouders,
kuiten, zij gloeiden alsof hij voor een vuur stond.
‘Hier is 't beter’ zei hij tot den bedelaar terwijl hij zich rekte en schuurde en schurkte
langs den stoomketel.
De bedelaar knipoogde; hij zag er uit of hij iets heel listigs bedacht had en dat
ging vertellen.
‘Al lang geloopen?’ vroeg hij toen in 't fransch, ‘waar van daan?’
‘Locarno,’ zei de vreemdeling.
‘Over Bellinzona?’
‘Neen, over Pallanza.... Luïno....’
‘Vijf en veertig centimes,’ viel de bedelaar in de rede; hij was verbaasd, keek
nieuwsgierig, achterdochtig, ironisch naar den vreemdeling die er met zijn gehavend
en vlekkerig manchester-pak,
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zijn dik-bemodderde schoenen en verregenden hoed als een vagebond uitzag.
‘Een omweg van drie dagen.... over Bellinzona is veel korter, om te loopen, en
anders drie franc vijftig.’
‘Ik heb den tijd,’ antwoordde de vreemdeling.
‘Bent u zonder werk; wat is uw métier?’
De vreemdeling glimlachte en bedacht zich.
‘Ik ben schrijver,’ zei hij eindelijk.
‘Ah.... ontslagen.... toch mèt loon, niet waar?’
De vreemdeling knikte toestemmend.
Weer ging de glazen-deur open. Een lange, zeer sjovele gestalte aan de hand
van een ventje van een jaar of zeven schuifelde voorzichtig naar binnen. Zij kwamen
uit de retirade die zich buiten op het dek bevond, en het ventje was nog bezig de
kleederen van zijn blinden vader eenigszins decenter te ordenen. Een ondankbaar
werk, daar broek en hemd slechts uit een samenlapsel van vette, vervuilde,
half-verteerde vodden bestonden. Toen de lange man door de deur schreed, vergat
het ventje te waarschuwen, hij stootte zich het hoofd zoodat zijn hoed op den grond
viel. Hij vloekte niet, wachtte geduldig tot 't ventje hem den hoed weer aanreikte en
schuifelde toen, nu in gebogen houding, verder. Zijn grauwen roovers-mantel trok
hij dicht om zich heen, hij scheen het zeer koud te hebben. Het ventje leidde hem
naar de machine en zette hem daar op een bank naast den vreemdeling neer, met
den rug tegen de warme plaat. Daar bleef hij, roerloos in elkaar gezakt, het hoofd
vooruitgestoken zitten; nu en dan bromde hij een geluid van welbehagen of sprak
een onverstaanbaar woord tot het ventje. Na een poos begon de bedelaar zachtjes
met hem te praten; de vreemdeling verstond er niets van, maar hij merkte dat het
over hem ging, want de blinde richtte het hoofd wat op, spalkte met de linkerhand
de oogleden open en zag hem met zijn eene blauwachtige doode-visschen-oog
even aan.
‘Ik vertel hem dat u werk zoekt,’ verklaarde de bedelaar.
Toen de boot de landingsplaats naderde trad de vreemdeling weer naar buiten.
Een geweldige, zwartblauwe wolk huifde in het westen over het meer als een zware
koepel die rustte op twee reuzige bergzuilen ter weerszijde. Midden onder dien
koepel lag, waar het meer zich splitste, een steile, rotsige kaap, een donkere klip
die somber en vervaarlijk opstak uit het koude water; de rest van
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het voorgebergte verschemerde in een blauwen mist. Maar opeens begon de
bovenrand van den wolkboog te gloeien en een paar ijle omnevelde stralen raakten
de gouden en purperen sneeuwtoppen in de verte. Helblauwe strepen en flikkerende
kronkels, metalen weer-lichten schoten heen en weer over het huiverende water.
En in de vreemde, geel-paarse lichtvalling werd het lange dorp dat aan den voet
van de kaap in het blauwe mistgeschemer verzonken lag, tot een groote oostersche
sprookjesstad vol torens en koepels en blinkende muren en daken.
De vreemdeling keek en keek; tot de betoovering verdween en weer de trieste,
grijze schemering neersloeg over alles. Koud, koud; de lucht, het water, de klamme
druipende rotsen bij den steiger waar de boot had aangelegd....
De vreemdeling moest uitstappen. Toen hij de schreeuwende rij pakjesdragers
en portiers die de namen hunner hotels afriepen doorloopen had, zag hij op den
weg den bedelaar weder staan wenken.
‘Venga, venga Signore.’
‘Ik heb den tijd,’ dacht de vreemdeling.
Met den bedelaar en den een-oog samen slenterde hij het kleine stadje door. In
dezen killen namiddag leken de groezelig-wit of in bleeke verschoten tint gepleisterde
huis-kazernes met hun krottige poortjes en wrakke, verflooze blinden voor de ramen
dubbel goor en ellendig. De straten leeg, hier en daar een paar schunnige kerels
in hun harigen duffel of langen rooversmantel; de pleintjes geheel verlaten. Het
begon weer te motregenen en waar zij konden liepen zij onder de arkaden. Hier,
tusschen de winkeltjes, stalletjes en kraampjes der tallooze schoenmakers, kappers,
fruit-, zout-, tabak- en aardewerk-handelaars vond de vreemdeling het gezellig en
hij haastte er zich niet. Herhaaldelijk bleef hij staan kijken naar al den rommel die
overal was uitgestald en opgehangen; de bedelaar en de een-oog wachtten dan
geduldig terwijl het ventje uitkeek naar de oventjes waarop gebraden kastanjes
lagen te dampen.
‘Waar brengt u mij heen?’ vroeg de vreemdeling eens.
‘Venga, venga, Signore! u moet toch een albergo hebben! Ik weet een uitstekende,
ik ken den padrone, hij zal werk voor u hebben, binnen drie dagen hebt u werk,
maak u niet ongerust, en goedkoop logies.’
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In een steenen schuurtje met een boogpoort zonder deur waarboven met nauwelijks
te onderscheiden letters geschilderd was: ‘Antica osteria, trattoria con alloggio,’
traden zij binnen. De eenoog bukte zich met een schrikachtigen schok toen zijn voet
tegen den drempel stiet.
‘Sera,’ zeide de vreemdeling, maar er was niemand in het donkere hol die
antwoordde. In den hoek naast het armoedige buffetje en onder het eenige kleine
raampje dat de osteria bezat namen zij plaats. De padrone kwam en bracht zonder
dat iets gevraagd werd een flesch nostrano; de vreemdeling bestelde buitendien
een caffé nero. Hij bekommerde zich niet veel om zijn gezelschap; hij begon met
zijn schoenen uit te doen, daarna strekte hij behagelijk zijn beenen uit onder de tafel
en bleef een tijdlang stil zitten uitrusten; soms sprak hij even met den bedelaar in
het fransch of in gebroken italiaansch of slurpte zijn koffie. Eens tastte hij in zijn
borstzak, voelde aan zijn revolver, maar glimlachend trok hij de hand weer terug.
Hij gevoelde honger en opende zijn knapzak. Een broodje scheurde hij in stukken
die hij voor zich op tafel legde; met zijn zakmes sneed hij daarop eenige plakken
van een cervelaatworst. De bedelaar zag nieuwsgierig toe. En toen de vreemdeling
hem op de punt van zijn mes een stuk worst reikte, greep hij het gulzig.
‘Per l'amore di Dio,’ mompelde hij uit gewoonte.
‘Per l'amore di Dio,’ bromde ook de eenoog, nu voor 't eerst verstaanbaar en stak
het blinde hoofd met de leege, slijmerige oogholte naar voren terwijl hij de bevende
hand ophield. De vreemdeling sneed een nieuwe homp en legde die met een stuk
brood voor hem neer. Het ventje begon dadelijk het brood te pluizen, maar liet het
over aan zijn vader toen de vreemdeling hem een groot stuk chocolade toeschoof.
De bedelaar wist niet goed meer hoe het geval aan te pakken.
‘Blijft u hier?’ vroeg hij.... ‘een goede albergo, u ziet het.... best logies; en
goedkoop....’
‘Misschien,’ antwoordde de vreemdeling lakoniek. En na een poosje: ‘ik wil eerst
eens verder kijken.’
‘U zult niets beters vinden.’
‘Pagare!’ riep nu de vreemdeling en legde een vijffrankstuk neer. Het stuk was
valsch.
‘Eh eh, onder kameraden,’ lachte de bedelaar verontwaardigd.
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De padrone nam met een vriendelijk lachje het geldstuk op, keerde het een paar
malen om, liet het klinken op de tafel:
‘Nô, nô....’
De bedelaar grinnikte van pret en de eenoog spalkte opnieuw zijn linker oogleden
uiteen om te zien wat er gaande was; het ventje nam nergens notitie van en kloof
tevreden zijn chocolade.
De vreemdeling gaf nu een goudstuk.
‘Die is echt,’ knikte de bedelaar, nadat hij zijn glas nostrano naar binnen geslagen
had. Het duurde geruimen tijd voor de padrone het wisselgeld bracht. Toen hij het
voor den vreemdeling uittelde, zocht deze uit de negen halve-frankstukken zes
italiaansche er uit en schoof die terzijde.
‘Nô, nô.... ik neem ze niet.’
De padrone werd boos, gestikuleerde, spuwde op den grond, sloeg op de wrakke,
wankelende tafel.
‘Santo dit en dat....’
De vreemdeling verstond geen woord.
‘Non capisco,’ zei hij bedaard en zag den bedelaar aan.
‘Echt zilver davvero, echt zilver Signore, de padrone bedriegt u niet.’
‘Santa dit en dat,’ vloekte de padrone nog eens grommend.
De vreemdeling haalde de schouders op.
‘Ze zijn buiten koers,’ lachte hij en toen begon ook de bedelaar weer te schudden.
‘Eh, eh, buiten koers, christi! dat wist hij waarachtig niet, eh, eh.’
De padrone moest nu zelf meelachen, hij streek zijn zes halve franken weer op
en gaf er drie lire voor in de plaats.
De vreemdeling rees traag overeind, trok zijn schoenen aan en hing den knapzak
over zijn schouder.
‘Ik ga verder,’ zei hij tot den bedelaar die besluiteloos den padrone aankeek.
‘Buona sera, Signori.’
‘We gaan mee, u zult verdwalen, u vindt de albergo niet alleen terug,’ kwam de
bedelaar.
Weer slenterden zij door het nu geheel duistere en doodsche stadje in den
motregen. De bedelaar was druk, redeneerde wanhopig.
‘De padrone is een eerlijk man, dat was maar een grapje, een revanche, de
padrone heeft werk voor u, beslist, wacht maar
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eens af een paar dagen; u bent immers schrijver? hij kent iedereen, wilt u op een
kantoor? in een zaak? misschien kan hij u zelf wel gebruiken als u ander werk wilt
doen.’
‘Ik heb den tijd,’ zei de vreemdeling.
‘Dat vijffrank-stuk, als u dat soms liever kwijt wilt zijn.... u had het moeten schuiven,
nooit neerleggen; maar ik wil 't van u overnemen, voor twintig centimes.... ik spekuleer
graag.’
‘Ik ook,’ zei de vreemdeling, ‘ik raak het zelf wel kwijt.’
Zij liepen nu langs het meer. Aan den horizont had zich de lucht wat opgeklaard,
boven de kaap waar de zon was ondergegaan glansde flets een geel-groene streep.
De kaap zelf was nog donkerder geworden en leek grooter. Als een zware massieve
kolos, onwrikbaar, stond de rots te dreigen tegen de duistere geheimzinnigheid
rondom hem. Aan den voet waar het dorp moest liggen, glommen hier en daar in
een uitstralenden nevelkrans een paar lichtjes waarvan de weerschijn in honderdvoud
gebroken slangetjes over het zwart-koude, rusteloos klotsende water trilde.
Langs een zwaren muur van granietblokken gingen zij; van boven af hing er klimop
neer en de rand was regelmatig begroeid met geweldige kaktussen. Toen zij de
poort bereikt hadden bleef de vreemdeling staan en keek naar binnen; een enorm
paleis van grauwen rotssteen, wijde galerijen en balcons voor alle ramen; voòr het
gebouw, op de terrassen, groeiden vreemde planten, palmen, magnolia's, reuzige
rhododendrons; een witte kamelia stond er in vollen bloei.
‘Grand Hôtel d'Angleterre,’ zei de bedelaar plechtig en ironisch. Toen de
vreemdeling de witte kamelia zag voelde hij plotseling een groote vreugde en een
groote dankbaarheid in zich opkomen. En terzelfder tijd een onweerstaanbare
neiging naar binnen te gaan, een heimwee om achter die glanzende ruiten met hun
propere gordijntjes, in die vol-lichte tintelende restauratie-zaal te zitten kijken naar
dien bloeienden boom. En als 't dan geheel donker was en hij den boom en het kille
meer en de kille bergen niet meer zien kon, dan zou hij in een gemakkelijken stoel
zitten rusten; languit, met pantoffels aan de pijnlijke voeten zou hij zich zoo den
heelen avond aan warmte en behagelijkheid te goed doen en thee drinken en rooken
en stil voor zich uit mijmeren.
Hij opende het groote hek.
‘Wat gaat u doen?’ vroeg de bedelaar verwonderd.
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‘Ik zal maar liever hier logeeren.’
‘Eh, eh, eh.... gichelde de bedelaar en de een-oog stak weer nieuwsgierig het
hoofd vooruit....
‘Comè, comè?’
‘Hij logeert in Angleterre, in Angleterre.’ De een-oog scheen het niet te begrijpen,
hij bromde maar wat.
‘Sera,’ zei de vreemdeling, ‘wel bedankt voor 't geleide.’
‘Niente, niente: grazie a Lei, Signore,’ zei de bedelaar doelend op de
cervelaatworst. Hij wist nog altijd niet waar hij aan toe was.
‘Grazie a Lei,’ herhaalde de een-oog verstaanbaar en stond diep gebukt met den
hoed in de hand te bedelen.
De vreemdeling wierp er een halve frank in en groette het ventje dat bedeesd en
vriendelijk zijn ‘buora sera’ knikte.
Toen de vreemdeling reeds onder de kamelia stond haalde de bedelaar hem in,
trok hem aan den arm, begluurde hem nog eens hoofdschuddend en zei:
‘Denk aan ons, Signore, denk aan ons als u wat te pakken krijgt.... ik heb u den
weg gewezen.’
‘Si, si, buora sera,’ zei de vreemdeling.

II.
Aan den voet van het smalle voetpaadje zat hij op een vooruitspringende rots; zijn
voeten bengelden boven een afgrond, zoo ondiep dat hij nog niet over het geboomte
heenkeek maar slechts door een fijn rag van kale toptwijgen het panorama beneden
hem onderscheidde. De zon stond nog laag en het licht dat tusschen de bergen
hing was bleek en dampig, alleen het meer glansde helder en diep blauw, en
verblindend fonkelde er het wemelende vlechtwerk van gouden stralen en
rimpelingen. Naast hem was de vette grond vochtig, de klimop-blaadjes die uit het
dorre en vergane loof te voorschijn kropen, glommen donkergroen en de buigende
primula's en de grashalmen droegen dikke kristaldroppen.
De vreemdeling tuurde lang naar de bergen, naar de witte toppen, de bruinviolette
hellingen en de zwarte, grillige kloven....
‘Waar ligt het aan of ik blij ben of niet blij? dacht hij eindelijk, ik dronk te veel chianti
gisteren-avond, veel te veel.’
‘Giorno’ zei toen een vrouwtje dat diep-gebogen onder een
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zwaren takkenlast over het paadje achter hem langzaam naar boven sjokte.
‘Giorno’ antwoordde hij, en zag haar na. Hij merkte opeens weer dat hij een
vreemdeling was. Hij plukte een paar primula's, stak ze in zijn knoopsgat, sprong
op en ging verder langs het steenige weggetje.
Niet lang nog had hij geloopen toen hij bij het omgaan van een bocht een dorpje
schuins boven zich ontwaarde.
‘Hoe wonderlijk’ dacht hij, ‘en hoe mooi... een dorp’; en onder het naderbijkomen
bekeek hij het nauwkeurig.
Als een verwarde klomp van zonderlinge vogelnesten hingen de huisjes aan de
rotsen. Brokkelige, grauwe muurtjes, los opeengestapeld van ruwe steenen met
hier en daar een klodder kalk, overal begroeid met mos en klimop; varens en
primula's tusschen de ledige voegen. Grauwe of zwart-glimmende daken van platte
steen-schilfers als gehavende en verweerde matten. Vogelnesten? Neen, het leken
korven, half-vergane bijenkorven, zooals je ze hoopsgewijze ziet staan onder het
open afdak van een boerenschuur in den winter. Maar zoo leken ze ook maar een
vluchtig oogenblik; toen was het weer een dorp, een dorp van menschen-krotten,
een rommelige licht- en donker-vlekkige chaos van muren, bogen, poortjes,
portiekjes, balkons en afdaken; een grillige puinhoop met in alle holten een warboel
van hooi, brandhout, vermolmde planken, mesthoopen, karren en kippenhokjes.
Sommigen der krotten hadden kleine raampjes zonder ruiten; de meesten waren
duistere spelonken waar 't licht alleen door de deuropening en scheuren der muren
scheen te kunnen binnendringen. Er waren er met twee ingangen boven elkaar, de
bovenste bereikbaar langs een holle stoep van ruwbehouwen steenplaten die tevens
den mesthoop, welke den ingang beneden half versperde, tot beschutting diende.
Onder de vooruitspringende daken hingen over de geheele lengte wrakke balkons
waarop takkenbossen en hooi gestapeld lag en de bontkleurige wasch te drogen
hing.
Toen de vreemdeling het dorp genaderd was hoorde hij uit een der eerste holen,
maar hij kon nog niet onderscheiden welk, een zacht en droomerig gezang van
kinderstemmetjes, een volkswijsje dat hij meer gehoord had. Maar zij zongen er
niet de gewone woorden op, zonder ophouden herhaalden zij steeds ‘Santa Maria,
santa Maria!’
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Hij stond nu voor het eerste huisje en keek naar binnen; het was leeg, en hij trad
nog iets nader. Hij dacht aan de armenwijken in de stad waar hij woonde en waarvan
hij de ellendigste woningen had bezocht. Daarom begon hij onwillekeurig te taxeeren:
vertrek ruim, vier bij vier, hoogte twee vijftig; vensters éen, afmetingen 0,60 × 0,90,
drie ruiten gebroken, opening gedeeltelijk dichtgetimmerd, gedeeltelijk met hooi en
vodden gestopt. Licht onvoldoende, luchtverversching dito; vocht naar
weersgesteldheid; atmosfeer zuivere hooi- en mest-geur. Conclusie: bewoonbaar
voor geiten en kippen zonder veel pretentie en zeker nog voor menschen.
Het tweede krot vond hij ook werkelijk door alle drie bewoond. Voor de deur al,
achter den mesthoop, zat een klein jochie te spelen met een tros mais, en dieper
in, tegen den ruwen, ongepleisterden achterwand, zag hij de kindertjes zitten die
van ‘Santa Maria’ zongen. Zij hielden niet op; met hun blijde wiegelende gezichtjes
keken zij den vreemdeling aan en neurieden zachtkens door: ‘Santa Maria’.
De vreemdeling zag ook dit vertrek eens rond; het was als 't vorige, alleen nog
wat rommeliger en vuiler; op den aarden grond lagen een paar bossen stroo en wat
lompen, kleedingstukken, een paardedek; waartusschen een vijftal kippen liepen
te krabbepooten; de geit lag rustig op het stroo. Door een half-open deur zag de
vreemdeling in een zijvertrekje een paar meubeltjes, een bed, een fornuis, wat
beddegoed op de tafel, een ijzeren pot op den grond....
Maar juist kwam een vrouw binnen, een korf kletsnat waschgoed aan den arm.
‘Giorno,’ zeide ze en was in 't geheel niet verwonderd.
De vreemdeling vroeg haar om water, zij wees hem het trogje, - een uitgeholden
boomstam - buiten de deur, dat druppelend overliep van het water dat er van uit
een dun pijpje onophoudelijk instroomde. Zij reikte hem een steenen nap en hij
dronk; daarna vulde hij zijn veldflesch. En onderwijl praatte zij tegen hem, lachend
en hoofdschuddend en hij begreep ten laatste dat 't vandaag heel mooi weer was
om naar 't klooster te klimmen.
Toen de vreemdeling verder ging knikte hij de kinderen toe; zij knikten terug
zonder op te houden hun Santa Maria-deuntje te neuriën. De vrouw riep hem
vriendelijk na: ‘Buon viaggio, signore.’
Hij ging het stille dorp door. Menschen zag hij nergens, alleen
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veel kippen. Eerst toen hij bij het kerkje kwam, een roze en geel gepleisterd hokje
met een voorhal van grof gemetselde zuiltjes en een bonte heiligen-fresco boven
het poortje, vond hij er een paar jonge vrouwen op de stoep zitten spelen met een
bambino, die waggelend rondtrippelde op zijn bloote bruine voetjes.
En weer ‘Giorno, giorno, signore’; het klonk alsof zij verheugd waren dat hij naar
hun kerkje, hun armzalige fresco en hun bambino keek.
Het dorp was voorbij, en hij liep op 'tzelfde hobbelige paadje: aan den eenen kant
een vervallen muurtje, begroeid met klimop en varens en kaktus, aan den anderen
kant de afdalende terrassen, waar langs steenen stokken en rondom de stammen
der vruchtboomen heengeleid de nog kale wijnranken slingerden; voor zijn voeten,
over den weg en tegen het witte muurtje, kronkelden elk oogenblik de ritselende
hagedissen en schoten schichtig en vlug schuil in voegen en spleten. Overal in de
vignetta's was men aan 't werk, de mannen en jongens zaten in de boomen of
stonden op ladders de ranken te snoeien, de vrouwen spreidden met tweetandige
greepjes de vette mest rondom de stammen uit of kwamen klotsend op hun hooge
houten klompjes langs de steilen paadjes aangesjouwd, hijgend en zweet-druipend
onder de overzware mestmanden die zij op den rug torschten.
Waar de weg omboog in een schaduwige kloof, stond, nog juist in de zon, een
bidkapelletje. Het buitengeveltje was beschilderd met verweerde arabesken, de
binnen-achterwand met een schel-rood en blauwe madonna, haar vleeschige,
zalmkleurige Jezuskindje op den schoot. Tusschen het traliegaas dat de nis afsloot
stak een pas-geplukt tuiltje violen en campanula's; er achter, op een altaartje voor
het fresco, waren uitgestald: een porseleinen madonnabeeldje, een gebroken
bloemvaas met verdorde bloemen, waarnaast nog eenige rozen van papier, twee
bierfleschjes met olie, een glas olie met verdronken pit, een prent van den heiligen
Bernardo, een bronzen kandelaar, een schoensmeerpotje....
‘Santa Maria,’ zei de vreemdeling toen hij dit alles gezien had, en voor hij verder
ging stak hij de primula's uit zijn knoopsgat tusschen de tralies.
In de kloof waren terweerszijde de hellingen steil. Naar boven waren de rotsen
gestapeld in gekartelde lagen, hier en daar gespleten en door verschuivingen dwars
of rechtop gezet. Soms droop
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er water zacht-ruischend langs klamme, zwart-glimmende wanden en lekte tusschen
het groene en grijze mos, de dorre varentjes, de bleek-gouden primula's en de
roodbruine look-boschjes neer tot op het doorweekte pad. Op andere plaatsen gutste
het in kleine straatjes en watervalletjes door een uitgesleten geul, liep door een
steenen buis onder den weg door en stortte dan klaterend omlaag naar de beek die
in de diepte bruiste.
Toen de vreemdeling eindelijk ging zitten zag hij het dorp nog juist even. Beneden
hem en heel in de verte lag het te blikkeren onder de nu hoog gerezen zon. Of de
huizen op vogelnesten leken of bijenkorven kon hij niet meer onderscheiden, zoo
ver waren zij. Maar toch was 't hem of hij telkens een eentonig, zacht-blij zingen
hoorde: Santa Maria.
Achterover lag hij, geleund tegen een zon-verwarmde rots en met half geloken
oogen tuurde hij over het stille blauwe meer met de gouden schitteringen. Een
stoomboot ploegde er langzaam een kromme sliert van deinende rimpels. Het werd
middag, de lucht was doorzichtig geworden; achter de scherpe, schel-witte pieken
trilde een wemelkleurig waas van helblauw en karmijn dat hoogerop vervloeide in
een strak en vlekkeloos azuur.
Rondom zijn hoofd zoemde een bij, de grashalmpjes zwiepten onder zijn vleugels
en aardkorreltjes stoven op en huppelden weg.
De vreemdeling keek, en keek...; een diepe blijheid begon hem te doortintelen.

III.
Verdoofd door het bovenmenschelijk gedaver liep de vreemdeling door de nauwe
bergkloof. Naast hem en boven hem en van alle kanten wierpen de rotswanden een
killen stortvloed van geluiden op hem neer. Nu eens was het hem of hij ging in een
kletterenden regen of in het gehuil van een hageljacht die van boven op hem
neersloeg zoodat hij zich moest beschutten, dan weer loeide en dreunde een
stormende zee voor hem en achter hem zoodat het leek alsof hij eenzaam was en
omsingeld door een dreigend gevaar. En in zijn ooren ruischte, onafgebroken, een
dof gonzen van ongescheiden klanken, waarin slechts bij tusschenpoozen een toon
door-schalde als een zwak en ver signaal.
De vreemdeling liep zeer langzaam want hij verwonderde zich.
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Hij keek op en om; hij verwachtte iets van dit bovenmenschelijk te zien: dat de rotsen
zouden schudden en wankelen, dat er geweldige blokken zouden neerdonderen
en scherpe steenjes als een plasregen zouden spatteren over zijn weg. Maar aan
weerszijden stonden de hooge steenmassa's roerloos; het was alleen geluid dat
als een onzichtbaar geweld tusschen hun somber-grauwe, waterkoude wanden
woedde.
Toen de vreemdeling zich over de borstwering langs den weg heenboog hoorde
hij opeens dat het gedaver van onderen opkwam, van uit het donderende bruisen
van den stroom dien hij in de diepte zag voortstorten. Waar de kloof een bocht
maakte zag hij het water als een donkere, wel hevig-beroerde maar nog
samenhangende en geleidelijk vloeiende massa aansnellen; het leek daar een
zware vloeistof, een gesmolten en kokend metaal. Maar bij den waterwal, bovenaan
waar het over den uitgeslepen rand stortte leek het een overbuigend en vaststaand
gewelf van zwart-groen doorzichtig glas waaroverheen glanzen en weerlichten
beefden van helle tinten, smaragd en violet. Daaronder, op de ruwe en
wildgestapelde rotsen spatte het uiteen tot ontelbare schuimende vlokken en wolkjes
wier chaotische samenwoeling als een sneeuwwitte lawine omlaag sprong en
wentelde tot waar aan den voet alle onderscheidenheid in een witgrauwe en haast
onbeweeglijke waterwolk verdween. Verderop, de geheele kloof door, wrong en
perste het water zich tusschen de krijtwitte rotsen door. Het stuwde hoog op tegen
een steile, onderwoelde en uitgeholde, maar nog altijd onwrikbare klip die midden-in
den weg versperde; het sprong en danste over de kleiner brokken heen, het buitelde
met dolle wentelingen langs de katarakten. En op eens, over een kleine lengte weer,
lag het effen, haast roerloos als een glimmende smaragden spiegel, opgestouwd
in een blank-wit basijn van gladde, rood-geaderde rotsblokken; vloeide tragelijk over
zijn rand en begon toen opnieuw zijn dol-woesten loop.
De vreemdeling ging verder; hij dacht niets en eerst veel later toen hij reeds een
poos geloopen had in een breede vallei, waar de lucht ruimer en de schemering
lichter was en waar het bruisen van den stroom nu klonk als een zacht
beek-gekabbel, werd hij wakker uit zijn moede verdooving. ‘Het was grootsch’ dacht
hij toen en zag het weer voor zich: de nauwe kloof met haar kale en koude
rotswanden en het geweldige woeden van het water in de
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diepte.... ‘het was grootsch’; iets anders kwam niet in hem op.
Tegenover het sjofele, loodsachtige stationnetje lag een kleine Wirtschaft, half
boerderij, half logement. Het witte, in een gestel van molme en gespleten balken
gemetselde huisje met zijn vervooruitspringend dak, zijn groote luifel boven het
stoepje en overal tusschen de dubbele vensters roode en roze geraniums, zag er
vriendelijk en gezellig uit. En de vreemdeling ziende dat het stadje waar hij had
willen overnachten nog wel een half uur van het station verwijderd was, ging de
herberg binnen. In de gelagkamer werd het even stil. De drie mannen die er zaten
keken om en het jonge meisje dat tusschen hen op de punt van de tafel zat sprong
op en trad den vreemdeling te gemoet. Deze vroeg een kamer en het meisje bracht
hem zelf naar boven. Zij vulde het water aan in zijn kan en karaf en vroeg of hij een
warme kruik in zijn bed verlangde en of hij nog wilde eten. Ja, zei de vreemdeling,
over tien minuten wou hij eten maar een kruik had hij niet noodig. Terwijl de
vreemdeling zich nu gelaat en handen wiesch bleef het meisje nog wat beredderen,
opende de blinden voor de ramen, vouwde de sprei op, plaatste een laarzen-knecht
naast het bed.
Zij was een tenger meisje van omstreeks twintig, had lichtblond haar, lichte oogen
en lichtbruine sproetjes over haar gezichtje. Haar bewegingen waren vlug en gracelijk
maar toch van een opvallende onverschilligheid die den vreemdeling even hinderde.
Hij zag haar wat oplettender toe en het scheen hem nu alsof de heldere
vriendelijkheid van haar sproeten-gezichtje en lichte oogen maar een sluier was,
waarachter een dieper stemming schuilde. Wat was er in haar oogen als hij goed
keek? Onverschilligheid, verveeldheid, verlangen? Vreemd, dacht hij, waaraan doet
ze mij denken? Heimwee is het.... ze heeft heimwee.
Een poos later zat hij in een diepe vensternis aan een tafel alleen te eten en
bekeek onderwijl zijne omgeving. Er was niet veel te zien. De gelagkamer was een
laag lang vertrek. Aan den wand tegenover den vreemdeling stond de groote
wit-porceleinen kachel met bebloemden rand en blinkend koperen deurtjes, in den
hoek een harmonium. De vier lange kruispoottafels boven elk waarvan een
petroleum-lampje hing, waren dwars in de kamer geplaatst. Aan de muren hingen
overal oleographieën van Alpenlandschappen en jachttafreelen. Toen de vreemdeling
dit alles had opgemerkt richtte hij zijn aandacht op de drie spoorweg werkers
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die aan de verste tafel zaten. Zij dronken ‘most’ uit groote bierpullen en redeneerden
luid en opgewonden over den inhoud van een stuk papier dat tusschen hen lag. Nu
en dan, wanneer zij wachtte tot de vreemdeling zijn bord leeg had, ging het meisje
bij hen staan. Zij lachte met hen, sloeg hen op den schouder, stak de tong uit tegen
een die een grapje maakte en toen de kerels hun glazen leeg hadden, greep zij ze
met een nonchelanten zwaai alle drie tegelijk aan het oor zoodat zij luid rinkelden
en sprong er lachend mee naar 't buffet, alsof zij er schik in had zoo handig te zijn.
Toen zij den vreemdeling koffie en kirsch bracht vroeg hij haar hoe zij heette. Zij
heette Anneli zeide zij verwonderd.... ‘Ah der Herr Vorstand.... verzeihen Sie,’ en
weg was ze.
De stationschef kwam politiseeren, hij zette zich bij de drie mannen en was zeer
luidruchtig. Hij lachte, gebaarde driftig, wreef zich de handen en gekscheerde met
het meisje. Hij gaf haar het papier en zij moest lezen. En hakkelend las zij het
manifest voor; de vreemdeling hoorde slechts enkele woorden, er kwam veel in van
‘Pfaffentum’ ‘Schwarze Bande,’ ‘Verleumdung’ en ‘Sieg.’
Telkens wanneer Anneli met hoonenden klemtoon of met pathetische breedheid
een dik woord uitsprak sloeg zij met de linkerhand op tafel; de chef dronk
zenuwachtig en schudde voortdurend heftig beamend het hoofd; de arbeiders lachten
en bromden en schuddebolden. Zij allen verkneuterden zich er over dat het manifest
zoo raak was en zoo formidabel zou inslaan.
De vreemdeling vond het opeens onbegrijpelijk ridikuul, die mannen daar in emotie
te zien over een klerikalen tegenstander. Maar het meisje vond hij een wonder van
lieflijkheid. Welk een warme levenslust straalde er nu van haar af, hoe blij en krachtig
leek zij, hoe vol van aktiviteit! Was zij ooit onverschillig? of bedroefd? En een
zwetsende stationschef en een verkiezingsmanifest waren al voldoende om haar
oogen zoo te doen schitteren!
De vreemdeling las een krant. Zoo verdiept dat hij niet bemerkte dat de bezoekers
waren heengegaan en het meisje nu alleen tegenover hem zat. Hij zag eerst op
toen zij hem aansprak.
‘Komt u toch buiten, in de maan, 't is zoo prachtig!’
Zij sprak met nadruk, alsof zij niet begreep dat de vreemdeling binnen kon blijven
hokken terwijl 't volle maan was. Ja dacht
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deze nu zelf ook, waarom zat hij eigenlijk hier onder een petroleumlamp een krant
te lezen waarin geen regel stond die hem interesseerde? Hij stond op en samen
gingen zij nu naar buiten.
‘Kijk, kijk toch, mijn bergen!’ zei Anneli.
De vreemdeling keek. Boven den steilen bergkom, in den helderblauwen hemel
stond de volle maan te glanzen. Het geheele landschap, de wijde vallei en de
hoogrijzende hellingen tot aan de steile toppen, alles wat zichtbaar was blonk en
glansde in een teer, zilverwit licht. Zilver schitterden de randen der beschenen rotsen
en zilver fonkelde over de sneeuwvelden. Aan den eenen kant was het gebergte
kaal en woest, van den kam tot aan den voet hadden bergstortingen overal breede
banen van puin getrokken; hier en daar, schijnbaar wankel, op het punt neer te
kantelen lagen eenzame rotsgevaarten te midden van het klein verbrokkeld
gesteente. Op den bergrug stonden geweldige blokken schots-enscheef en grillige
pieken rezen er recht overeind. De rug leek zoo een stekelige vin van een vreemd
monster, een hooggekromde draak die te rusten lag. Maar aan den anderen kant
was een berg als een vesting die bestormd werd. De zwarte dennen leken hier
dichtgedromde krijgers die omhoog streefden, rij aan rij achter elkaar; bij den top
waren de gelederen gedund en soms stonden in een groot wit vak maar tien of
twaalf en boven op den kam waren 't er nog maar drie, gansch vereenzaamde
donkere gedaanten in de zilver-schitterende sneeuw.
‘Mijn bergen, mijn bergen, zoo zijn ze 't mooist!’ zei Anneli weer in verrukking.
Er kwam volk; Anneli ging naar binnen, maar de vreemdeling bleef voor de deur
zitten turen in de maanlichte vallei. Een kwartier wel zat hij zoo, geheel stil en
tevreden. Toen hoorde hij in de gaststube citherspel en zingen en ook hij ging naar
binnen.
Rondom een tafel zaten nu twee werklieden, een metselaarsjongen, een
jachtopziener met zijn aanstaande en Anneli. Juist toen de vreemdeling binnentrad
was de jachtopziener bezig met een solo. Met schokkenden rechterschouder en
hooggetrokken wenkbrauwen galmde hij zijn lied: ‘Auf der Alm da gibt 's kein Sünd.’
Anneli begeleidde hem op de cither met ratelende akkoorden.
De beide werklieden luisterden vergenoegd en vol aandacht, nu en dan knikten
zij met het hoofd elkaar toe: ‘een mooi lied’ zei de een. De metselaarsjongen met
zijn roze gelaat onder
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zijn onnoozel rond hoedje zat verliefd en bedeesd Anneli aantestaren. Hij bloosde
toen de vreemdeling vlak naast haar plaats nam en om zich een rustige houding te
geven stak hij met een walmenden zwavelstok een lange stroosigaar aan en schoof
zijn glas naar Anneli toe. Hij durfde niets te zeggen, maar Anneli bracht hem ook
zoo zijn ‘viertel.’
De vreemdeling bladerde even in een liederen-bundel en toen Anneli weer naast
hem zat legde hij haar een lied voor.
‘Kunt u dat zingen?’ vroeg hij.
‘Zingen?’ zij keek verlegen den jachtopziener aan, deze zijn meisje. En alle drie
zongen zij nu het lied van den vreemdeling:
‘Im schönsten Wiesengrunde
Steht meiner Heimat Haus,
Da zog ich manche Stunde
In's Thal hinaus.
Dich mein stilles Thal
Grüss' ich tausend mal.
Da zog ich manche Stunde
In's Thal hinaus.’

Heerlijk, heerlijk, vond de vreemdeling. Hij dacht aan een klein meisje dat hij kende,
een kind van acht jaar, dat bij de piano met een verlegen stemmetje en neergeslagen
oogjes uit den Liederschatz moest zingen. Hij gevoelde zich wonderbaar tevreden;
hij hield van al deze genoegelijke en blijde menschen, deze argelooze zielen, en
hij bleef bij hen zitten praten en zingen en wijndrinken den geheelen avond.
Het was laat geworden. Weer traden Anneli en de vreemdeling naar buiten. De
maan stond nu hoog boven hen, midden over het landschap; de laan die naar het
verre stadje voerde lag als een breede, helwitte band voor hen.
‘Wij moesten wat oploopen,’ zei de vreemdeling, en toen schreed hij, Anneli naast
hem, de witte laan in.
‘Je bent hier niet geboren, Anneli.’
‘Hoe weet u dat....?’
‘Ik hoorde 't toen je zong: ‘Im schönsten Wiesen-grunde....’
‘Ik kom uit Schwyz.... maar hier is 't mooier, dit zijn mijn bergen,..., ik zou nooit
buiten hen kunnen.’
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‘Anneli, je bent altijd blij?.... Hoe komt 't dat je altijd blij bent?’
‘Hoe weet u dat?’ vroeg zij nog eens. Zij glimlachte en weer zag de vreemdeling
iets in haar oogen.... verdriet? neen heimwee, dacht hij.
‘Is het dan niet zoo, Anneli?’
‘Het is hier klein.... dikwijls.... en alles hetzelfde....’
‘Maar 't is hier mooi, wou je dan weg?’
Zij antwoordde niet en eerst na een poos vroeg zij:
‘Zijn de bergen in Duitschland ook hoog?’
‘Ik kom niet uit Duitschland,’ zei de vreemdeling. ‘Waar ik vandaan ben daar is
het land vlak naar alle kanten, bergen zijn er niet; alleen maar duinen.... de lage
zandheuvels aan de zee.’
Zijn woorden klonken in hem na als de bijzondere teere klank van een sprookje;
het was hem of hij een verhaal verteld had aan een kind. En terzelfder tijd zag hij
zijn land voor zich en voor het eerst sedert heel lang voelde hij een groot verlangen.
Anneli zag hem vragend aan.
‘Geloof je 't niet, Anneli?’
‘Doch, doch.... maar 't zal niet mooi zijn.’
‘Als ik terùgkom, Anneli, vind ik mijn zandpad tusschen de duinen even mooi als
de Furkapas.’
‘Ach, u hebt heimwee,’ lachte Anneli.
Dat klonk den vreemdeling wel wat zonderling. Maar 't volgend oogenblik was 't
al niet meer zoo absurd.
‘Mag sein,’ zeide hij en toen kwam het hem weer wèl dwaas voor. Hij zag op naar
den berg die geleek op den rustenden draak. Recht onder de maan stond een
scherpe piek trotsch en dreigend te blinken, als een reuzenspeer, als 't geheven
zwaard van een strijdenden god.
En vóor hij het wist sprak hij de groote gedachte uit die hij toen, in de daverende
bergkloof niet had gevonden.
‘Mijn vaderland is waar de menschen zoo geweldig zijn als bergen, zoo hard en
trotsch als de rotsen, zoo koud als de gletschers, zoo moedig en geduldig als de
dennen; zij hebben een wil als een waterval of een lawine en een verstand als het
maanlicht. Maar nu zijn alleen nog maar bergen groot en mooi.’
‘En hoe moet hun liefde zijn?’ vroeg Anneli dweepend.
‘Als het maanlicht, als de waterval, de lawine, de gletscher,...
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als alle denkbare schoonheid en kracht.... àlles is hun liefde.’
Die gedachte leek den vreemdeling nog veel grooter. Maar het meisje begreep
hem niet meer,.... of begreep zij hem wel? Zij zeide:
‘Ja wij hebben werkelijk heimwee - allebei; es ist dumm.’ En na een poosje:
‘Blijft der Herr nog lang?’
De vreemdeling dacht even na: Zij heet Anneli; zij heeft heimwee en weet niet
waarnaar, niet naar het Heimatshaus in het golvende Schwyz; de wereld is haar te
klein en toch heeft zij de bergen lief, de hoogsten. Wat zou ik nog meer willen weten?
‘Morgen ga ik verder Anneli.’
En, in een plotseling opwellend verlangen nog eens met haar zoo in de
manneschijn te kunnen wandelen, voegde hij er, glimlachend om zijn eigen
sentimentaliteit, aan toe:
‘Mag ik, Anneli, of moet ik blijven?’
Zij lachte, keek hem aan met haar kinderlijke oogen, half droef half spottend, en
toen met een stralende tinteling van vroolijkheid.
‘Mogen, mogen? wie houdt u tegen?... ieg siger nit.’
Den volgenden morgen vroeg kwam de vreemdeling in de gaststube om te
ontbijten. Anneli was er reeds aan 't werk. Alle stoelen waren op de tafels geplaatst,
deur en ramen wijd open voor het stof. Twee wegwerkers bungelden juist het stoepje
af; twee leege cognacglazen stonden op den hoek van het buffet in een glibberig
plasje. De vreemdeling merkte dit op toen hij er langs kwam en het hinderde hem.
Hij ging zitten in dezelfde vensternis van den vorigen avond, keek naar de stoelen
die op de tafels stonden, naar den bezem die tegen de wit-porceleinen kachel leunde.
Toen boog hij zich uit het geopende raam, stak het hoofd reikhalzend uit in den
heerlijken, dauwigen morgen.
Anneli bracht hem koffie en brood. Hij ontbeet haastig en zwijgend. Ook het meisje
was stil, zei alleen dat het wel helder zou blijven dien dag. Bij het afscheidnemen
gaven zij elkaar de hand, maar zij zeiden niets anders dan: ‘Atjeu Anneli, Atjeu der
Herr.’
Toen de vreemdeling omkeek zag hij Anneli, in haar langen
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boezelaar, met een stoffer in de hand tegen de deurpost staan. Hij wuifde haar toe
en zij wuifde terug en riep luide:
‘Atjeu, gute Reise.’
Tusschen de twee bergketens liep hij, waarvan de eene leek op een gekromden
draak en de andere op een bestormde vesting. Om zijn hoofd voelde hij de zuivere
morgenkilte als het gezweef van nauw-merkbaren wind. Het was of hij zwom in een
koele ziltgeurige klaarheid. Een wondere vreugde was er in hem; hij dacht aan zijn
vaderland dat hij nooit vinden zou; maar heimwee had hij niet.

IV.
Buiten was het lente. De lucht was zwaar van een zwoele warmte en vol zoete
geuren die neerzweefden van af de hellende bloemevelden of aanstreken van over
het wijde, blauw-glanzende meer. In de boomgaarden, rij aan rij stonden appelen
en peeren in vollen bloei, geen twijgje dat niet tot aan den top toe rondom bekransd
was met witte of roze bloesems, en wanneer even een koeltje aanwoei dwarrelden
duizende donzen veertjes en vlokken rond en zonken neer over de violette
pas-gespitte velden als een wonderbare sneeuw. Wel waren de wijnbergen nog
kaal, maar de vette grond was er reeds diep omgewoeld en bemest, de stokken
waren zorgvuldig opgebonden en de tot barstens gezwollen knoppen stonden op
uitloopen. In de weiden, tusschen het hooge gras, wemelde het van goud-gele
dikhoofdige paardebloemen, en de kleine rondkopjes op hun dunne, lange stengels,
de vet-gouden ranonkels, blonken als tallooze, naast elkaar krioelende stippen in
het sappige groen. Hier en daar stonden groepjes van koekoeksbloemen en overal
verspreid de breede witte schermen van zoetriekende kervel. Op enkele weiden
was reeds gehooid. Daar was het gras flets geel-groen en er stonden geen bloemen
in dan wat lage vereenzaamde madeliefjes. Groote, met twee, drie koeien bespannen
gier-sproeiwagens reden er langzaam heen en weer; wijd-beensch liepen de boeren
er naast en klapten met hun lange zweepen.
De moes- en bloemetuintjes waren allen wel-verzorgd. Op de moesbedden stonden
in ordelijke rijen de jonge slakropjes, de koolen, de spinazie; en allerlei kleine teere
plantjes begonnen uit
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den naakten bruinen grond op te komen. Maar de bloembedden prijkten reeds met
een dichtgegroeiden rijkdom van bonte voorjaarsbloemen, langs de hekken bloeiden
prunus en seringen en midden uit de helkleurige perken rezen tulpenboomen en
magnolia's, gansch beladen met groote witte kelken, als blanke pyramiden op. In
het jonge groen van heesters en geboomte lagen de blinkende huizen al bijkans
verborgen, en rondom de vensters, langs gevels en daken slingerden guirlanden
van groen of dropen de duizende trossen der glycine als een rijke paarsche-regen
omlaag.
Maar in de stad was het al volle zomer. Even twaalf uur, de zon blakerde de witte
straat, de atmosfeer blonk en gloeide er van licht en hitte.
Tusschen de triestige huizenrijen der buitenwijken met hun grauwe gevels en
gesloten blinden slofte de vreemdeling langzaam voort; eerst nu, in deze stadshitte
begon hij zijn moeheid te gevoelen en hij zag uit naar een streepje schaduw. Zou
hij wel doorgaan? Liever buiten blijven liggen onder de appelboomen aan het meer
tot den namiddag wanneer het koeler werd? Wat had hij te doen in de stad? Maar
terwijl hij dit overwoog reed hem een troepje wielrijders achterop wier fietsen geheel
met roode linten en papieren bloemen versierd waren. Zij joelden luid onder elkaar
en sommigen neurieden, met nu en dan een luider galm, een socialistisch lied. Toen
viel het den vreemdeling op dat het ongewoon druk was in de straat, dat allen zich
in eene richting spoedden. ‘Het is de eerste Mei,’ bedacht hij opeens en nu liep hij
haastig met den menschenstroom mede om den optocht nog te zien.
Toen hij de groote rivier-brug bereikt had zag hij op de kade aan den overkant,
boven de bontkleurige wemelende menschenmassa uit, de langzaam
voortbewegende vaandels; en daaronder op de maat van het warre muziekgeboem
en geschetter zag hij de hoofden der marcheerenden deinen.
Op de brug liepen druk en gewichtig agenten heen en weer, weerden de
menschenrijen terug op de trottoirs en wenkten wagens en rijtuigen af die nog
passeeren wilden, propvolle trams stonden in langen rits achter elkaar te wachten,
de passagiers opeengedrongen op de platforms en zelfs op de treden. Op de beide
balustraden en in de lantarens zaten de straatjongens.
Er kwam beroering, een verluchtende beroering, onder de wach-
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tenden nu de stoet naderde. Zij hadden lang gestaan in de zon, in den gloeienden
stralenregen, waarvoor slechts enkele dames door hun parasols beschut waren.
En zij waren stil en suf-geduldig geworden. Maar nu zagen zij elkaar in de bezweete
gezichten en glimlachten en begonnen weer te praten, zij rekten hun halzen uit en
verhieven zich op de teenen; de jongens op de balustraden schreeuwden en wezen
en zwaaiden met de armen.
Achter de menschenrij om ging de vreemdeling den optocht te gemoet. Het plein
waar de stoet was opgesteld en van waaruit zij zich ontrolde leek een woelige haven,
waar een vloot van honderde masten en wimpels en vlaggen lag te dobberen en
éen voor éen de schepen uitzeilden. En reeds langs de geheele kade, tot aan de
brug toe rekte zich het lint, reeds waren het veertig, vijftig vaandels en banieren en
veldteekens die er bloedrood en felwit wapperden en blonken boven de deinende
koppen, en nog altijd leek het verre plein even vol.
Voorop trokken de kinderen. Honderden waren het. Kleine, bleeke
proletarierskinderen in hun beste kleertjes. In rijen van vier waren zij geschaard en
boven elke rij hielden de twee buitensten een boog van dennetwijgen, doorwonden
met bloemen. Zoo liepen zij als onder een lang gewelf van groen en wit en rood.
Soms huppelden zij, een enkele danste uitgelaten en weer anderen trachtten te
marcheeren met ernstige gezichtjes en wilden in den pas blijven. En allen zongen
zij als de muziek achter hen ophield te pauken en te schetteren, en soms ook tegen
dit gedruis in, met zwakke en schelle geluiden hun tweestemmige liederen. De
vreemdeling las de opschriften der borden die de grootste knapen droegen: ‘Wij zijn
weerloos’, ‘Wij moeten naar school’, ‘Wij zijn te klein om vermoord te worden’.
Toch zag hij nu geen ellende in hun gezichtjes, maar iets als vreugde en
verwachting. Gekheid. Ze hadden een vrijen dag, en hun mooie kleertjes aan, en
zij zagen de zon, zij voelden den zomer. Daarom blonken hun oogjes, daarom
huppelden zij en dansten onder hun groene twijgen en bonte bloemen.
Na het muziekcorps kwamen de scharen van arbeiders. Alle vakvereenigingen
en andere corporatiës, elk achter eigen vaandel of embleem. De banierdragers
waren meest forsche kerels; op het hoofd droegen zij hoeden met groote
schitter-kleurige pluimen en
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wuivende vederen, en om het midden en om de breede borst bloedroode bandelieren.
En terwijl zij waardig en bedachtzaam voortschreden als hooge figuren uit een
historischen optocht, zwaaiden zij hun vaandels, die zij stevig op de heupen geplant
hielden, heen en weer, zoodat de roode doeken langzaam boven de hoofden
wapperden. Sommigen zagen er uit als oude Germaansche helden, met gewelfde
brauwen en zwaren gekroesden baard. Achter hen, evenmatig, veerkrachtig trokken
de rijen arbeiders op, in een rustelooze golving van marcheerende beenen en
evenslingerende armen. Opeens een troep turners, in witten trui en rooden sjerp.
De drie voorsten hadden groote horens op den nek waaruit trossen bloemen welden
en neerhingen langs hun blankroode armen. Naast hen liepen twee jonge
trommelslagers, die onafgebroken roffelden.
Zoover de vreemdeling zien kon woeien de vaandels en staken borden en banieren
boven de eindelooze menschenwoeling uit. Langzaam, langzaam schoof een doek
dat bijna de geheele breedte der brug overspande hem te gemoet en het was of
met het grooter worden der letters ook het geweld van den rooden oproep sterker
werd: ‘Proletariers aller landen, vereenigt u.’
Meer en almaar meer drommen, en almaar nieuwe vaandels en opschriften. Elke
groep had iets anders. ‘Weg met den nachtarbeid’, riepen de bakkers; ‘Wij willen
menschen worden’, hoonden de confektiewerkers; ‘Waakt op gij slapers’, hadden
de doodgravers met zwarte letters geschilderd op een rood veld. En weer een drom
volgde niets anders dan dit eene woord ‘Organisatie’.
De menschen zwegen, zij stonden weer geduldig te kijken, roerloos om de felle
hitte die van af de witte huizen op hen neersloeg. Op het plein waar de vreemdeling
nu gekomen was werd het gedrang benauwend en hij ging niet verder, bleef in de
rij staan en nam het publiek eens op. De meeste zagen met een licht-spottende
nieuwsgierigheid toe. Zij vonden de betooging wel aardig, heusch wel; van den 1
Mei-dag begrepen zij niets. Enkelen keken wat norsch, zelfs hatend, en toen een
enorm doek passeerde waarop in houtskool en gekleurd krijt een karikatuur was
geteekend: een aantal onderkruipers als kegels opgesteld en omver gekegeld door
twee geweldige ballen, Organisatie en Solidariteit, toen werd het even weer woelig
en de vreemdeling hoorde een paar vloeken. Hij vroeg zijn buurman naar de
beteekenis van dit doek. Of hij
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dan niets gehoord had van de groote staking in de bouwvakken die nu al langer
dan twee maanden duurde? 't Was een schande, zulke onbeschaamde eischen.
De patroon, die reeds overmatig zweette, werd purper in zijn opwinding toen hij den
vreemdeling vertelde van het terrorisme, ja het terrorisme van de arbeiders, gesteund
door de klasse-heerschappij van den stadsraad, maar ze moesten 't zelf weten, bij
hem kwam er geen meer in, geen enkel... als 't dan hart tegen hart moest....
‘Acht uren!’ riep nu luidkeels een jonge kerel en hief den staak met het kartonnen
schild triomfantelijk de lucht in. Hij stond vlak tegenover de grauw-granieten poort
der nationale bank en het leek wel of hij het riep als een uitdaging, een dreigement.
Maar de omstanders lachten omdat zijn roep zoo eenzaam klonk. Hijzelf lachte toen
ook en wendde zich om tot de mannen die volgden; met zware stemmen hieven
deze de marseillaise aan en toen verstomde het publiek.
‘Acht uren,’ gromde de patroon ‘welja, de heeren willen 't zich makkelijk maken,
op onze kosten; acht uren vrij.... waar hebben ze 't voor noodig....’
‘Om te denken,’ zei een heer achter hem half smalend half ernstig.
De patroon zag heftig om: ‘wàt denken, om te drinken.’
De heer haalde zijn schouders op en de patroon bleef doormopperen, hij moest
wat blijven sputteren nu hij begonnen was en de menschen naar hem keken.
‘Acht uur vrij, ik zeg dan dat ik met de helft tevreden zou zijn....’
‘Wat zoudt ù er mee doen, denken of drinken?’ vroeg opeens dezelfde heer en
de omstanders begonnen te lachen.
‘Denken, denken, over het socialisme bijvoorbeeld’, antwoordde de vreemdeling
in zijn plaats. Twee werklieden hoorden het en riepen vroolijk bravo, de naaste
toeschouwers lachten luid, hoopten dat er een twistje ontstaan zou. Maar de
ontstemde patroon zei niets meer, bleef nog een poosje nurksch toekijken en ging
toen heen.
De vreemdeling zag naar boven; op het hooge terras van den Munster waren de
menschen dicht opeengehoopt; uit de ramen der huizen hingen zij en de balcons
van de Bank stonden vol klerken en schrijfsters.
Daar kwamen de slotenmakers! Twee hunner droegen een kolossalen sleutel
van blinkend metaal, geheel omwonden met papieren rozen.
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‘Voor de brandkast!’ riep er een uit 't publiek toen de groote sleutel even stil hield
voor de Bank. Er weer lachten allen, de slotenmakers mede.
Het leek den vreemdeling of nu opeens alle menschen welwillend waren; hij zag
velen van af het Munsterpleintje den stoet toewuiven, op de balcons zwaaiden
dames met hun zakdoeken en de heeren zagen bedaard en vriendelijk omlaag. Zij
voelden zich zoo welwillend, zij hadden waarlijk zooveel sympathie voor de
goedgezinden en waren oprechte voorstanders van een gezonde arbeidersbeweging.
Allen waren weltevreden vandaag om de zon en den zomer, om de glinsterende
blankheid van het meer, om de boomen en bloemen en bloesems en de nevelblauwe
bergen. Zij gunden ieder het zijne en ook den eerlijken, netten werkman zijn
bescheiden deel. En wie nog even dacht aan Klassenstrijd, moest medelijdend
glimlachen om die hatelijke overdrijving van opruiers en kwaadwilligen.
En al maar nieuwe benden trokken voorbij achter hun vaandels, banieren,
emblemen en krijgsleuzen. Een lange rij slanke, kleine kereltjes met gebruind gelaat
en donkere oogen; zij waren de sjofelsten en de luidruchtigsten; een vaandel hadden
zij niet, alleen maar een papieren schild waarop hun helder ‘Unitevi’ schitterde. Dat
was voldoende om hen geestdrift te doen gevoelen bij het opzien.
En achter hen, in kleurige zijden bloeses of katoenen jakjes, blootshoofds,
sommigen met bloemen in 't haar, kwamen fabrieksmeisjes en vrouwen. Zij liepen
feestelijk gearmd en zongen luidkeels.
En daarna de Oostenrijkers, de Franschen, weer Italianen, de Russische
studenten, de Polen en Zweden....
Bij duizenden en tienduizenden defileerden de krijgers, de veelverslagenen. Maar
zij leken feestvierende overwinnaars, blijheid en verwachting glansde er allerwege
in hun oogen als uit de bleeke kijkers hunner kinderen.
En nog iets meer, trots en machtsbewustzijn. Zij wisten wie zij waren, zij wisten
waarvoor zij daar liepen tusschen de nieuwsgierig-onverschillige menigte hunner
onwetende vijanden.
Aan het eind van den optocht liepen nog eenige meisjes. De laatste hield een
bloeienden appeltak in de hand en wanneer zij er mede boven het hoofd zwaaide
dwarrelden de teer roze blaadjes neer over haar en haar kameraden.
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Een sterfgeval
Door Suze la Chapelle-Roobol.
Onhoorbaar loopend op haar vilten pantoffels naderde zij het bed en keek voorzichtig.
Goddank hij sliep, de benauwdheid was voorbij en de morphinepoeder die zij hem,
nu 't toch tegen het laatst liep, mocht geven, begon haar werking te doen. Wat zag
hij er akelig uit, al net een doodshoofd met die uitstekende jukbeenderen, ingevallen
mond en grauwe, vertrokken lippen. Als 't nu maar gauw afliep, de stakker uit zijn
lijden, en zij uit hun zorgen. Voor Piet zou 't een slag zijn, ach ja, de man had er
veel weet van, hoe kon 't ook anders, een eenige zoon, en Willem had nu pas in 't
voorjaar zijn examen voor surnumerair der belastingen gedaan. Zijzelf vond het ook
wel naar, in de laatste jaren was zij heusch van den jongen gaan houden. Toen zij
Piet trouwde kon zij het ventje niet goed zetten, vooral niet toen haar eigen Jetje
geboren werd. 't Was dan ook hard te moeten bedenken dat zoo'n kind zooveel geld
had en bij zijn meerderjarigheid in 't bezit zou komen van zijn moederlijk erfdeel,
terwijl haar eigen meisje zooveel minder zou krijgen. Maar later, toen Willem ouder
werd, bleek het meer en meer dat hij met het geld van zijn moeder ook haar kwaal
geërfd had, en zij kreeg medelijden met den stumper die nooit oud zou worden. Nu
was ze blij dat zij nog zooveel voor hem had kunnen doen, hem zoo goed had
opgepast. Ze was ook blij dat ze Piet nog had overgehaald om met hem naar
Badenweiler te gaan. Piet zag er tegen op, voor de kosten, maar och, 't schaap
betaalde 't toch eigenlijk zelf, en 't stond goed voor de menschen: er was nu alles,
alles aan gedaan. Ja, 't zou voor allen een slag zijn, voor Jetje ook,
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Willem was altijd hartelijk voor zijn zusje, en voor de oude vrouw, Piet's moeder,
die hield zooveel van haar kleinzoon; 't zou 't mensch een heel eind achteruit zetten.
Hij steunde in zijn slaap, kuchte. Zou hij toch wakker worden? Zijzelf had wel eens
een paar uurtjes rust verdiend. Gelukkig - hij sliep weer in. Haar oogen werden
vochtig, de tranen kwamen zoo gauw tegenwoordig. Ach, ach, pas drie en twintig
jaar en zoo'n lieve, brave jongen! Alleen die geschiedenis met die meid, dat had
hem kwaad gedaan ook, zoo'n meid zou je ik weet niet wat doen, de stumper was
er ingevlogen! Als hij maar niet... Piet zei wel ze moest 't vragen van 't testament,
maar zij durfde niet; hij moest 't zelf maar doen, hij was de eigen vader, die had
meer recht.
Voorzichtig deed zij de tusschendeur open. De oude vrouw dommelde in haar
hoekje. Jetje las, Piet zat bij de kachel, de handen op de knieën, met open mond
suffend te staren. De arme man kon uren zoo zitten, verdiept in zijn verdriet, soms
liepen de tranen hem over zijn gezicht, 't was ook allemachtig hard, z'n eenige
jongen! Toen Betsy binnentrad keek hij op. In heel het kijken, in heel de uitdrukking
van het goedmoedig slimme gezicht, zorg, angst en gretig verlangen.
‘Hoe is 't?’
‘Hij slaapt.’
‘Kan hij alleen blijven?’
‘Ja, de deur staat op een kier, ik hoor hem dadelijk.’
Stilte. Betsy ging aan de tafel zitten, steunde het moede hoofd in beide handen.
Grootmoeder verlegde de knokige handen op haar schoot, pinkte met de oogen
tegen het licht en dommelde weer in. Piet zuchtte diep, keek weer naar zijn vrouw,
schoof zijn stoel dichter naar haar toe.
‘Enne...?’ zei hij fluisterend.
‘Nee... ik kan niet. Doe 't zelf.’
‘Als jij, z'n stiefmoeder 't al zoo akelig vindt om 't te vragen, hoe wil je dan dat ik
't doe?’
‘Doe 't dan niet. Als 't gedaan is zullen we 't wel te weten komen.’
‘'t Is toch een erge spanning.’
Weer stilte, even verstoord door het gedempte geluid van de met een doek
omwonden huisbel, zacht gepraat, toen bedaard, voorzichtig loopen op de trap.
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Al de gezichten keken naar de deur, zelfs grootmoeder schrikte wakker uit haar licht
gedommel.
Oom Hendrik, de notaris. Zijn dik, glad geschoren gezicht heel meewarig, zijn
roode, groote handen medelijdend naar Piet en Betsy uitgestoken, zijn harde stem
fluisterend, gewild goedig, belangstellend.
‘Bonjour, bonjour, blijf zitten. Ik kwam maar eens hooren hoe 't gaat.’
‘Akelig’, zei Piet, ‘'t kan nog een paar dagen duren, maar 't loopt af.’
Hij snikte in zijn zakdoek, Betsy's oogen liepen dadelijk over, Jetje sloot haar
boek, grootmoeder werd klaar wakker, steunde met haar handen op haar leuningstoel
en keek de anderen angstig aan.
Oom Hendrik schudde het hoofd. ‘Wel, wel, 't is vreeselijk, maar voor de jongen
zelf mot je denke....’
‘Ja,’ hernam Betsy, ‘voor hem is 't gelukkig, maar 't is hard, zoo jong....’
‘Ja, ja,’ beaamde Hendrik en er was weer stilte, afgebroken door onderdrukt
snikken en neussnuiten.
‘Wil je wat drinken?’ vroeg Betsy.
‘Ach nee.... nou as je 't hebt, een glaasje bier.’
‘Jetje, haal es een flesch bier.’
Terwijl het meisje weg was keek de notaris zijn zwager en zuster even aan, de
laatste schudde met een bedrukt gezicht van neen en toen tot Jetje die weer
binnenkwam:
‘As jij grootmoeder nou eens naar bed ging brengen, Jet, 't wordt tijd.’
‘Nee, nee,’ steunde de oude vrouw, ‘ik moet mijn jongen nog goeien dag zeggen.’
‘Van avond niet, moeder, hij is net in slaap, je zoudt hem toch niet wakker willen
maken.’
‘Even zien.’
‘Maar moeder,’ driftigde Piet. Betsy stootte hem aan.
‘Kom maar hier, moeder.’
Zij ging voorzichtig met het oude mensch in de andere kamer. Het nachtlichtje
wierp een zwak schijnsel op het bed, liet alles verder in troebele schemering.
Hij sliep, de blauwachtige lippen geopend, de magere, uitge-
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teerde kop met het zware, blonde haar vaal en grijzig tegen de witte kussens.
Grootmoeder vouwde de beenige handen.
‘Nacht jongen,’ prevelde zij, ‘nacht lieve, lieve jongen!’
Een oogenblik nog keek zij, op het oude, gerimpelde gezicht een trek van stille,
berustende droefheid.
‘As er wat met hem gebeurt, as 't erger wordt moet je me roepen.’
‘Zeker moeder,’ bevestigde Betsy, en met vriendelijken drang bracht zij haar zacht
de kamer uit, naar het portaal waar Jetje al wachtte.
Teruggekomen in de huiskamer zag zij de beide mannen dicht bij elkaar zitten;
zij spraken gedempt.
‘Ik kan je er niets van zeggen,’ zei de notaris, ‘maar ik zou toch denken dat hij
geen testament gemaakt heeft. Hij heeft mij nooit om raad gevraagd.’
‘Dat kon hij niet, ten eerste was je familie en dan, bij jou kwam hij aan 't rechte
kantoor. Maar ik ben nog zoo zeker niet dat hij die meid niet een boel vermaakt
heeft.’
‘Als er geen testament is?...’ vorschte Betsy gretig.
‘Dan erft Piet alles.’
De vader steunde.
‘M'n arme jongen,’ snikte hij weer, ‘maar hij heeft een goeie zestig duizend gulden,
verbeeld je eens dat die meid....’
‘Hij zal haar wel niet àlles gemaakt hebben, een mooi legaat mogelijk.’
‘Ik gun haar geen cent,’ giftigde Betsy, ‘dat gemeene schepsel!’
‘Was ze zoo gemeen?’ vroeg Hendrik. ‘Ik dacht dat 't nog al een fatsoenlijk meisje
was.’
‘Fatsoenlijk!’ herhaalde zijn zuster, met zoo diepe minachting en zoo heesch van
verontwaardiging dat Piet haar kalmeerend op de deur wees.
‘Nee, ik zal me niet driftig maken,’ zei zij zacht. ‘Maar spreek me niet van fatsoen
en van die meid in één adem. Ik weet er alles van. Twee jaar heeft hij met haar
geleefd, net zoolang as hij op kamers woonde. Ze heeft hem natuurlijk geplukt. Toen
hij zich lam en ziek begon te voelen en van haar af wou, liet ze hem nog niet los; 't
heette dat hij maar bij haar moest komen, ze zou hem oppassen en hem beter
maken.’
‘Sprak hij dan over haar tegen jullie?’ verwonderde de notaris zich.
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‘Hij sprak natuurlijk nooit over d'r,’ zei Piet, zijn oogen afvegend. ‘Toen Betsy zijn
boeltje pakte voor Badenweiler heeft ze zoo eens in zijn bureau gesnuffeld en d'r
brieven gevonden.’
‘'t Was een geluk,’ hernam zijn vrouw, ‘die twee maanden daar heeft hij ten minste
rust gehad. Je praat van fatsoen, as ik je nou zeg dat die meid hier aan de deur
geweest is in den tijd dat Piet met hem weg was en dat ze zijn adres gevraagd
heeft.’
‘Zoo,’ knikte Hendrik, ‘ja, dat's erg.’
‘As ik je nou zeg,’ herhaalde zij heftig, maar gedempt, ‘dat ze dadelijk nadat ie
thuis was anbelde en kwam vragen hoe 't met hem was. De meid wist er alles van
en die heeft ze getroefd, want Truitje is fatsoenlijk. Maar alle dagen loopt die slet
door de straat en ze vraagt naar hem in den kruidenierswinkel aan den overkant.
De heele buurt weet er van, Jetje heeft 't ook al gemerkt, is 't geen schandaal?’
‘'t Is allemachtig onplezierig. Merkt Willem der niks van?’
‘Hoe zou die? Toen die voor veertien dagen meer dood dan levend thuis kwam,
is die na bed gebracht en hij is geen minuut uit de kamer hier naast geweest.’
‘En hij zal er niet meer levend uitkomen ook,’ huilde Piet, weer hevig aangedaan.
‘En is ie niet onrustig, spreekt ie nou ook niet over d'r?’
‘Ach God, 't schaap is alleen benauwd over zijn eigen.’
Met langzame teugen dronk de notaris zijn bier.
‘Ik denk niet dat hij vroeger, vóór dat hij ziek werd, een testament gemaakt heeft,’
zei hij langzaam. ‘Willem was altijd bang, angstig dat hij de kwaal van zijn moeder
had. Als hij maar iets voelde was 't mis. Hij was doodsbenauwd voor No. één. Zulke
menschen zijn in den regel huiverig om hun testament te maken.’
‘Geloof je dat?’ vroeg Piet nadenkend.
‘Ik geloof dat jullie alle kans hebt.’
Betsy zuchtte en Piet hernam huilerig:
‘Ach, voor mezelf kan 't me niks schelen, maar zie je, voor Jetje.’
‘Natuurlijk,’ beaamde de notaris.
Zij schoven hun stoelen nog wat dichter bij elkaar in een soort van intieme
vertrouwelijkheid. Piet schonk zich een glas bier in.
‘Hij heeft nog al Warschau-Weener sporen,’ begon hij op bezorgden toon tot oom
Hendrik, ‘wat zou je denken, wegdoen?’
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Nog vóór de notaris kon antwoorden, klonk een droge, benauwde kuch uit de
aangrenzende kamer en sprongen zij alle drie verschrikt op.
‘God, hij is wakker,’ stamelde Betsy en in een paar seconden stond zij voor het
ziekbed.
Hij had zich opgericht, kuchend in een martelende benauwdheid die zijn oogen
deed uitpuilen, de uitgemergelde handen radeloos in de dekens deed woelen. Betsy
steunde hem in den rug, wischte hem het zweet van 't gezicht, wenkte de beide
mannen, die angstig waren toegesneld, dat zij op een afstand moesten blijven.
Handig en bedaard deed zij alles wat den lijder verlichten kon, totdat hij uitgeput
achterover zeeg en de benauwdheid afnam.
Piet en Hendrik stonden met verschrikte gezichten toen zij even binnenkwam om
te zeggen dat het nu voor 't oogenblik iets beter ging, maar dat zij bij hem bleef. Zij
haalden verruimd adem.
‘Ik ga nou ook maar,’ zei de notaris. ‘Heere, heere, ik wensch jullie 't beste. Kan
ik nog wat voor je doen?’
‘Nee,’ jammerde Piet, die mee de trap afging om hem uit te laten. ‘'t Is wat te
zeggen, je hart breekt as je dat mot anzien.’
Hij had de deurknop al in de hand toen hij zijn zwager nog staande hield.
‘Ach ja, dat wou ik je nog zeggen. Sprak je er laatst niet van dat je een nieuwe
fiets voor Karel wou koopen?’
‘De jongen maalt me d'r gek om. Ik heb 't m ook beloofd.’
‘Wacht dan nog een paar dagen’ - en uitbarstend in tranen, ‘ach God, Wim had
net een nieuwe. De stakker heeft er misschien vijfmaal opgezeten. 't Is een Fongers,
hij heeft f 130 gekost. Maar... ja... natuurlijk, ik mot er een boel op laten vallen. Als
ik em je nou es voor f 90 liet?’
‘Ik weet niet... ik kan niet zeggen....’
‘'t Heeft geen haast... natuurlijk... de stumper... denk er maar es over.’
‘Ja,’ knikte Hendrik. Hij zette de kraag van zijn jas op en trok de deur achter zich
dicht. Steunend en zuchtend ging Piet de trap weer op. Boven was Betsy zacht en
zonder gerucht te maken bezig om alles voor den nacht in orde te brengen. Zij en
Jetje sliepen om de beurt op een ruststoel in de kamer van den zieke.
't Was Betsy's beurt dien nacht. Ze had alles klaar gemaakt, nog wat stukjes ruw
ijs uit den kelder gehaald en, in flanel ge-

Groot Nederland. Jaargang 3

703
wikkeld, op het nachttafeltje gezet. Ze wist niet of hij sliep, wel lag hij met gesloten
oogen. Zóó ellendig had hij er nog niet uitgezien. Het gezicht was grijsachtig bleek,
de bloedelooze lippen geopend, violetkleurige kringen onder de oogen, diepe voegen
bij de neusvleugels en mondhoeken.
Piet, de bloote voeten in pantoffels, in zijn nachtbroek en hemd, kwam nog eens
binnen om te kijken, vóór hij naar de slaapkamer ging.
‘Ik ga niet liggen,’ fluisterde Betsy, ‘kijk es, hij ziet er uit of hij al dood is, 't mot
afloopen.’
Piet snikte nauw hoorbaar. ‘Ik moest ook maar opblijven.’
‘Ja, maar trek wat an, 't is koud.’
Zij waakten in de flauw verlichte kamer. Nu en dan dommelde een van beiden
een oogenblik in, kwam dan rillend van kou weer tot zichzelf. De winternacht duurde
lang. Willem bleef rustig. Juist wilde Betsy haar man aanraden om toch nog maar
een paar uurtjes naar bed te gaan, toen een zacht gekreun haar bij den zieke riep.
‘Wou je wat, vent?’
Hij had zich opgericht, worstelde een oogenblik kuchend, stamelde toen nauw
hoorbaar, maar angstig en heel benauwd:
‘Vader....’
‘Hier Wim, hier jongen,’ zei Piet, ‘wat wou je?’
Hij deed moeite om iets te zeggen, de eerste minuten kon hij niet. De pogingen
die hij aanwendde om de benauwdheid meester te worden waren zoo pijnlijk, dat
de tranen over Piet's wangen liepen en Betsy er niet naar kijken kon. Zij trachtte
hem wat overeind te houden, steunde hem tegen de kussens in zijn rug en gaf hem
kleine stukjes ijs. Sidderend stond Piet voor hem en streelde zijn arme, vermagerde
hand. Eindelijk, met een bijna bovenmenschelijke inspanning gelukte het den
stervende heesch en afgebroken te fluisteren:
‘U weet wel.... van dat meisje....’
‘Ja, ja,’ knikte Piet, ‘wat is er, mijn arme jongen?’
Betsy moest zich voorover buigen om goed te kunnen verstaan.
‘Ze was.... goed.... niet gemeen. Ik.... hield van haar en heb niet voor haar
gezorgd.... willen doen.... geen tijd gehad....’
Een rilling ging Piet door de leden, dus was er geen testament, hij keek even naar
zijn vrouw die onmerkbaar met het hoofd knikte.
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Willem hijgde naar adem. Hij kon niet meer. Toch wilde hij nog iets zeggen,
krampachtig bewogen zijn handen zich, doodsbenauwd stiet hij de woorden uit:
‘Goedmaken, beloven!’
‘Ja, ja, mijn jongen,’ snikte Piet, ‘je kunt er op rekenen, ik beloof het je.’
Nog scheen hij niet voldaan. Met de oogen zocht hij zijn stiefmoeder, zijn lippen
bewogen zich, maar zij konden de angstige bede niet meer uitspreken.
Zij begreep hem en boog zich over hem heen.
‘Je kunt er gerust op zijn Wim, we beloven het je.’
Iets als een glimlach verhelderde het vaalbleeke gezicht.
Hij zuchtte, de benauwdheid week.
Zacht en voorzichtig liet Betsy hem terugzinken in de kussens.
‘We moesten Jetje en grootmoeder roepen,’ fluisterde zij tot haar man.’
‘Ach God,’ steunde hij, ‘zou je denken?’
‘Ja, 't loopt af.’
Toen de eerste vale ochtendschemering in de kamer drong, stierf hij, kalm, zonder
meer benauwd geweest te zijn. Grootmoeder zat in den grooten leunstoel bij het
bed met gesloten oogen en prevelende lippen, biddend en daardoor berustend,
reeds half getroost. Met angstige oogen, huiverend en schreiend stond Jetje, ze
had nooit iemand zien sterven en ze was bang, doodsbang, dat voelde zij 't meest.
Piet lag op zijn knieën bij het bed en snikte en schreide zoo luidruchtig dat
grootmoeder vermanend en verwijtend de hand ophief. Betsy trachtte hem tot
bedaren te brengen en hem over te halen om weg te gaan.
Later op den morgen, toen hij was afgelegd, en de kamer heelemaal in orde
gebracht, gingen zij samen weer naar hem kijken. Piet kon zijn tranen altijd nog niet
bedwingen, Betsy beheerschte zich beter.
Zij lichtte een slip van het laken op en beide tuurden op het doode gezicht.
‘Wat ligt hij kalm, hè,’ stamelde de vader. ‘Z'n gezicht is heelemaal bijgetrokken,
't is of ie slaapt.’
‘Arme jongen,’ zei Betsy, ‘hij is nu uit z'n lijden en we mogen hem zijn rust niet
misgunnen.’
Beide zwegen, langzaam legde zij het laken weer te-
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recht en wilde hem zachtjes meetroonen toen hij weer begon:
‘Betsy, we moeten doen wat we hem beloofd hebben.’
‘Natuurlijk,’ beaamde zij ijverig, ‘ik zou geen oogenblik rust hebben als we 't niet
deden.’
Piet haalde verruimd adem, de tranen kwamen op nieuw, hij sloeg den arm om
zijn vrouw.
‘Je bent een beste; z'n eigen moeder had hem niet beter kunnen oppassen, ik
dank je voor alles.’
Zij was aangedaan. ‘Ach kom, ik had 't ommers met liefde voor hem over, al had
't nog veel langer moeten duren, maar voor hem is 't beter zóó.’
‘Ja, ja,’ snikte Piet en toen, benepen: ‘Hoeveel zou je denken?’
‘Ik weet niet.’
‘Vijftig, vijf en zeventig gulden,’ aarzelde hij.
Zij bedacht zich even: ‘Neen Piet,’ zei zij met een opwelling die zijzelf voor
grootmoedigheid hield, ‘laten we de maat vol meten en haar honderd gulden sturen,
we hebben 't hem beloofd.’
Hij drukte haar weer de handen. ‘'t Is veel, Bet, maar je hebt gelijk en ach God,
't is 't laatste wat ik voor mijn armen jongen doen kan.’
En ondanks zijn droefheid ging hij achter zijn vrouw de kamer uit met een
streelende gewaarwording van zelfvoldaanheid.
Dien eigen middag kwam de familie condoleeren. Piet was totaal kapot, heelemaal
overstuur, hij zat te snikken als een kind en beweerde dat Betsy hun jongen zoo
voorbeeldig had opgepast. Ja, dat vond iedereen, 't was een zware taak geweest,
zoo alleen met Jetje, waar zij toch niet veel aan had, maar 't was een heele satisfactie
en een troost tevens. Betsy weerde al dien lof af, ze had 't immers met liefde voor
den jongen gedaan, hij was zoo'n lieve zieke geweest, zoo dankbaar, heelemaal
niet lastig.
Oom Hendrik kwam met zijn vrouw, tante Mien. Hij schudde Piet heel meewarig
de hand. Ja, hij had 't gisterenavond wel gedacht en zachtjes, toen zijn vrouw wat
later met Jetje naar grootmoeder gegaan was, die zich te ellendig voelde om beneden
te komen en al die menschen te zien:
‘Ben jullie nog wat te weten gekomen?’
‘Ja,’ lamenteerde Piet, ‘er is geen testament.’
‘Kerel, ik feliciteer je,’ liet oom Hendrik zich ontvallen en toen
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ineens zich bedenkend, ‘nou ja, ik bedoel, 't is maar gelukkig, want zoo'n meid, die
lapt er toch maar alles door.’
‘Heb ie nog om de fiets gedacht?’
‘Ik heb d'r nog niet met Karel over gesproken.’
‘'t Heeft geen haast, maar hij is zoo goed als nieuw, een koopje, en dan, o ja,
Karel gaat ook voor zijn examen studeeren, hij kan Wim's boeken krijgen, voor de
helft overnemen, dat scheelt hem toch altijd.’
‘We zullen wel eens kijken,’ nijdigde de notaris, ‘je jongen is nog niet eens
begraven.’
Door een nieuwe huilbui overvallen hoorde Piet dat laatste niet; Betsy wendde
zich tot tante Mien die weer binnenkwam.
Een oogenblik later was het echtpaar op straat.
‘'t Is wat moois,’ begon Mien, ‘nou is Betsy de bovenste beste, ik herinner me nog
den tijd dat Piet geen winterjasje voor zijn jongen durfde koopen, zoo'n kabaal
maakte ze daarover. Ze hadden wat dikwijls ruzie om het kind en 't schaap heeft
wat afgehuild.’
‘Zanik niet, mensch,’ antwoordde de notaris kregel, ‘toen was toen en nou is nou.’
‘Ik kan 't toch niet velen.’
‘Ze kunnen nou makkelijk bedroefd zijn, ze komen aardig aan 't erven.’
‘Krijgen ze alles? Zou Wim niks voor dat meisje, waar hij zoolang mee geweest
is, gedaan hebben?’
‘Nee, d'r is geen testament.’
‘Dat 's gemeen,’ vond tante Mien, ‘ik heb altijd gehoord dat 't een fatsoenlijk meisje
was, ik had 't niet van Wim gedacht.’
‘Ze krijgt niks, die duitendieven slikken den heelen boel in. Ik zeg je, dat Jetje
heeft aardig wat te wachten, want Piet zit er toch al warmpjes in.’
‘'t Is een schande,’ zuchtte Mien, ‘maar dat zal je altijd zien, 't geld hoopt zich op.’
Op den morgen van den begrafenisdag kwam Betsy al vroeg beneden, ze liep
zachtjes met een effen, strak gezicht. Ze beredderde alles handig, smeerde en
belegde stapels broodjes, zette port en madeira op het buffet klaar.
Truitje, de meid kwam binnen met een stapel kaartjes en brieven. Zij ook keek
heel ernstig.
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‘Leg maar neer,’ fluisterde Betsy, ‘meneer moet 't later alles maar nazien. Zal jij voor
de koffie zorgen?’
‘Ik heb net koffieboonen gehaald, mevrouw.’
‘Hierover?’
‘Ja.’
Betsy wilde graag wat vragen maar zij bedwong zich en zweeg. Truitje talmde
nog.
‘Wou je nog wat, Truitje?’
‘Weet mevrouw van niks?’
‘Wat wou ik weten?’
‘Van het schandaal dat ze gisteren in de kruienierswinkel hierover gemaakt heeft?’
‘God, Truitje, wat zeg je, wat is er gebeurd?’
‘Ik heb 't u gisteren avond al willen vertellen maar ik kon niet, want meneer en de
juffrouw waren aldoor in de kamer.’
‘Ze kunnen elk oogenblik binnen komen, gauw dan Trui, wat heeft ze gedaan?’
‘Ze kwam bijna elke dag hierover vragen, dat hè 'k mevrouw al meer verteld. Toen
ze gisteren hoorde dat onze jongeheer dood was, mot ze vreeselijk te keer zijn
gegaan, ze wou en ze zou hier na toe om hem nog es te zien. Met de grootste
moeite heeft de kruieniersjuffrouw d'r tegengehouen en gezeid dat ze dat maar niet
doen most. Toen heeft ze een soort toeval gekregen en ze hebbe der in een rijtuig
thuis motte brengen. De menschen spreken er schande van.’
‘Waarvan?’ vroeg Betsy scherp.
‘Wel van die meid natuurlijk’, zei Truitje fleemerig, zich inwendig verkneuterend
over mevrouw's verslagen gezicht.
Jetje kwam binnen met grootmoeder; de oude vrouw ging in haar hoekje zitten,
de handen gevouwen in den schoot, het rimpelgezichtje één en al droefheid, maar
stil, berustend, als vereend met haar smart door het denkbeeld dat ook haar tijd van
heengaan niet ver meer was.
Piet, in zijn zwarten rok, bevend over zijn heele lichaam, steeds kampend met
zijn tranen, ging bij zijn moeder staan. Betsy keek nog even met een kritischen blik
naar het buffet waarop de broodjes en de gebakjes stonden, zette zich toen naast
Jetje, en de familie wachtte de genoodigden voor de begrafenis af.
Er werd gebeld. Behalve grootmoeder, die geen notitie nam van
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wat er gebeurde, schrikten allen op. Piet veegde zijn oogen met zijn zakdoek af,
Betsy en Jetje trokken hun gezicht een beetje in een gelegenheidsplooi.
Doch Truitje kwam binnen met een krans, een eenvoudige krans van viooltjes en
klimop, blijkbaar niet van den bloemist, maar eigenhandig gemaakt.
‘Van wie komt dat?’ vroeg Piet.
Er hing een kaartje aan, Betsy nam het uit het couvertje en werd rood. Zij reikte
het haar man over.
‘Anna Elshout,’ las hij, ‘hoe durft ze?’
‘'t Is brutaal,’ stemde Betsy toe, ‘en dan zoo'n gemeen ding.’
‘Dat moet u niet zeggen, moe,’ zei Jetje, ‘ze heeft hem zelf gemaakt, dat heeft
eigenlijk meer waarde als dat je er een koopt bij den bloemist.’
‘Praat niet over dingen waar je geen verstand van hebt, kind. Wil je dat die krans
meegaat, Piet?’
‘Ik weet niet,’ steunde hij.
Zijn vrouw keek haar dochter aan. Er was een uitdrukking in het gezicht van het
meisje dat haar zich bedenken deed; zij scheurde het kaartje door.
‘Goed,’ zei ze, ‘maar niemand hoeft te weten van wie die komt.’
Een paar dagen later toen alles tot kalmte was gekomen en al de drukte en zorg,
de treurige bemoeiingen van ziekte en overlijden plaats hadden gemaakt voor een
volslagen rust, zaten Piet en Betsy beneden in de huiskamer waar de gordijnen
weer waren opgehaald en het grauwe licht van den novemberdag ongehinderd naar
binnen drong.
Piet rookte, af en toe zuchtte hij zwaar. Betsy was ijverig aan 't verstellen, haar
naaiwerk was in den laatsten tijd erg achterop geraakt.
Er werd gebeld. Men hoorde Truitje praten in de gang.
Het duurde een oogenblik, toen sloeg de huisdeur dicht.
Met een gespannen gezicht keek Betsy op toen de meid binnenkwam.
‘Hier is een pakje, mevrouw.’
Zij zagen aan Truitje's manier van doen dat er wat bijzonders gaande was en zij
begrepen beide bij intuïtie wat.
‘Bracht ze dat zelf, Truitje?’
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‘Ja mevrouw.’
‘En....?’
‘Ze vroeg alleen of ik dat aan meneer wou geven.’
Truitje aarzelde, dol nieuwsgierig om wat meer te weten te komen, maar mevrouw
zei niets en meneer keek met een gezicht om bang van te worden. Dus ging zij
maar naar de keuken terug, waar zij ten minste Mie, de schoonmaakster vond, die
zij kon vertellen van dat schaap dat er zoo vervallen en ongelukkig uitzag en dat
eigenlijk door haar volk gemeen werd behandeld.
Inmiddels maakte Piet het pakje open. Het bevatte een bankbiljet van honderd
gulden en een spaarbankboekje. Op een stukje papier was geschreven:
Meneer,
Ik dank u voor uw vriendelijkheid, maar ik heb uw honderd gulden liever niet. Dit
spaarbankboekje behoorde aan uw zoon, ik had niet eerder gelegenheid om het
terug te bezorgen.
Met een totaal verplet gezicht keek Piet zijn vrouw aan, in de eerste seconden
onmachtig om te spreken.
‘Heb ik van m'n leven,’ stamelde hij eindelijk. ‘Zoo wordt je goede bedoeling
beloond! Heb je ooit zoo iets gezien?’
‘Ach,’ zei Betsy en zij borg het bankbiljet en het boekje in haar naaitafeltje, ‘ik heb
't altijd wel gezeid, die meid was een slet, we zijn wel gek geweest, ze zal een ander
hebben die goed afschuift.’
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1)

Veranderingen
Door Samuel Goudsmit.
Het was vreemd voor de anderen, dat ze hem niet lang en hevig huilen zagen bij
zijns vaders dood. Want het was voor hem niets anders dan iets heel interessants.
Er was zoo weinig droefenis, dat hij zich wel afvroeg, hoe toch anderen zoo heel
treurig zijn konden, als hun vaders of moeders stierven. Het was niet meer dan een
storing van zijn droomleven, een wegroeping uit de nevelende mijmering van zijn
bizonder bestaan.
Dagen van te voren wisten allen dat 't mannetje sterven zou. En toen hij zijn
moeder huilen zag bij 't bed, wist hij dat 't was om den naderenden dood; maar hij
voelde minder neiging tot troosten dan vroeger, als de broers haar soms sarden.
Er kwam nu niets weeks, niets liefs bij hem boven om die schreiende vrouw, en hij
betrapte er zich op dat hij zich dwingen moest tot diepen ernst, om toch niet de
verdenking van starre gevoelloosheid op zich te laden.
Hij zag ook de broers heel ernstige gezichten zetten, tragische wenken en gebaren
aan elkaar geven, maar het scheen hem telkens dat ze maar comedie speelden,
en heel niet bedroefd waren; dat ze 't maar deden, omdat ze 't op hun beurt ook iets
interessants vonden in hun leven.
En terwijl-ie 't ouwelijke mannetje in bed zag liggen achter de weggeschoven
bruinrood-gebloemde gordijnen, een slaapmuts op 't bezweete hoofd, dat alleen
maar zichtbaar was op 't ingedeukte kussen boven de gele, roodgestreepte wollen
dekens uit, drong

1)

Uit een eerlang te verschijnen roman Dievenschool. Zie de Mei-aflevering.

Groot Nederland. Jaargang 3

711
zich de voorstelling aan hem op hoe toch zijn leven zijn zou als z'n vader dood was.
En telkens trachtte hij dat denkbeeld weer af te weren, terug te duwen als naar een
leegte, waar 't was vandaan gekomen. Want hij meende, dat't iets kwaads was, iets,
waaraan 't zondig was toe te geven, maar telkens zag hij het weer: dat mannetje doòd.... noù - noù.... en wat dàn.... en dàn.... begràven.... en dan.... een schoppie
zànd erover - en nòg 'n schoppie - en nòg één.... en dan weer naar huis.... noù....
en wat dan nòg.... en dan zeien ze dat-ie geen vader meer had.... noù - en dan
hàd-ie geen vader meer.... en noù had-ie nog wèl 'n vader.... noù - maar wàt dan....
wàt dan.... z'n leven bleef toch precies 't zelfde....
En zelfs eenige dagen vóór den sterfdag was hij al aan 't denkbeeld gewend, dat
z'n vader dood was.... en dat er nou weer iets nieuws gebeuren ging....
Het was hem niet vreemd meer, 't allerlaatste moment, toen de Joodsche buren,
1)
die Joopie er bij geroepen had, om chijmes te zeggen, naar hem toe kwamen in 't
hoekje van de kamer en hem met vormelijk medelijden zeien: ‘jongetje - hoor 's....
2)
't is afgeloopen hoor.... je vader is d'r nebbiesch geweest -’.
Hij zag toen op, in de lawaaierige drukte van 't bedompte achterkamertje, waar
nog lucht van medicijnen hing in de klamme benauwenis van veel menschen, en
voelde al de moeilijkheid van z'n aan te nemen houding. Z'n broers, z'n moeder,
zaten te snikken. Enkele Jodenvrouwtjes, met breede gebaren wel en theatraal
geroep, maar met heusch meegevoel toch, huilden ook; de mannen, met dikke
baarden, in vuile werkkleeren, hadden betraande oogen. En hij sloop dichtbij,
tusschen de warme menschenlijven door, naar 't bed en zag er 't mannetje liggen,
enkel 't hoofd maar zichtbaar, afschuwelijk geel-bleek, de neus uitgebogen tot over
de bovenlip, de oogen in glazige staring naar 'n tipje van de groene bedkwast....
Toen keerde hij zich om, van afschuw z'n handen voor z'n oogen.... en tusschen
al het klagend geschrei van z'n moeder, z'n broers, de jodenvrouwtjes, voelde hij
zich week worden even,

1)
2)

Chijmes, letterl. namen, de Joodsche geloofsbelijdenis, die bij ieder sterfbed gezegd moet
worden, zoo mogelijk met minstens drie meerderjarige personen.
Nebbiesch, beklaging.
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niet om den dooien man, maar om de anderen, en hij wierp zich met trillende lippen
tegen 'n buurvrouwtje, dat hem meenam naar 'n hoek van de kamer en hem water
gaf. En Joopie, Izak, moeder, zagen hem om beurten aan, huilend, of ze blij waren
dat hij toch oòk bedroefd was nu, en dan begon hij telkens weer harder hokkend te
snikken, omdat ze hem schreiend aanzagen en niets zeiden. Het was nu alleen het
bewustzijn van hun gezamenlijke droefenis, dat hem zoo zenuwachtig schreien
deed, en de innige beklaging van de meetreurende jodenvrouwtjes. En 'n oogenblik
besefte hij iets te doen, wat hij nog nooit wist gedaan te hebben, zich bloot te geven
aan z'n omgeving in zijn droefenis. Maar dat vond hij nu ineens heel mooi, heel
mooi, en het deed hem nog harder snikken, tot het een zenuwachtige uitbarsting
werd van tranen, die stroomden over z'n gloeiende gezicht. En allen dachten ze,
dat-ie nog 't meest bedroefd was, - nòu, geen wonder, de jongste van de drie,.... en
'n jònge - fantaseerden ze erbij.... 'n jònge - die veèl van z'n vader gehoue had....
meràkel veel....
--------------Maar 's nachts op z'n bed overdacht hij 't alles, nu kalm, en hij huilde niet meer,
hij begreep niet waarom-ie 's avonds, in de kamer, nou zoo erreg gehuild had....
omdat vader doód was.... nòu, nòu.... vàder wàs dood.... wist-ie 't dan niet?.... liet
't hem dan heelemaal koud?.... In verbeelding riep-ie 't zich toe, en wéer.... en wéer,
hàrder, hàrder.... wist-ie 't dan niet?.... voelde-ie d'r dan nou niks meer van? maar
god! hoòr dan.... z'n vàder was doòd.... doòd.... z'n vàder! Er kwam nu geen weekheid meer, den heelen nacht, geen weekheid en geen
enkele traan.... Het bleef alles leeg in hem, leeg en koud, al had-ie graag gehuild....
hij vond 't zoo heerlijk werkelijk te huilen, zoo eerlijk bedroefd te zijn, in de vreemde
attractie, die smart voor hem was, als iets groot-ernstigs, waar wijze, goeie menschen
eerbied voor hadden.... iets als je wel voelde in de zwarte winternachten, met storm
en regen om je heen, en boven je een lucht vol fronsende floersen van scheurend
donkergrijs....
Maar er was nu niets meer, nièts.... hij vond 't alleen maar interessant, dat hij 't
beleefde, 't sterven van 'n vader, 't meeleven van de dingen thuis; 't reinigen van 't
lijk, waar-ie niet bij
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mocht zijn,.... 't aankleeden, 't kisten, dat nog komen moest.... en overmorgen, de
begrafenis.... de begrafenis met rijtuigen.... God!.... wat was 't vreeselijk, dat-ie 't....
prèttig vond, in zoo'n rijtuig te zullen zitten,.... was-ie nou niet slecht, bij zich zelf te
denken: ‘zie, nou 't eenmaal zoover is, vin 'k 't toch wel leuk, in één van die rijtuigen
te zitten.... tot aan de begraafplaats toe en dan weerom naar huis’....? Was dat nou
niet slecht? Zouen Izak en Joopie dat nou òok denken?.... née - née, hij was 'n
fièlt.... hij was 'n gemeene fielt.... om zoo te liggen denken als je vader dood was....
je eigen vader....
En hij peinsde er over, tot 't peinzen zeuren werd, een oningedacht herhalen en
weèr herhalen, tot-ie 't nog eens gapend, in verbeelding overfluisterde,.... tot-ie z'n
dekens nu lekker warm begon te voelen, als iets veiligs - lèkkers.... zoo gezèllig hè.... met die rooie, donkere gordijnen voor je bedstee.... hè.... en zich inrolde.... en
in slaap viel....
In 't voorkamertje, op schragen, stond de kist, onder een groot zwart kleed, en
ernaast brandde het oliepitje, een vreemd lichtplekje in de klaarheid van den dag.
Er om heen, met zacht gepraat, over 't nijvere leven van 't mannetje, zaten enkele
van de genoodigde dragers, in sjofele zwarte sabbathkleeren, met hoogzijhoeden
en witte dassen.
Het waren allemaal maar poovere luidjes, arme ventertjes, slagertjes, koopluidjes,
die er ook geweest waren met Moos' Barmitswoh-feest. Want het bestuur van de
vereeniging waarvan ze leden waren, en die de kosten droeg van de begrafenis,
verzorgde de dingen in stijl, was wel zoo handig geen rijke kooplui te kiezen voor 't
dragen van een doodarm lijkje. Als je jaren zulke dingen hebt gedaan, weet je hoe
't hoort. Een stevige winkelier, een nette huiseigenaar, of andere lui die bijvoorbeeld
van hun rente leven, kun je dan waarachtig niet aan gaan zeggen, dat ze voor drager
moeten spelen in zóó'n familie.... Je kiest dan kleur bij kleur....
1)
Achter zaten moeder en de jongens. Van een deel van 't sjiwwe-geld waren
nieuwe glimmende hoeden gekocht, rouw-

1)

Sjiwwe, letterlijk zeven, de zeven treurdagen; Sjiwwe-geld is de uitkeering der Vereeniging
voor de schade der dagen.
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banden er om heen, en ze hadden schoone boorden om en ieder een nieuwe witte
das.
Moeder zat te snikken met verschreide oogen, in 'n hoek van 't kamertje, voor 't
raam van de binnenplaats. 't Ouwe rieten hoogrugde leunstoeltje kraakte bij iederen
snik, waar ze, in zwart, gebogen neerkromde in 't schemerende hoekje, de oogen
bettend met een schoone bonte schort, al weer en driftiger, met droge puntjes blauw.
Enkele jodenvrouwtjes waren weer gekomen, in overdreven troostzin, onwelkom
in werkelijke droefenis. Zoo weggeloopen van 't huiswerk, met vuile schorten voor
en slordige bandeau's op, d'r vertroostingen zeggend met huilerig gemompel,
doorschuifelden ze de kamer met 'r vreemd heftige getreur.
Joopie en Izak klaar, enkel afwachtend 't sein om in te stappen, stonden elkaar
verwijten te doen over 't huilen, waarmee ze moeder al meer overstuur maakten.
Moos alleen stond in nerveuze afwachting. Er was iets vreemds in hem, iets niet
te verklaren, wijl 't nog nooit doorvoeld was. De vele levendige aandoening, die om
hem was, had hem nu weer zijn evenwicht benomen, deed de uren verglippen,
zonder doorleving van eigen emotie. Er was nu niets smartelijks in hem, geen
droefenis om vader's dood, waar hij nog geen leegte voelde om de missing van
diens leven, en 't geklaag der anderen liet hem nu weer koud, zoodat hij niets te
doen wist en zenuwachtig stond tot ze samen in 't rijtuig stapten.
De kist was in de wagen geschoven. Voorzichtig hadden de zes mannen ze
opgenomen, langzaam schuifelend voortgesjord door 't gangetje naar buiten. Daar
stonden veel luidjes in nieuwsgierige wachting te drentelen, meest Joden, die enkele
stappen volgen zouden achter den doode, ook buren en kinderen, die de rijtuigen
telden.
Voor Moos was al dat zwart, de neerhangende tressen van de lijkwagenbekleeding,
't zwarte tuig van de paarden, afschuwelijk. Er was niets moois in van ernstig
levenswee, er schreide geen smart uit dat viertal wagens, met 't gekrab van
paardenhoeven in den grond, als voor andere rijtuigen, met de wachtende
boerenkoetsiers, die ongeduldig waren en graag gauw afmaakten.
En toen hij instapte, achter Joopie en Izak, onder 't weegeklaag van moeder
achter, toen hij uit de gang over 't stoepje z'n enkele
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stappen deed naar 't overhellende rijtuig, voelde hij zich bekeken door alle omstaande
luidjes, en vond het weer leuk, dat ze zoo naar hem zagen, omdat-ie nou z'n vader
begraven ging.... Misschien, dacht-ie, waren er wel bij, die oòk wel is mee wouen
rijen, 'n half uur lang, en dan hard weeròm.... Maar dan sloot de koetsier weer de
deur van 't rijtuig, en zat-ie tegenover Joopie en Izak, begon de zeurige schommeling
van den wagen, stap voor stap, over de slechte bestrating van 't stadje.... In de
derde wagen zaten hun ouwe oom, vaders oudste broer, met de Rebbe en den
President der Vereeniging. En de achterste, leeg nog, was bestemd voor de zes
dragers, die buiten 't stadje in zouen stappen, zooals de gewoonte was. Traag
zeurde het stoetje voort in vormelijke kalmte, de joodsche lijkbezorger in 't wije
mantelzwart, vóór de bekleede koppen der paarden, alles van een verstikkende
triestigheid, dan de twee rijtjes waggel-drentelende dragers, de drie effenzwarte
volgkoetsen in levenlooze kruiping. Dat drensde tot buiten 't stadje, waar ze even
stilhielden voor 't inlaten van de dragers. Dan sjokte het weer voort, den heelen
langen monotonen zandweg, met twee rijtjes boomen voor de lage, sjofele huisjes,
waaruit de poovere werkvrouwtjes kwamen kijken naar de jodenbegrafenis. Tot
eindelijk 't kerkhofje zichtbaar werd in een kromming van de weg, met 't schemerende
houten hekje er om heen en de staande blauwe en witte zerken. Schokkend hield
z'n wagen stil, broos-plechtig bewegend stapten ze uit, volgden saâm de bekleede
baar. Den heelen weg hadden ze weinig gesproken. Ze hadden maar zwijgend
zitten staren naar 't voorbij glijdende wegje in een nerveuze vermoeidheid. Nu kwam
ook de ouwe oom bij hen, met een lucht van tabak en jenever, met kleine oogjes in
't blauwigrooie gezicht, in pepergrijze omkringing van kort geknipten baard. Die
zweeg, als ze huilden, en kwam met moeilijk bijeengescharrelde troostzinnetjes als
ze kalm waren. De Rebbe deed deftig, stapte met gewichtigen ernst vooruit achter
de baar, alsof hij de verantwoording droeg voor alle plechtigheid van 't begraven,
en hèm was alle droefenis en niet aan die kwajongens; oòk, alsof-ie al z'n emotie
en hevige vertroosting bewaarde tot de grafspietsj, die straks zou afgezeurd worden
1)
boven de langwerpige kuil op 't ‘Kijwer’ .

1)

Kijwer, Kijwer Owaus, benaming voor joodsche begraafplaats, letterlijk graf der voorvaderen.
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Dan volgde met een geschäfts-gezicht de president van de vereeniging, die
commissionair was in suiker en wat 'n bestellingen miste dien morgen.
Telkens stonden ze stil, zetten de zweetende dragers de burrie neer, mummelden
ze een gebed, dat alleen de Rebbe kende, tot ze eindelijk tusschen de gravenrijen
doorliepen naar de plek waar de kist werd neergezet, in 't versche mulle zand.
Kalmpjes-mooi lag de zon over 't doodenakkertje.
Er was daar stil gefluister van voorbije menschenlevens, er was daar heel geen
droefenis van schreiend wereld-gewroet, er was de zachte rust van afgewerkte
lijven.... De vlinders wiekten er kleurig-blij over 't hooge, warrige gras, de bijen
zoemden er stilletjes langs de zerken. - Er was een tevreden gezang van alle mooie,
rustige dingen, als moeë zuchjes van nu neêrgestrekte menschenleden.
Het maakte hem nu ook niet droef, hij was heel graag alleen een tijd gebleven
daar, in de streelende fluistering van 't zonnige morgenleven,.... het zong hem door
tot in zijn ruste-lievende zieltje,.... het temperde zijn hartstocht,.... het lei hem teer
en zachjes, zachjes neer....
.... Het was, om zoo je armen naar te strekken in wijde vlijing van je moeë, moeë
wezen.... Het was om lang te liggen op de zachte zoden.... en zwijgend op te kijken
naar de stille, lieve zon....
En de vlindertjes te volgen met je wije oogen in 't luchte, ranke wiekengedwarrel,
en de zingende, zoemende bijen te laten suizen over je loome hoofd....
--------------Maar ze schaarden zich nu om de groeve, waar breede planken over lagen, voor
't neerlaten van de kist. En de Rebbe snoot z'n neus met z'n grooten witten zakdoek
- (op school droeg-ie 'n rooie), stopte die toen weer weg in de achterzak van z'n
lange jas, hèmde, kuchte, begon z'n lijkrede. - En hij begon weer met 'n mal joodsch
spreukje, een quasi-geestig tekstje, dat-ie onzinnig uitwerkte met onmogelijke,
wanhopig-ver gezochte vergelijkingen. Hij roemde de ijver van den gestorvene,
vermaande de jongens tot even grooten ijver als van hun braven vader,.... waarop
ze allen snotterden.
Moos keerde zich om, even bedacht-ie 't prachtige voorbeeld,
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dat z'n vader's leven hem gegeven had.... Zie je.... als-ie nou éven ijverig werken
zou.... had-ie tenminste de heerlijke kans, ook zoo in halven honger te worden
weggedragen als z'n vader, nà 'n weelderig leven als 't hunne....
De Rebbe wist alweer, dat er geen fooi zou komen en maakte gauw af.
Ze schreiden - Moos huilde ook even, toen-ie de anderen aanzag, en enkelen
wist, die 't goed met hem meenden. Maar van de Rebbe voelde hij niets, want het
was nu de eerste keer, dat hij een wanhoop voelde om het leven, een wanhoop
juist om wat hij voor zich zag, het leven van zestig jaren zweetend gewroet naar
droge boterhammen, het wegstoppen onder den grond met veel hoop op zaligheid
en een lijmerig kwijltoespraakje van den Rebbe. - Toen kwam plots een minachting
bij hem op voor dat heele zoodje, minachting voor de andere arme luidjes ook, waar
hij nu de onbillijkheid niet van voelde, maar hij kreeg het zekere besef, dat het wel
mooier zijn kon, dat er wel iets mooiers wàs, alleen niet hier....
En hij dacht het zich in, of 't licht niet mooier was geweest, als ze samen hun
vader hadden opgenomen en schreiend hadden weggedragen tot achter het huis....
En dan met hun drieën een kuil gegraven hadden in de schaduw, om hem zachjes
neer te leggen, zonder één enkele verharding van woorden, en weer met hun drieën
naar huis waren gegaan.... Om dan alleen maar te denken met enkel teederheid in
hun innigste wezen; nou heb je gewerkt voor ons vieren,.... daàr.... daàr, lig nou
zachjes neèr,.... rust nou uit van je moeë gewèrk,.... we zullen niet loopen op je
graf,.... we zullen altijd zachjes om je heengaan.... En je stoel zullen we thuis leeg
laten staan, in je hoekje.... Dan zullen we denken: zie, daar heeft-ie gezeten, daar,
in 't hoekje, als-ie thuis kwam,.... en 'n boterham voor ons opgescharreld had.... of
géén boterham....
Toen barstte hij plots weer in snikken los, om zijn eigen verbeelding, om 't
allermooiste van zijn weeke herinneringsvermogen.... en ze zagen allen vreemd
verrast naar hem op; de Rebbe begon ook te huilen, omdat die dacht, dat 't van
aandoening was om zijn rede....
Maar er kwam nu een vredige droefenis over hem.... en hij wist dat dit pas de
smart was, de werkelijke smart, omdat dit
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nu ook een werkelijke beroering was van het mooi-geziene voorbije, omdat dit nu
niet was het meehuilen om de tranen van anderen, maar de voeling van een leegte
naast zich, om een wèggegleden leventje, dat hem op enkele tijden zoo lief was
geweest....
--------------Dan daalde de kist op de touwen in 't graf en ze wierpen allen huilend schopjes
zand er over, tot de graver de rest verwerkte en de oneffenheden gelijk streek. En
in 't huisje achter op 't kerkhof gingen ze nu binnen en de drie jongens zeien
1)
‘Kaddiesch’ . Het was de eerste maal en ze zeien het huilgebroken op. Het was
een simpele droefenis, een te vroeg ouwelijke ernst, de drie jongens in schuchtere
hakkeling van 't luid òpgelezen gebed, wat de arme dragertjes opnieuw weer de
neuzen deed snuiten.
Ze drukten hen nu allen de hand, en dan gingen ze terug naar huis, waar de
sjiwwe inging.
Dat waren nu zeven dagen, uitgezonderd de tusschenvallende sabbath, dat ze
met hun vieren neergehurkt zaten van 's morgens, tot ze 's avonds gingen slapen.
Er kwamen elken dag nu menschen en ze zeien ieder hun vertroosting op bij 't
binnenkomen en 't heengaan; de Hebreewsche volzin, die op een bordje van carton
2)
was opgehangen aan een der muren .
De meesten brachten ook cadeautjes mee, sommigen koek, taartjes, anderen
vleesch. Er waren er onder, die den onuitstaanbaren toon hadden van
burenbeklaging, alsof hun geliefde poes gestorven was. Die waren Moos een
walgelijke ergernis en hij bleef zwijgend omlaag zitten staren.
Maar enkelen drukten hem met warmte de handen en het roerde hem tot een
blijde innigheid.
Een jaar later stierf hun moeder.
In dien tijd was Joopie heengegaan naar 't Noorden, en had er een betrekking,
en Izak was getrouwd.
Moos had nu rondgeslenterd door 't stadje, nu hier dan daar, at nog wel mee aan
tafel, maar hij wist, dat 't wel uit zou zijn, als Moeder nu dood zou gaan....

1)
2)

‘Kaddiesch’, het gebed voor afgestorvenen, eigenlijk niet anders dan de verheerlijking van
het opperwezen.
‘God vertrooste U, met de andere treurenden van Zion en Jeruzalem’.
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En na de sjiwwe zocht Izak voor hem een betrekking in een Joodsch weekblaadje
en schreef naar Amsterdam. Toen kwam antwoord terug, dat-ie kome kon, ze hadden
graag een buitenjongen, en na enkele dagen ging-ie....
----------------------------O, er waren veel herinneringen achtergebleven in 't kleine, zonnige stadje; in 't
poovere huisje was veel moois en zachts, dat hem lief was bij 't heengaan. Hij zag
nu heel de verglijding van die jaren, waarin zooveel beweeg geweest was van zijn
kleurige, wisselende droomleven, waarin de dagen en de nachten ieder hun
aandoening hadden, van droeven weemoed en van jubelende blijdschap.... Waarin
hij de lichtpunten groette van zijn vreugde, en 't rouwende zwart van zijn kinderlijke
droefenis.... Waarin hij zich spelen zag met naïeve onwetendheid, en de eerste
wreedheid weer voelde van opschrikkende levensstuwing.... En al den liefdehonger
van zijn kleurige zieltje, dat er zoolang had rondgemijmerd in de blauwe openheid.
Maar die er weg waren, werden hem nu liever dan ooit....
Hij zag nu van zijn vaders leven enkel al het moois, waar zijn herinnering hem
enkele dingen toonde, die wel rustig-goed waren in 't kleine lage werkleventje....
En zijn Moeders leven werd hem plots één lange omarming van teederheid, toen
hij de kussen herdacht, die ze hem dien avond gaf van zijn Barmitswoh-dag.... Hij
voelde zich slecht en leelijk, omdat-ie nooit had willen werken en hij was dikwijls
zoo grof geweest.... Maar hij wou er niks van zeggen, aan niemand, aan niemand,
aan Izak niet.... en niet aan Joopie.... née.... née.... Hij zou 't allemaal in zich bewaren
en uitschreien in de donkere stilten, om zich niet uit te laten lachen door hun harde,
breede monden....
Doch in zijn binnenste was nu dat droef gestriem van zwarte regenvlagen, met
pijnlijk windgeschrijn langs schrale wanden van zijn maag.... maar dat geen tranen
opdrong naar zijn oogen....
Het was iets, dat hem neertrok met geweld van spierenspanning tot gebogenheid,
tot bukkend loopen langs de straten, waar alle dingen beter waren dan de dingen
van zijn leven, waar alle menschenlevens nijver werkten zonder beterwetend mal
gedroom.
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Want hij dacht dit nu een straf voor 't zondig droomenleven achter zich....
--------------Izak gaf hem reisgeld en een pakje afgedragen kleeren, die-ie nog een poosje
gebruiken kon. En toen hij in den trein zat, het stadje langzaam voor hem te vervagen
kwam, de huizen, de boomen, toen bonsde een hevige schrik in hem neer, toen
was het, of een groote weelde plots van hem weggenomen werd.... o gòd, alles wat
mooi was.... ook de leelijkste dingen, ook de slechtste menschen, die hij kende....
alles was er mooi geweest.... daar.... alles.... en wie nam het hem nou àf.... wie....
z'n mooie, zonnige jeugd namen ze hem af.... en z'n moeder, z'n vader, z'n broers....
Joopie en Izak.... en de school.... de lieve school.... en de gezellige kinderen.... en
de goeie Rebbe.... en allemaal.... allemaal.... ô.... hij hièld van ze.... zoo véél, zoo
dòl-dòl veel.... wat was het daar alles blij geweest....
Toen wierp hij z'n hoofd met een bons tegen de harde banken van de
spoorweg-coupé.... en huilde, huilde lang en heet-driftig....
Het was een klein vies winkeltje in de Jodenbuurt. Voor smalle raampjes lagen
brokken vleesch en vet op marmerblaadjes, met ingestoken houtjes, waarop de
concurreerende prijsbriefjes staken. In den winkel hingen de voeten vleesch, de
kransen vet met haken aan de dwarsboomen, stond het logge, ronde blok op z'n
drie lompe pooten, was een geglibber van vet en vleesch op de lange houten
toonbank met óók marmerblad en de bascuultjes. Er was een hokje gemaakt, dat
ze kantoortje noemden, waar een kasbordje was en een stoel in stond.
Daar kwam hij.
Er was een baas, een vrouw, een kindje.
Hij kreeg er twee gulden vijftig per week en z'n kost. Maar slapen deed hij in de
Zandstraat. Daar betaalde hij een gulden vijftig per week voor aan een weduwe die
een snoepkeldertje had en sliep er vier hoog voor naast een bakkersknecht, die
evenveel betaalde.
Het was zoo geaccordeerd: de kost en twee gulden vijftig per week, maar slapen
buitenshuis.
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Het leek hem lang niet weinig, wekelijks een heelen gulden voor zichzelf te kunnen
houen, en dan nog niemand dankbaar te moeten zijn. Het beurde hem wel wat op,
in de triestige vreemdheid van zijn nieuwe omgeving, nu voor zich zelf te kunnen
zorgen en mee te leven als gewoon arbeidend wezen. En hij had allen moed, den
eersten dag, toen de baas op hem toekwam en zonder aanhef zei: ‘As je geld wil
geleend hebbe, zeg, voor witte jassies, dan ka-je dat wel krijge, dan ka-je alle week
wat af late houe....’
Dat was mooi van 'm - hij had 't aardig getroffen - godomme, 'n goeie baas!
‘As u 't wil doen,’ zei-ie, met ingehouen blijdschap.
‘'s Goed’ - zei de baas, ‘vraag maar an de juffrouw, of ze goed voor je koope wil.’
‘As-ù 't misschien vrage wil, baas.’
‘Nee, doe jij 't maar.’
‘Goed, baas.’
Je kon toch niet zoo gauw over iemand oordeele, dacht-ie. - 's Morreges, toen-ie
de baas voor 't eerste zag, vond-ie 'm 'n ploertig gezicht hebbe - zoo'n dikke
kwabbes-vetklep, zou Joopie zegge - en van die kleine gemeene oogies in z'n
glimmende smoel - nee, hoor, hij had gedacht, dat-ie 'n vuile smiek van 'n jood
vóórhad - en hij gaf 'm ook haast geen hand - en hij knikte maar enkel zoo éve met
z'n hoofd - 's jonge wat kon je je vergisse in de mensche, - née, hij was goed
angeland, hoor - om zoo inéen maar te vrage - zeg, wil je geld geleend hebbe? née, verdomd, dat was toch mooi, wat?....
Bij de juffrouw achter den winkel, in de kamer, ging-ie toen en vroeg het. Schuchter
klopte hij aan.
‘Ja! klop jij, Mien?’
‘Neé, juffrouw, ik ben 't....
‘O, Moos - is 't niet Moos? ja ommers?’
‘Ja, mevrouw.’
‘Zeg maar juffrouw, hoor, we benne 't zoo deftig niet gewoon,’ zei ze met 'n lachje.
Hij lachte ook even, z'n pet in z'n hand. Hij had nu zoo lang een vuil wit jasje van
de baas in bruikleen, dat hem wijig hing om de schouders, en z'n handen gingen
schuil in de mouwen, zoodat hij telkens rekte, om ze te voorschijn te halen. Z'n
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hoofd had-ie nu heelemaal kaal laten knippen, zoodat z'n ooren wat dommig
uitstonden en z'n neus wat groot leek. Maar zijn lieve mond, klein en zuiver, zijn
groote, grijze oogen, lieten hem het kinderlijk mooi, dat in zijn wezen was en hij
stond er even gebogen tegen de deur, in 'n heel hem beheerschende schuchterheid.
De kamer was altijd donker achter de breede vleeschbouten, die voor de ramen
hingen, en hij kon haar niet goed zien.
Maar zoo toch, even, in de half-belichting der ruiten, vond hij haar 'n knappe vrouw
en ze had 'n lieve stem.
‘Weet u, waarom ik hier kom?’
‘Nog niet -’
‘Nòu, uw man het gevraagd, of u misschien goed voor me koope wou, voor witte
jassies.’
‘O ja? - nou, dat wil 'k wel, hoor.... maar je kan anders, geloof 'k, tegenwoordig
wel goedkooper gemáakte jassies koope.’
‘Nou, dat weet u zellef 't beste, maar ik heb nog al 'n lastige maàt....’
‘Ja, zeg, je ben nog al breed, dat zie 'k an de mouwe van dàt jassie....’
Ze lachten allebei en kleurend bekeek-ie z'n schouders die wegkrompen in de
slordige omhanging van 't wittegoed.
‘Noù,’ zei-ie, ‘maar zoo breed as úw màn ook is....’
‘Nou hè? dan ka-je ook nog aardig wat groeie. Maar ik zal wel voor je koòpe,
hoor....’
‘As 't ublief juffroùw....’, lachte-die, terugschuifelend, achteruit naar de gangdeur
- ‘as u 't doen wil....’
‘Vast hoor,’ - nikte ze hem toe, - ‘dag man.’
‘Dag juffrouw,’ groette hij gloeilachend van 'r daad'lijke vriendelijkheid, ‘'k zal maar
is gauw aan 't werk gaan.’
‘'s Goed hoor,’ zei ze en boog zich over 't boek.
Met 'n teeren jubel in zich liep hij den winkel in.
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Men houde mij ten goede dat ik de Bloemlezing uit Rodenbach's Gedichten ook
onder dit hoofd breng. Ik weet wel dat zijn Eerste Gedichten verschenen in 1878 en
Al de Gedichten tien jaar later, maar sprekend over een dichter die vóor 't voltooien
van zijn 23ste jaar stierf, heeft men 't nog over àlles als over éérste werk.
Dr. J. Aleida Nijland heeft deze bloemlezing verzameld en zij voegde er als
inleiding aan toe wat prof. Hugo Verriest, Rodenbach's leermeester te Roeselare,
in zijn Twintig Vlaamsche Koppen over hem schreef met liefde en geestdrift. Een
jonkman is met hem heengegaan van wien velen in Vlaanderenland de grootste
verwachtingen hadden.
‘De Gilden, de Bonden, de Kamers die hij stichtte, bezielde hij met zijn alles
doorstralende, alles doorsprietelende, alles overstroomende leven.
Als geheel het studentendiet van Vlaanderen roerde: in alle geesten straalde, in
alle harten zong die naam: Albrecht Rodenbach.
Kwamen de knapen ergens te gaâr, een naam weêrklonk: Rodenbach.
Rodenbach, de twintigjarige student, was in Vlaanderen een licht geworden, een
vuur, eene macht, eene hoop, eene toekomst!
Wat ging hij worden?
De Dichter, de Ziel, het Hart, de Geest, het Woord van het H e r w o r d e n d
V l a a n d e r e n !’
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Hierin ligt tevens een grondslag voor het opbouwen van onze waardeering.
Het moet wel treffen dat in Noord- evenals in Zuid-Nederland een jonggestorven
dichter genoemd wordt als de voorlooper van een vernieuwing: Jacques
Perk-Albrecht Rodenbach.
Maar.... er is een groot verschil in de soort van hernieuwing. Jacques Perk luidde
met zijn gedichten een nieuw tijdperk in voor onze l e t t e r e n , en deed dat als
onbewust, volstrekt niet als s t r i j d e r . Albrecht Rodenbach voelde zich een
voorvechter, kwam op voor een vòlk en een táal.
Hij wilde een krachtige nationale literatuur, waarin zijn Vlaanderen zich in volle
bewustheid zou uitspreken. Strijd tegen vreemde invloeden, veel feller en
doorzettender dan ze tot nog toe gevoerd was!
Sinds een halve eeuw
zingen wij den vlaamschen Leeuw!
Edoch, kijkt en horkt rond u,
als 't belieft, waar zijn wij nu?
Ligt ons waalsch getuig in spaanderen?
Spreekt men eindlijk vlaamsch in Vlaanderen?
Vlaanderen, Vlaanderen, 't is hoog tijd:
1)
min beslag en min lawijd,
blijft gij tot den strijd beraân
vangt hem eens ‘uût goeten’ aan.

Stel hier nu tegenover Jacques Perk's:
Klinkt helder op, gebeeldhouwde sonnetten,
Gij, kindren van de rustige gedachte!

dan is het verschil duidelijk aangewezen.
Ginds de geestdriftvolle, ernstige strijder, die met zijn woorden zijn medestanders
wil aanvuren en onverschilligen bezielen, die in wil grijpen in het practische leven
ter bereiking van een duidelijk gezien, concreet doel, - hier de sereene
schoonheidszoeker, die niet anders wil dan in eigen taal en zelf gevonden rythmen
uitzingen de gansche eigene voelingen van zijn ziel. Ginds de kamplust die ook de
kunst dienstbaar zal maken aan de versterking van 't nationale bewustzijn, aan de
verheerlijking van afkomst en traditie (Gudrun), aan de bevordering van taalbelangen
- hier het verlangen alleen naar de schoonheid bij het tot kunst omzetten van het
individueele.
Op zijn ziekbed, kort voor zijn sterven heeft Rodenbach nog als geprotesteerd
tegen het hem week lijkend zich in weemoed uitzingen van smartegevoelens.
Ik moet er niet van weten, van die zuidsche vrouwenzielen
Die, voelend het noodlottig leed hun longeren vernielen,

1)

kale drukte.
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Te midden het ontblad'ren van de boomen kneuteren gaan,
Dat 't jammer is van hen en van hun lief en van de blaân.

Volkomen kan ik me begrijpen de piëteit waarmee in Vlaanderen aan dezen dweper
met en strijder voor het Vlaamsche woord wordt teruggedacht. Er is een trilling van
de innigste sympathie in de woorden door Hugo Verriest aan hem gewijd. Maar...
als ik me voorstel dat we dit boekje verzen voor ons kregen, zonder i e t s van den
dichter te weten, zonder de inleiding van prof. Verriest, en we moesten dan een
oordeel geven gegrond op de waarde, de aesthetische waarde van de verzen als
zoodanig - zou dat oordeel dan zoo hooggestemd uitvallen? Ik twijfel zeer.
Er bestaat ten opzichte van jonggestorven kunstenaars soms een overschatting,
die het zuivere oordeel benevelt, en nadeelig werkt op de waardeering van de kunst
der levenden. Ik moet eerlijk bekennen dat ik die overschatting aantref in de lofrede
van Hugo Verriest voorzoover zij de kleine gedichten van Rodenbach betreft. Over
Gudrun spreek ik nog afzonderlijk.
Hij maakt als lyrisch dichter op mij niet veel indruk. Zijn sentimentsuitingen komen
in een taal tot ons die weinig eigens heeft. Een Nieuwjaarsgroet als op blz. 47 kon
door welken Vlaamschen dichter ook van den derden rang geschreven zijn. Een
gedichtje als Es ist eine alte Geschichte, met het verschrikkelijke begin-couplet:
Men is een jongling wild en vrij,
een trotsche ziel, men kan
misprijzen, en hetgeen men meest
bespot bij eenen man
is liefde....

klinkt (?) als een parodie.
In het veelgesprezene De zwane kan men stellig een avond-stemming erkennen.
Maar is het sentiment er zuiver in? Als ik van die op het meer drijvende zwaan eerst
lees:
De dichterlike vogel mint
het maagdelike water,
en b a a d t w e l l u s t i g , spiegelt, d r i n k t ,
aanhoort het lief geklater.

wat moet ik dan voor indruk krijgen van het laatste couplet:
Doch weiger en bescheiden in
bewondering verslonden,
nooit heeft des vogels reine min
die maagdelikheid geschonden. ?

Als lyricus treft Rodenbach weinig.
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Meer als natuur-schilder, en als epicus. Hij heeft meermalen een kleurige, soms
breede, soms zich plotseling tot één schoon beeld saamtrekkende ziening. Zijn
epische fragmenten zijn daardoor van meer waarde dan zijn lyriek. Met een enkelen
schilderachtigen regel als:
wijl duizend stalen lijken glommen in den avond

werkt hij zeer overtuigend.
Het best geslaagd, met de meeste harmonie van taal en rythme, de zuiverst
bewaarde stemming lijkt mij Avond, vol van dichterlijke natuurziening. Ziehier enkele
brokjes:
De zon smelt weg doch monkelt nog een rooden avondlach
alover 't veld dat, uren lang doorploegd en omgereden,
nu rusten gaat.
Het afgewrochte peerd houdt stand bij 't lang verwachte ‘Hou!’
En ‘keere’ zegt de boer, en 't peerd knikt droomend zijne mane,
en telt vermoeid de steenen van de rood beschongen bane
met klinkende hoeve, wijl na hem de ploeg den steenweg slaat.
De roode sching der avondzon klimt over 't huis en sluikt
allengskens langs den druivelaar die muur en daksken duikt
met weelderig gebladert en met bloesems vol beloven.

In zulke verzen herinnert Rodenbach aan Jan van Beers in zijn náziekelijke periode.
We voelen in zijn gedichten als vóór-werk: tasten en trachten. Hij streefde naar
meer, naar grooter - en wie zal zeggen wát dat groote eens zou geworden zijn in
rijpe jaren, nu zijn jeugd hem niet verhinderde een zoo merkwaardig getuigenis van
groot kunnen na te laten als Gudrun?
***
Als ik de vier overige bundels vergelijkenderwijze in 't kort moest karakterizeeren,
dan zou ik dat kunnen doen met bij Walch te spreken van het zacht-, bij Annie
Salomons van het hartstochtelijk-gevoelige, bij Julius de Boer van gevoel met
verbeelding en bij Nico van Suchtelen van gevoel, verbeelding en gedachte.
Alle globale onderscheidingen zijn gebrekkig, en derhalve deze ook. Want ik zou
er evenmin mee willen zeggen dat Walch nooit hartstochtelijk en Annie Salomons
nooit zacht-gevoelig is, als dat het hun beiden aan verbeelding ontbreekt. Ik duid
er mee aan het meest markante.
Jan Walch zegt zelf:
Wèl zalig ik, die in mijn leven
maar altijd stille schoonheid zie....

en geeft daarmee tevens de verklaring waarom hem het weergeven van dat stille
het best gelukt.
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Want ik zou gaarne uit dezen bundel de heftige verzen missen. Om dissonanten te
kunnen gebruiken moet men ze weten op te lossen, en dat vermag Walch niet.
Zoodra hij ze gebruikt, wordt het leelijk en komt er van de harmonie, ergo van 't
gedicht, weinig terecht.
Ik weet dat dit stemmetje zwakjes klinkt,

welnu, laat het dan vooral zuiver klinken. En dat doet het als 't niet geforceerd wordt.
Walch's gevoel stemt overeen met zijn vizies. Hij heeft oog bovenal voor 't lieflijke,
't zacht kleurige, het weinig-bewogene. Ook vooral voor het kleine. Zijn bundel heet
Holland en bevat tal van gedichten op stadjes en hofjes en landschapjes en grachtjes.
Op blz. 19 dicht hij:
O Holland! Klein gebied van kleine tuintjes,
van lichte vakjes, omlijnd door heggetjes,
en daartusschen de smalle witte weggetjes,
en daarachter die speelgoed-bergen: duintjes....

Met ten slotte:
Klein gedoetje! - In een spoortje dat langzaampjes
door de akkertjes puft gezelligjes,
zit een dichtertje en kijkt door de raampjes....
ziet dat alles en voelt zich zoo wèlligjes....
En hij maakt er een aardig gedichtje....
Klein-Holland is dan ook zoo'n knús gezichtje.

't Is een wat-aardig gedichtje, volmaakt zuiver in den toon gehouden, zoo liefjes met
e

al die diminutiefjes, dat de 18 eeuwer Lefrancq van Berkhey het niet verbeterd zou
hebben.
Maar.... hoeveel grootscher hebben andere dichters ditzelfde Holland niet gezien!
En onze schilders!... Stel een oogenblik naast dit miniatuurtje een rivierstuk van
Jacob Maris: ècht Holland met zijn geweldigen hemel boven het massale
kerkgevaarte van Dordrecht.
Er is iets egaals in deze eerste verzen, dat noodig maakt de lezing nu en dan te
onderbreken. Maar ze bekoren door eenvoud en innigheid. Ze zijn wáár. Walch
spreekt zich in oprechtheid uit zonder pogingen tot literaire mooidoenerij. We blijven
bij den grond, maar voelen ons veilig en in goed gezelschap. Hij heeft iets naïefs in
zijn àlles geven, waar we nu en dan eens om glimlachen, maar toch treft ons dan
weer een accent van zoo groote oprechtheid, dat we 't andere erbij nemen.
Een keuze doen uit deze verzen is vanzelf moeilijk. Noem Zomer of
September-avond of Meimorgen, elk heeft zijn goede eigenschappen. Laat ik toch
nog iets citeeren. Eerst dit kleine Gulden avend gloort, dat als het even aangeven
van een motief is, maar toch stemming wekt.

Groot Nederland. Jaargang 3

728
Gulden avend gloort Op deinende heide
gaat de moegeweide
kudde vredig voort.
Stil is lage lucht En de oude herder
hoedt ze langzaam verder
naar het klein gehucht.

Zooals men ziet - eenvoudiger is 't al niet mogelijk.
Wel suggestief en vol sentiment is het volgend brokje, gelicht uit het gedicht met
den onaesthetisch langen titel op blz. 65.
Holland is maar een haveloos, grauw kind....
Maar welke vrouw heeft niet een arm kind plóts
zoo lief-gehad,
een arrem straatkind bleek met groote droeve oogen....
met berustende oogen....
zoo liefgehad, dat ze schreide, omdat het kind weg was in 't gewoel?....

***
Bij Annie Salomons Verzen vinden wij het uitzeggen of uitzingen van een
temperament, - het uitbéélden maar zelden.
Zij is veeltijds de spontaan zich uitende, wier poëzie in hoofdzaak treft door het
oprechte, het ongedwongene. Zij voelt hevig, is vaak heftig bewogen en op die
bewogenheid reageert ze. Het is verlangen, en liefde, en weemoed, en opnieuw
liefde en opstormend verlangen, tot alle stormen zich ten slotte ter ruste leggen in
een zang van platonische renunciatie.
Het accent van oprechtheid, van spontaan reageeren geeft het aantrekkelijke van
het ècht gevoelde aan haar verzen. Ik zeg het aantrekkelijke.... voor onze
menschelijkheid. Ze wekt onze sympathie uit verwantschapsgevoel. One touch of
nature makes the whole world kin - en hier zijn er telkens ‘touches of nature’. Deze
Verzen zijn het smachten en verlangen, het hopen en liefhebben, het klagen en
roepen van een jonge ziel - van een jong lichaam.... Ergere zich aan dit laatste wie
wil! Het is nu eenmaal onder den invloed van zeker dualisme gewoonte geworden
om op het lichaam neer te zien als op iets van heel min gehalte. De ziel, de ziel!....
Praat van zielsbegeerte bij liefde, van een vereeniging der zielen in hooger sfeer!....
Maar lichaamsverlangen, of moderner: lijfsverlangen - bah!
Dat was juist weer het verkwikkelijke in Verhaeren's laatsten bundel, dat zuivere
eenheidsgevoel, doordringend de menschen die waarachtig liefhebben en voor wie
die onderscheiding een vermindering, een schennis van hun liefde wordt.
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Het slot-gedicht, de Zang van Geluk is een der weinige in dit boekje, die den indruk
op mij maken van opgeschroefdheid, van onnatuur.
M'n lief en ik kennen de vreugde niet,
En nooit nog overtraden we 't gebied,
Waar honger heenlokt en bevrediging wacht
Die nieuwen honger wekken zal, waar lacht
De ledenslappende' Eroos als tyran.
Want wie eenmaal in zijn gebiedskring kwam,
En eenmaal dronk het heerlijk-zoet venijn
Zal voor altijd z'n slaaf, zijn dienaar zijn....

Dit wordt uitgewerkt tot een van uit de hoogte neerzien op de passie, met de slotsom
Mijn lief en ik - we kennen slechts 't geluk.

Dat geluk is het onschendbaar-schoone, onbewogen-hooge, de hemel die steeds
stijgt naarmate de ziel zich verheft.
Ik vrees, ik vrees dat een ziel als van Annie Salomons het in die hoogte alras heel
koud zal vinden en met heimwee terug verlangen naar de warme, koesterende,
bewogen aarde, met haar menschengedoe en al haar leelijks toch nog altijd het
eenige oord waar wij, materialisten of idealisten, ons volkomen thuis voelen.
Dit boekje Verzen is vol temperament, 'k zei boven al waarom het ons aantrekt.
Maar... om als kunst te bekooren mist het soms iets. De dichteres heeft de
schoonheid nogal eens veronachtzaamd ter wille van het sentiment. Dàt alleen wilde
ze dan weergeven, en die weergeving voelen we als waarachtig. Toch is dat niet
genoeg. Laat ik trachten dit aan te toonen; door dit citaat uit Leegte:
Zie lief, 'k ben niet bedroefd om deze smart,
Maar 'k ben bedroefd, wijl ze niet grooter is;
Wijl ze maar is iets naast m'n andre zijn
En niet m'n heele willen; en ik tracht
Niet te vergeten, maar ik rits de wond
Open met kleine, scherpe nageltjes,
Martel mezelf en ween niet om de pijn,
Maar slechts om 't weer zoo gauw genezen zijn.

Hierin is scherp geformuleerd juist wat zij zeggen wil. We voelen dat. Het is als
analyze van een gevoel verdienstelijk. Maar.... wat zijn deze regels als v e r z e n ?
Hebben ze als zoodanig hun bestaans-reden in zich zelf?
Op blz. 108 vraagt de schrijfster aan hem, dien ze meermalen toespreekt:
Leef je altijd in 'n wit paleis
Van vasten schoonheidsmin?
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Dáar moet zij als dichteres altijd in leven, d.w.z. zij moet ons als lyriste haar
aandoeningen niet openbaren vóór zij ze omgezet heeft in schoonheid. Ze moeten
gekristallizeerd zijn tot kunst.
Dat ze daarom haar intensiteit niet behoeven te verliezen, de verzen van Hélène
Lapidoth-Swarth hebben het bewezen. Die heeft alle emoties van haar gevoelige
ziel met de vrome zorg der fijnbewerktuigde artieste omgezet in welluidende taal,
eer zij ze onder de menschen bracht.
Annie Salomons weet wat dat is. Zij heeft het in dit bundeltje herhaaldelijk
bewezen. Dan vormt het h o e der uiting met de k e r n een artistiek geheel. Ziehier
dit:

In den Avond.
Zooals de kerken in de lijdensweek
Met donker-violet-omhangen beelden,
- Geen orgel klankt er door de holle ruimt'
En zwarte zusters gaan er leed-gebogen Zoo ligt mijn ziel nu in zijn droefenis,
Als 't schoon versluierd achter kleed van lijden,
En slechts een enkle droeve droom, die treurt,
Het liefde-altaar kaal, geen godslamp brandt er,
Geen bloemen....
En de Paaschdag is nog ver.

Of dit:

Verlangen.
Voel je niet branden
Het heete verlangen,
Verlangen, verlangen
Altijd door...?
Hoor je niet klagen
Dat smachtend vragen,
Vragen van hongerstemmen in koor?
Zou ooit weer komen
't Beeld van m'n droomen Liefste, m'n liefste
Die 'k lang verloor...?

In zulke gedichten treft meer dan de oprechtheid, dan de waarachtigheid van 't
sentiment: daarin heeft dat sentiment den schoonen uitingsvorm gevonden, is het
omgezet tot beeld en klankenval, tot taalmuziek en rythme.
Het hevig-voelende, het eerst-noodige voor den lyricus, dat hééft Annie Salomons
en dat geeft het eigene aan dit gansche boekje, hetwelk
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door de verwantschap met voorgangers, onmiskenbaar hier en daar, volstrekt niet
te niet wordt gedaan.
Zij heeft gedichten geschreven al eenige jaren, en nòg is zij jong. Meer en meer
zal haar zelve wel de overtuiging doordringen, dat er voor verzenschóónheid nog
iets anders noodig is dan spontaan reageeren. Er zijn gedichten, meer dan een, die
blijk geven van een zich verdiepen en verbreeden, waardoor de emotie vanzelf haar
symbolen vindt van algemeener beteekenis. Een aanwijzing in die richting vind ik
o.a. in

Novemberdag.
De wind is, buiten adem zich geloopen,
Op één plek blijven staan, en ijzig blazen
Zijn moeë longen lucht met breede stooten.
De wegen staan schamplichtend door de plassen,
Want Dag ligt woest te weenen op de aarde
Om haar geboort', de handen wringend smeekt
Z'om vroegen dood in wijë nachtearmen.

Hierin lijkt het persoonlijke weg. We hooren van geen bizondere smarte-uiting. En
toch - hoe wekken deze zeven regels, die elk op zich zelf niet eens voortreffelijk zijn
van beelding, samen den indruk van droeve, doodsche verlatenheid!
In Verzen gaf Annie Salomons individueele uitingen van krachtig temperament.
***
Gevoel en Verbeelding.... Gevoel dat niet rust voor zij een Beeld als symbool
gevonden heeft. Dat altijd streeft die bizondere sfeer te bereiken waar alles wordt
omgezet in schoonheid van lijn en kleur, van harmonie in klank en rythme.
Al dadelijk in het eerste sonnet wordt door Julius de Boer ‘de schoone Verbeelding’
verheerlijkt. De dichter spreekt zijn Liefste toe:
Reik mij uw hand en immer schooner beelden
Ontwaart ons weemlend(?) oog in 't grootsch heelal,
Als 't goddlijk licht in dichterdroomen gloeit....
Zoo schept mijn hooge geest in dit aardsch dal
Verbeeldings schoone en wonderrijke weelden
Nu Liefde oneindig voor ons openbloeit....

En dat zelfde motief komt bij herhaling in deze verzen voor. Vóor alles wil de dichter
uitbeelden, plastisch voor zich zien, in schoonheidssfeer objectiveeren de emotie
die zijn ziel doorleeft. Ook gedachten over eigen lot en leven tracht hij tot diezelfde
schoone sfeer op te heffen, om ze daar als schoone statuen in een lusthof van
verbeelden te plaatsen.
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O als mijn denken zich in beelden tooit,
Die de aarde ómtoovren tot een tuin der lust,
Dan zie 'k U soms, mijn Lief er droomensmoe
Van schoonheid dwalen....

‘Moe van Schoonheid’... Voelt de dichter eenig gevaar? Laat mij aantoonen hòe de
zucht tot verbeelden zich soms bij hem openbaart en daarvoor kiezen wat hij dichtte
onder den duidelijken titel:

Beeld der Lente.
Een rimp'ling glipt langs 't zuiver spieg'lend vlak
En waze-wemeling wordt 't lachend Beeld....
Zij zweeft langs lustwaranden, bloemenweeld'
En grastapeten, wieg'lend looverdak,
Waar 't fijnste wonderweefsel blad en tak
Bespant als 't flonk'rend zonnegoud en speelt,
Als 't licht de fulpen schaduwen verdeelt
In wazen blauw en violet in strak
Gespannen stralen-net.... Wat schoon gezicht....!
Nu is een gansch taf'reel in beeld gebracht.
O zie! op 't ragfijn goudstramien geweven:
Een Maagd die in haar schoonste droomen lacht
En de armen strekt naar 't fonk'lend zonnelicht....
O lieflijk Beeld van 't blijde lenteleven!

Het valt niet te ontkennen dat Julius de Boer vóor alles taalschoonheid zoekt. Lees
zoo'n gedicht overluid en onwillekeurig glijden we verder op de deining van al die
zoetvloeiende regels met die mooie woorden: ‘lustwaranden, bloemenweelden,
grastapeten, wonderweefsel, zonnegoud, wazen blauw en violet’. - We deinen
mee.... - Tot op eens hij zelf ons een halt toeroept bij ‘Wat schoon gezicht!’ We
worden weer ons zelf en zien op. En nu willen we toch eigenlijk wel eens nagaan
wat er gebeurd is, wagen een terugblik.
In de twee eerste verzen hooren we van een ‘lachend Beeld’, of correcter van
‘h e t lachend Beeld,’ dat door een rimpling over 't spieglend vlak tot waze-wemeling
wordt. Ik tracht niet den dichter ná te rekenen, of een vers een som ware, maar hij
wil zelf toch zeker dat we z i e n wat hij tracht voor te stellen. En nu is dat tot
‘waze-wemeling’ ver-wordende ‘lachende Beeld’ zonder meer mij wel heel vreemd.
In elk geval - het is verdwenen en we hebben in de twee volgende verzen alleen
met de waze-wemeling te doen die nu zweeft langs al de genoemde heerlijkheden.
Achter ‘looverdak,’ begint er een ander motief bij 't woord ‘Waar’ en strekkend tot
‘stralen-net’.
Maar het geheel b l i j f t voor mij een ‘waze-wemeling’. Ik hoor de
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woorden, de woord- en rijm-klanken, voel de deining van het rythme... maar mijn
ziening krijgt geen houvast: 'k weet niet waarheen met mijn aandacht. En als de
dichter eindlijk met voldoening in vs. 10 zegt:
Nu is een gansch taf'reel in beeld gebracht,

en hij inderdaad in de vier volgende verzen dat beeld te aanschouwen geeft, dan
is 't me als had hij met de wat mysterieuze handigheid van een goochelaar dat
klaargespeeld. In vs. 2 wordt het lachende Beeld een wazewemeling en in vs. 11
zien we weer opeens
Een Maagd die in haar schoonste droomen lacht,

en die dan nog ten slotte - voor mijn gevoel overbodig - verheerlijkt wordt met de
woorden:
O lieflijk Beeld van 't blijde Lenteleven!

Ik hoop dat men de bedoeling voelt van deze poging tot detail-critiek op één sonnet.
Julius de Boer heeft ontegenzeggelijk talent, maar... hij moet oppassen, streng
toezicht oefenen op zichzelf. Hij heeft een groote gemakkelijkheid in de techniek,
maar zelden stooten of strubbelen zijn verzen, ze glijden zoo vanzelf.
Doch in die gladheid van mooie woorden, in die welluidendheid en pracht, loopt
vaak de kern van zijn gedicht gevaar.
Dan worden het woorden, woorden, woorden - waaruit geen enkel beeld meer
oprijst. Als hij in het volgend sonnet zegt:
't Is of uw Liefde een w o n d r e schitt'ring brengt,
In schemerdroef bestaan d e v l e u g ' l e n r e p t ,
Omschenen door zoo'n pracht a l s o f z i c h m e n g t
L i c h t e n g e z a n g in droomen ongerept.

dan zie ik niets meer.
Ook is er in de woordenkeus, getuige het vroeger geciteerde een klakkeloos
overnemen van het conventioneele, dat de frischheid en eigenheid van zijn werk
weinig verhoogt. Ja soms laat hij zich verleiden tot het neerschrijven van verzen,
van meer dan versleten banaliteit. Zoo op blz. 33:
Hoor, hoe de nachtegaal d e G o d h e i d p r i j s t
E n z i n g t e e n h y m n e i n t e m p e l d e r n a t u u r ! ....

Waar gaan we heen? of liever: waarheen gaan we terug?!...
'k Heb hier den vollen nadruk op willen leggen omdat deze dichter voor het overige
niet gering te schatten kwaliteiten heeft.
Vooreerst een alles overheerschend sterk gevoel voor vers-schoonheid. Voor
hem moet de taal tot muziek worden. En hiermee steekt hij zoo gunstig af tegen
anderen wier verzen het vaak alleen met den typografischen vorm moeten stellen,
waarbinnen ze hortend, struikelend of met
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moeilijke pasjes zich bewegen, vermoeiend te volgen in hun wonderlijke evoluties
om zonder al te groote ongelukken aan het doel te komen.
Het zangerig-breedstrekkende en gedragene is een doorgaande eigenschap van
deze poëzie. Sla op waar gij wilt, overal zult ge de welluidende zuiver gerythmeerde
verzen voor 't grijpen hebben - een lust voor 't oor. En in die verzen werkelijk
menigmaal hèt beeld, als symbool van stemming-in-vizie.
Alleen een dichter schrijft verzen als de volgende:
De nacht is als een zee van licht waar deint
De zilvren maan laag aan der aarde zoom.

Of:
Een gouden gloed siepelt door dichte twijgen
En huivert in den dauw op bloem en blad.

Of:
De zwoele wind met zoet aroom bevracht.

Of als in deze twee kwatrijnen van het Herfstgedicht.
'k Hoor melodieën van een mooi gedicht
Door d'olmen ruischen aan den vliet gerijd,
Fijn ritslend valt er blad na blad, in 't wijd
En vredig water, dat in glansloos licht
Weerkaatst een wereld, even wonder, glijdt,
Zacht rimplend, in een weem'lend droomgezicht. Verwonderd beeft zijn ziel in 't schemerlicht:
Het schijnt een avond uit heel verren tijd....

In zijn best geslaagde gedichten brengt deze dichter een harmonie tot stand van
rythme, woordenklank en zuivere beelding van stemming of emotie, die ze opeens
hoog stelt boven alle middelmatigheid.
Hij heeft alleen te waken tegen een te groote gemakkelijkheid van techniek, tegen
een te groote weelde van mooie woorden, van wat al te dicht voor het grijpen
liggende expressies. Meer en meer zich zelf wordende ook in 't weergeven van
gansch eigen gevoel, zal hij, met zijn onmiskenbare liefde voor schoonheid in
gestadig streven naar harmonie, zijn kunst geheel kunnen heffen boven het gewone.
***
Nu Nico van Suchtelen....
Bij alle vergelijken loopt men gevaar onbillijk te worden, omdat de voorkeur voor
eenige kunstuiting, behalve door conscientieuze beoordeeling, óók nog bepaald
wordt door een zekere individueele sympathie, welke men wel kan trachtën te
motiveeren, maar waarvan de eigenlijke oorzaak ons toch verborgen blijft. Zóó staat
men soms tegenover twee personen,
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wier eigenschappen volmaakt tegen elkaar opwegen, die ergo recht zouden hebben
op dezelfde waardeering, maar tusschen wie ons gevoel toch dat onverklaarbare
onderscheid maakt dat ons meer tot den een, dan tot den ander doet neigen.
Als lyriste, in den zin van spontaan gevoel-uitzegster, staat Annie Salomons boven
Van Suchtelen, als natuur-bewonderaar werkt Walch vaak even zuiver, De Boer
overtreft hem meermalen in welluidendheid.
Maar.... Van Suchtelen vind ik meer omvattend. Zijn geest staat als rijper,
volgroeider tegen over het leven, zijn voelingen en zieningen gaan breeder uit tot
kloeker omvademing, zijn zielesfeer is ruimer, en hij weet meermalen harmonie te
brengen tusschen datgene wat in de gedachten der anderen als afzonderlijk element
vaak uitsluitend zich openbaart.
1)
Behalve lyrischen aanleg heeft hij episch en dramatisch talent. Zijn lust tot
Verbeelden is even krachtig als die van De Boer, doch hij heeft behoefte aan het
beeld als symbool niet alleen van innerlijke schoonheidschepping, het moet méér
zijn. In de schoonheid van kleur en lijn moet een verwantschap gemanifesteerd
worden met een levens-Idee, een suggestie gevoeld worden van universeeler natuur.
Rechtstreeksche uitdrukking hiervan is te vinden zelfs in zijn kleinere gedichten,
waarvan ik er een onder dit opzicht heel kenmerkend vind. Het is een
natuurschildering en in de welluidende verzen is zonder eenige mooi-doenerij,
vlakweg, op bizonder gelukkige wijze een wintersche stemming belichaamd.
Waar ik mij wende is heel het woud betooverd,
Onder de stammen spreidt een glanzig trijp
Van ijsmos, en de ruiselende rijp
Heeft wonderlijk weer boom en struik gelooverd.
Roerlooze rust omfloerst het wit gewemel:
Kristalbosch op een dik-bevroren ruit
Gelijkt het woud, en wind noch éen geluid
Beweegt de bleeke stilte van den hemel.
Den grauwen berg bestolpen witter luchten,
De nevel welt en sliert over het dal
Zijn wijden sluier welks deinende val
Verdooft de stad en haar diepe geruchten.
En peinzend, in hun zwaar bestoven vachten
Rijen de dennen langs der heuvels zoom,
Verloren in den winterlijken droom
Waaruit zij geen ontwaken meer verwachten.

1)

Op Kroisos, tragedie in vijf bedrijven, dat deel uitmaakt van dezen bundel, kom ik nog terug.
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Hiermee kon het gedicht u i t zijn. In die vier coupletten heeft men een geheel. Indien
hij als dichter niets meer had willen geven dan een natuurschildering, hij zou met
voldoening op deze verzen kunnen terugzien, want ze is daarin zeer zuiver, vol
stemming, en de laatste regel is tevens de laatste versterking van het sentiment der
doodsche insluimering.
Doch Van Suchtelen is er niet mee tevreden. Hij bestond het gevaarlijk bedrijf om
aan het reeds op deze wijze afgeronde geheel nog twee coupletten toe te voegen.
Gevaarlijk?... Niet voor hem. Want hij completeert er mee. Hij blijft in de stemming
maar wil méér. Hij bewondert die winter-schoonheid, maar zij bevredigt hem niet.
Dit volmaakte is de dood en hij wil léven!
Waar ik mij wende in dezer wereld wonder
Is diepe en schoone rust. Mijn hart alleen,
Mijn hart roept weenend door de stilte heen
Om een nog dieper en nog schooner wonder.

Wordt niet de indruk van het in roerloosheid versteven winterdoodsche nog sterker
door de tegenstelling met het pulseerende menschenhart dat er zijn sfeer niet in
vinden kan?
Doch nu komt de uitbreiding. Het leven eischt meer dan schoonheidsdroomen.
O hart dat van uw schoonsten droom bevangen
Toch niet kunt rusten en niet rusten wilt,
Maar roept en weent en tot de dood u stilt
Moet almaar leven en almaar verlangen!

‘Niet rusten w i l t ....’
Hierin hebben we de aanduiding ook van een ethische beteekenis. Als lyricus
geeft Van Suchtelen een enkele maal ook uiting aan een stemming van
moedeloosheid, en als dat ‘in schoonheid’ geschiedt hebben wij verder niet te vragen.
Maar als het ééne bovenstaande gedicht, zoo wordt deze gansche bundel
gecompleteerd door een verheerlijking van den W i l . De dichter heeft het leven
gezien, heeft het aangestaard in de mysterie-oogen, heeft geleden onder den invloed
van zijn verschrikking, geworsteld met zichzelven in vlagen van moedeloosheid en
onmachtsgevoel, is gedoken gegaan onder 't verlammende besef van onvrijheid in
handelen, maar al denkend, en doorziend, en strijdend, heeft hij eindelijk een
overtuiging verworven die de bezieling wordt van zijn woord. Zijn hoogste ethische
voeling is daarin met de aesthetische één geworden.
Zijn boek is als zoodanig een blijde boodschap, een boodschap van bemoediging
en kracht.
Het is geen toeval dat juist hij de Zonnezége bezingt, in een breed,

Groot Nederland. Jaargang 3

737
episch gedicht, met verzen heerlijk van klank. Doet niet Gerda's verschijning in
Gumer's hof denken aan Eva's verschijning in Lucifer?
Toen
Begon iets in dezen stillen winternoen
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...

Het is geen toeval dat dit gedicht eindigt met de verzen:
In stormstrijd kwam het licht, en l e n t e t i j d
W o r d t o n s v e r l o s t e l e v e n ...

Hij ziet zijn kindje met het zoete gezichtje en de drie laatste verzen, Harold gewijd,
zijn als een profetie.
Jezuke! in die heldere oogen,
Louter, lachend, onbelogen,
Leeft der toekomst vreugdigheid.

En klinken de laatste woorden van den epiloog: ‘Gij zijt zoo gij u droomt’ eenigzins
mat na wat er aan voorafgaat, juist in dat voorafgaande vinden wij een versterking
ervan tot het krachtiger klinkend: w i l en gij k u n t willen.
Waarmee dan tevens de cirkel voltooid is, reikend over alle verzen heen en
terugkeerend naar het slot van den Proloog:
Staat op en wilt! Heil hem die willende bezwijkt!
Zijn wezen overwint en heeft het licht bereikt.

Slechts even doelde ik op de s c h o o n h e d e n van Van Suchtelen's verzen als
zoodanig. Zijn talent is veelzijdig.
Ik zou te veel moeten citeeren om dit overtuigend aan te toonen, omdat zoowel
het epische als het tragische, het meditatieve als het schilderende, het wijsgeerige
als de lyriek in dezen bundel te vinden is.
Natuurlijk is er hier en daar aanleiding tot critiek, is niet alles even geslaagd.
Maar de totaal-indruk vestigde in mij de blijde overtuiging dat we in Nico van
Suchtelen een dichter van beteekenis gewonnen hebben.
W.G.v.N.
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Dramatische kunst.
ALBRECHT RODENBACH, Gudrun. Spel in vijf Bedrijven. Tweede druk.
Herzien naar het handschrift door Ad. H e r c k e n r a t h . Versiering van
C. v a n d e r S l u y s . Amsterdam, S.L. van Looy.
Het is wel niet mogelijk over dezen royaal uitgegeven en fraai versierden herdruk
van Gudrun iets te zeggen, zonder eerst aan de merkwaardige Voorrede eenige
aandacht te wijden.
In de vorige rubriek heb ik het gehad over den dichter, gelijk Verriest en de
Bloemlezing ons dien doen kennen, in deze Voorrede is vooral de Flamingant, de
voorvechter van de Vlaamsche Beweging aan het woord.
Hij begint met er over te klagen dat de Vlamingen ‘onder het opzicht van tale,
gelijk onder menig ander opzicht ten anderen, in den vreemdsten toestand verkeeren
waar ooit eenig volk in verkeerde.’
‘Sinds drij eeuwen is Noordnederland van Zuidnederland gescheid en ontwikkelt
het op zijn eigen. Sommige menschen besluiten daar zeer geern uit dat Noord- en
Zuidnederland twee gansch verschillige volkeren geworden zijn in wezen en
werkelijkheid en tot in der tale toe. Wij en gelooven er niets van. Wel is waar moeten
wij bekennen dat onze gemeenschap met Holland, onder andere op het gebied van
kunst en kunde, betrekkelijk gering is, hetgeen zeer te betreuren is. Doch redens
daarvan en zijn niet moeilik om vinden, al ging men slechts de kluchtige wijze na
waarop sommige mannen in den tijd de “verbroedering” ondernamen. Nu, dat en
doet hier niets ter zake.
Voor wat Zuidnederland betreft, of vlaamsch België, zoo men wilt, sinds eeuwen
is er het fransch binnengedrongen, en dat zoo gestadiglik, en langs zooveel monden,
en zoodanig door alle slach van omstandigheden begunstigd, dat wij in der waarheid
een taai volk mogen heeten, om zoolang dien gedurigen invloed genoeg wederstaan
te hebben, dat wij toch nog iets, hoe gering het ook weze, bewaard hebben van
onze tale en eigenschap.
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Wel is waar zijn ten huidigen dage deze onze laatst bewaarde eigenschappen snel
aan het wegsmelten. Hier bidden wij den goedwilligen lezer te willen gelooven dat
wij er geenszins op uit zijn den pessimist te spelen. Dat en zoude onder andere
onze oudde geenszins afkomen (onzen leeftijd slecht afgaan).
Doch der zaken echte toestand slaat ons genoeg in de oogen opdat wij ons met
sommige uiterlikheden niet en zouden laten paaien.
Dat ons volk een gedurig verbaster(en)den invloed ondergaat, en zal niemand
loochenen die een weinig het gaan en staan onzer huidige beschaving gade wil
slaan. Dus kan slechts een krachtig en gedurig wederwerk nog redden wat ons van
eigenschappen overblijft, en het volledig herbloeien onzer eigenaardigheid bereiden
en bezorgen voor de toekomst.
Waar is dat wederwerk? De vlaamsche Beweging?
Arme vlaamsche Beweging!’
Dan verklaart hij dezen uitroep door er op te wijzen hoe zij in hoofdzaak een
opgewonden verzet is, dat maar van hooger hand behoeft gepaaid te worden om
zich kwispelstaartend neer te vlijen; dat ze ten andere veel te veel dienstbaar
gemaakt wordt aan partijzucht en politikerij. Hij dringt aan op het handhaven van
de Vlaamsche taal overal en te allen tijde waar dat kàn. Men dulde niet langer de
achterstelling. Dan, breide men de tale zelf uit; zij men niet te bekrompen om de
groote waarde van de gewestelijke spraken te erkennen; en hij ijvert vooral voor
het Westvlaamsch, de taal die nog het dichtst gebleven is bij die van Maerlant, en
waaraan èn Gezelle èn De Bo elk op zijn wijze nieuw leven gegeven heeft. Hij acht
het uitsluiten van het Westvlaamsch een moedwillige verarming.
Dan schuwe elk jong schrijver ook vooral de pedanten, die in alles het officieele
huldigen en aan zekere taal een officieel merk zouden willen geven van nu voor
altijd de eenig goede te zijn. De taal blijve l e v e n , zich leenen tot herschepping en
vernieuwing. Men store zich niet aan de steile pedanten, voor wie, wat niet in hun
collectie geboekt staat, niet bestaat, en die het ‘in hun onfeilbare schoolvossigheid,
als barbarism doemen, archaïsm of neologism, of ander ding op ism.’
De dichter is gerechtigd uit de volkstale te scheppen: ‘uit de verschillige vormen
der gewestspraken kiest hij het beste’.
't Is ruim vijfentwintig jaar geleden dat dit geschreven werd - en is niet lang na
Rodenbach nog Vermeylen met kracht moeten opkomen voor de vrijheid van den
schrijver als kunstenaar om zichzelven de taal te kiezen, noodig voor zijn uiting?
We voelen in deze Voorrede toch een ingrijpend verschil tusschen Rodenbach
en Vermeylen met hun medestanders.
Rodenbach was nog, gelijk ook zijn vriend en studie-makker Pol de
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Mont eens, een heftig Flamingant in dezen zin: dat hij zich verwant voelde aan het
Germaansche ras en zich fel kantte tegen de inwerking van Fransche invloeden.
Een kras bewijs vinden we hier voor in de Bloemlezing. Daarin staat nl. één Fransch
gedichtje, getiteld: ‘Eene Fransche zonde’ en gericht tot zijn Neef, den dichter van
Le Foyer et les Champs. Welnu, het tweede kwatrijn van dat sonnet luidt aldus:
Aujourd'hui dans l'ardeur de ma pleine jouvence,
je maudis et l'Idée et la Muse de France,
sentant, moi, pour doubler ma haine de Flamand,
sourdre encore en mon coeur notre sang allemand.

Tegen deze soort flamingantisme heeft Vermeylen zich later gekant. Hij heeft met
heel wat nuchterden kijk duidelijk het holle van een dergelijken haat en een dergelijke
sympathie doorzien. Patriotisme worde geen chauvinisme. Ook hebben latere
flaminganten veel meer de aandacht gevestigd op de verbetering van
e c o n o m i s c h e toestanden, en de groote waarde daarvan voor de Beweging.
Doch laat ons Rodenbach's Voorrede houden in de lijst van zijn tijd, dan is 't een
met zeer veel overtuiging, scherpzinnigheid en ernst gehouden pleidooi voor zijn
taal en zijn land. Welnu, zijn patriotsche gevoelens hadden ook groot aandeel in de
schepping van Gudrun.
In het artikel van prof. Verriest over zijnen leerling lezen we aangaande hem onder
meer:
‘In zijne jongere studiejaren las hij nooit, hoorde hij nooit een meesterof
wonderwerk, of dat onbewust: “Ik kan dat ook,” ontwaakte in hem’...
‘Hij las de tragoediën van Aischulos en vertaalde Prometheus, en teekende en
dichtte ze na, met die oude ziel, uit zijne verbeelding.’
‘Hij las Schiller en liever Goethe en voelde verwonderd 't Goethewezen in hem
ontstaan en hem doorwaaien; en hoe wijdomvattend ook, voor Shakespeare schudde
hij zijnen jongen kop en zei: Neen! al monkelend peizen en voelen: Ja!’
Te Leuven met hem studeerend, leerde Pol de Mont hem kennen, kwam door
hun vriendschap geheel op de hoogte van zijn willen en streven, vertelt er nu veel
wetenswaardigs van in de Vlaamsche Gids.
Hij vertelt o.a. van Rodenbach's voorliefde voor den Deenschen dichter
Oehlenschläger, vooral om de stoffen door dezen verwerkt, evenals later voor
Wagner en zijn heldengestalten uit de Germaansche sagen.
Dat was wel de sfeer voor een drama met groote gevoelens, een drama van
machtigen strijd, tusschen grootsche figuren. Niet het historisch nauwkeurig
afgelijnde, maar uit den grijzen half-vermoeden, half-bekenden voortijd, waarin ook
Shakspere zijn Lear en Hamlet vond, de stof voor een gedicht van helden en Vikings
aan de kusten der Noordzee. Toch
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- dit was maar ten halve het gewenschte. Want deze jonge dichter was vóór alles
Vlaming, vaderlander.... Het drama moest n a t i o n a a l worden. En in Kervijn's
Histoire de Flandre vond hij wat hij zocht - althans één h e l d .
‘Carausius de Menapiër - een zoon van het Noorden, die groot geworden door
eigen daden, zich door zijn legioenen laat uitroepen tot Imperator’....
Maar die stof was te gauw uitgeput - er moest wat bij. Een ander gedeelte der
handeling ontleende hij aan de oude sagen. En daar hij bovenal ook een h e l d i n
noodig had, vond hij in Gudrun - De Mont verklaard uitdrukkelijk dat de uitspraak
niet G o e d r o e n mag zijn! - het ideaal der Germaansche vrouwedeugd en
maagdetrouw.
We vinden deze elementen op talentvolle wijze in het drama saamgesmolten.
Tot het eene behooren: Carausius, de geboren niet-Romein, door verdienste
Romeinsch veldheer, de tribunen Allectus en Camillus, Fabianus en Geiserik,
Allectus' moeder en zuster: Claudia en Gellia.
Tot het andere: Gudrun, Herwig de zeekoning, Wate - de meest romantische
figuur - Ortwin, Gudrun's broeder, en Horand, Herwigs broeder.
Toch zou ik de kunstige verwerking van deze beide tot één eer een uiterlijke
noemen, in vergelijking met de andere verwerking die de kern van het drama raakt.
Ik bedoel hiermee dit:
Rodenbach heeft met drama bedoeld een patriotsche daad, een
vaderland-verheerlijking, gelijk Virgilius met het schrijven der Aeneis. In den Prologus
zegt hij het duidelijk:
....'t Is een poging, 't is een wenk, een voorspook van
hetgeen aan 't stijgend Dietsche volk, de Toekomst schenken kan
en zal, wanneer zijn Schouwburg eens, zijn echte stem hervonden,
synthesis aller Kunst, den roem van Dietschland zal verkonden.

Ad majorem patriae gloriam ergo.... We zien aan het einde van de veelbewogen
handeling het Moeringenland vrijgevochten door de zonen van het noorden. Maar
het laatste vers van het drama heeft, als terugslag op een in het begin voorkomende
runen-orakel, nog een andere oorzaak van die herboorte:
Uit houwe trouw wierd Moerenland herboren.

En wie staat nu als voornaamste personificatie van die ‘houwe trouw’?...
Gudrun.
We voelen hiermee de moeilijkheid welke de dichter te overwinnen had.
Het patriotsche gedicht moest de verheerlijking zijn van de na veel
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strijd bereikte verlossing der oude gouwen aan de Noordzee, een hulde aan het
zegevieren van de heldhaftigheid en strijdbaarheid, van den onafhankelijkheidszin
der kustbewoners in verbond met de Vikings van het Noorden - naast dit mannelijk
element, ja, blijkens den titel bóven dit mannelijk element diende gehuldigd het
ideale eeuwig-vrouwelijke, de Vrouw als draagster van de beste en edelste
gevoelens, de onwrikbare in haar liefde en trouw.
Daarom was de dichter vanzelf verplicht een groot deel der handeling niet te doen
berusten op de uiterlijke romantisch-avontuurlijke dramatiek, welke ook in dit drama
het verloop der uiterlijke gebeurtenissen, de intrige beheerscht - maar dat te doen
voortkomen uit zielsgebeurtenissen, zielstoestanden. Natuurlijk niet enkel voor
zoover het Gudrun aangaat, aan de psychologie ook der anderen is zorg besteed,
maar in de passieve rol, haar als maagd toebedeeld, komt haar zieleleven als het
motief van al haar dulding en verzet-in-dulding het meest aan 't licht.
Gudrun is Rodenbach's ideaal van vrouwlijke toewijding, van echte vrouwlijkheid
in die toewijding geweest. In haar zachtheid ligt haar kracht.
Naar realisme in den engen zin is door hem niet gestreefd, dat zou trouwens
tegen den stijl van het geheel gedruischt hebben, maar naar kunstwaarheid in de
uitbeelding wel degelijk.
Laten we haar eens hooren bij haar eerste verschijnen op de duinen. Al dadelijk
een uiting van schoonheidsontroering:
Hoe glanst in 't zonnelicht de blauwe zee
onmeetbaar! O hoe groot, hoe schoon, hoe schoon!

Dan die van liefde-ontwaking, of beter gezegd, behoefte aan liefde.
Och waarom weene ik nu? De lucht is rein,
de zee is blauw, hel glimt het duinenzand
in bakerenden zonnesching, 't is alles stil,
de bare alleen der rustelooze zee
zingt zoet en vreemd in zwijgende eenzaamheid.
En moete ik daarom weenen? Ben ik droevig?
Neen. Vreugdig ook niet. 'k Weet niet hoe ik ben,
noch hoe de ontroering heeten die mijn keel
beklemt, en daar iets snikken doet, terwijl
de tranen in mijne oogen parelen.
Welk een vreemd schepsel ben ik toch geworden? enz.

En zoo gaat het door, spreekt ze van haar minder onbestemd verlangen naar iemand
die haar in zijn armen zou nemen, aan wien zij zich gansch geven kon.
Ontegenzeggelijk is er iets heel argeloos' in, iets onbeholpens ook van den dichter,
dat nog versterkt wordt door een zekere naleveteit in uitdruk-
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kingen, die bij ons Noordnederlanders een glimlach wekken als wij ze in dit stijlgeheel
aantreffen.
Maar we moeten voor de fijnheid der psychologie toch voelen, wanneer de dichter
even later Carausius de mededeeling laat doen dat hij haar hand aan Allectus, den
jongen Romeinschen tribuun beloofd heeft. Hier zou derhalve Gudrun's verlangen
naar een man - indien het dat geweest ware! - in vervulling gaan. Maar neen - zij
schrikt. Want van Allectus houdt zij niet. Zij houdt niet van vleiers die met mooie
woorden haar willen winnen. Haar oogen zien uit naar den h e l d : een tweede lijn
wordt aan het zielebeeld toegevoegd.
En Rodenbach zal ons die persoonlijkheid in gansch haar zieleadel doen zien.
Haar vader heeft haar aan Allectus beloofd - hij moet dat woord houden - en zij
is hem onvoorwaardelijke gehoorzaamheid verschuldigd.
In de woorden:
Helaas, helaas, het vonnis is gesproken

ligt haar berusting.
Doch dan leert zij Herwig kennen, den in dapper gevecht door Carausius' mannen
vermeesterden Zeekoning. En als zij hem ziet, voelt zij dat h i j het is en niemand
anders. Carausius geeft Herwig de vrijheid, en het eerste gebruik dat deze ervan
maakt is Gudrun beschermen tegen een handtastelijke passie-uiting van Allectus.
Nu is zijn leven niet meer zeker, hij zal in een visschersboot vluchten.
En Gudrun, vóór alles nu de vrouw die liefheeft, volgt hem.
Het wordt nu voor haar een leven van beproeving op beproeving. Want Herwig
die haar eere geëerbiedigd heeft, die tot haar opziet als tot een koninklijke maagd,
kan niet door het huwelijk met haar verbonden worden, mag haar niet, als hij eenmaal
bij de andere Vikings op het eiland Wulpen met haar is geland, op zijn Vikings-snekke
mee naar 't Noorderland nemen. Trouwens - Carausius vervolgt hen, overwint de
Noormannen, sluit een verbond met hen, en wil dan zijn belofte aan Allectus gestand
doen.
Gudrun keert naar Moerenland terug.
Carausius heeft zich tot Imperater doen uitroepen, maar Allectus beraamde reeds
lang verraad. En als het ontdekt wordt, doodt hij Carausius. Herwig is weggetrokken
over de zee, tot Gudrun's groote smart. Zijn krijgsmanseer weegt hem zwaarder
dan zijn liefde, zij is dus aan Allectus overgeleverd.
Maar de ‘houwe trouw’ aan haar liefde doet haar elke toenadering van den verrader
afwijzen, die haar nu voor de keus stelt hèm te kiezen of slavin te worden van zijn
wreede moeder Claudia. Gudrun kiest het laatste: de koningsdochter doet
slavinnewerk.
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Toch is Allectus op den duur hiermee niet tevreden. Zijn zinnelijkheid wordt meer
en meer geprikkeld door haar weerstand. Hij zal haar bezitten. En in grooten angst
vlucht de slavin 's avonds uit de villa van Allectus om op de duinen nog eens over
de zee te turen, uitsnikkend het verlangen naar Herwig, dat hij als redder komen
moge over het onafzienbare water!...
We voelen het einde van het drama, dat in zijn slot ten duidelijkste de romantische
invloeden openbaart waaronder de dichter werkte.
Beschouwen wij het drama in zijn geheel, dan moeten we wel denken aan den
dichter, toen hij, gelijk Verriest het uitdrukte, voor Shakspere ‘zijnen jongen kop
schudde.’
Shakspere was hem te machtig - geen wonder! Er is meer dan geniale aanleg
noodig, meer doordringing in de afgronden der menschelijke ziel, meer ahnung van
de ontzachlijke levens mysteriën, meer wijsheid en ervaring, dan waarover een
jongen van dien leeftijd beschikt, om tegenover zijn tragediën niet met een gevoel
van kleinheid en onmacht geslagen te worden.
Een tragiek als in Shakspere's drama's zoeken we vergeefs in Gudrun. Er is geen
verband tusschen een albeheerschend noodlot, uit de ziel der personen zelf geboren,
en de omstandigheden ze voerend tot hun ondergang. Carausius is een held die
valt door te goed vertrouwen, maar geen groote persoonlijkheid ten goede of ten
kwade. In Herwig is de moed en kracht der oude Vikings belichaamd, doch hij grijpt
telkens van buitenaf in de handeling. En de oude koning Wate, een mysterieuze
met runen profeteerende, wilde grijsaard, belichaming zoo men wil van de patriotsche
of onafhankelijksheids-Idee in half vorsten-, half wichelaarsgestalte, is te romantisch
behandeld om als mensch diepen indruk te maken.
We voelen het tweeslachtige van ten deele de handeling te doen saamhangen
met avontuurlijke verwikkeling, weloverwogen bedacht en met knappe hand weer
uiteengedaan, èn - ten deele ze te laten voortkomen uit menschelijke hartstochten
en de onderlinge botsingen daarvan.
Ongetwijfeld zou deze diep denkende en voelende dichter bij volgend werk het
uiterlijke van avontuur en verwikkeling meer en meer aan de beheersching van het
innerlijk leven ondergeschikt gemaakt hebben. Veel in Gudrun is er wat in die richting
wijst, en als zoodanig is het een schitterende belofte - die helaas nooit in vervulling
kon gaan!
En toch, behalve in de psychologie van Gudrun, is er in versklank en versmaat
dat bewogene en eigene, waaraan we vanzelf sterk zieleleven en scheppende
oorspronkelijkheid herkennen.
W.G.v.N.
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