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Domheidsmacht.
Toneelspel in vijf bedrijven.*)
door Marcellus Emants.
Personen:
HERMAN TER VOORST. 51 jaar.
MARIE, zijn vrouw. 45 jaar.
ALFRED. nun zoon. 25 jaar.
CLARA, hun dochter. 20 jaar.
FRITS WEIMER, Herman's vriend. 47 jaar.
DORA SPRONK. 30 jaar.
BARON ECHTEN TOT HORVE. 26 jaar.
HUIBERT BEILEN. 24 jaar.
Een Dokter.
DE CORVIN POCHALSKY.
SIENTJE, dienstbode bij Ter Voorst.
JAKOB, knecht bij Weimer.
Een knecht bij Ter Voorst.
Bezoekers op de ontvangdag van Mevrouw Ter Voorst.
Bedrijf I speelt op een dorp; de overige bedrijven spelen in den Haag.

Eerste bedrijf.
Het toneel stelt voor de tuinkamer van een dorpsvilla. In de achtergrond een glazen deur,
waardoor de tuin zichtbaar is. Links de hoofddeur leidend naar de gang; rechts een deur, die
dieper het huis in voert. Eenvoudige, nette meubelen. Een sofa, een buffet.

Eerste Toneel.
ALFRED, HUIBERT, later SIENTJE.

(Alfred ligt lui op de sofa uitgestrekt; zijn vriend Huibert zit tegenover hem.)

ALFRED.
(loom van ae sofa oprijzend).

Roken?
*) Het recht van opvoering van dit stuk blijft voorbehouden. Art. 12 van de wet op het
auteursrecht.
De ‘Koninklijke Vereeniging het Nederlandsch Tooneel’ heeft volgens kontrakt het uitsluitend
recht van opvoering van ‘Domheidsmacht’ in Nederland tot 1 September 1908.
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HUIBERT.

Och ja
(zij steken op; Alfred valt weer op de sofa neer).

ALFRED.
(geeuwend).

Hè, wat ben ik moe en mat.
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HUIBERT.

Te hard gewerkt voor je promotie?
ALFRED.

Ook al. Ik wou van 't gezanik af zijn en 't lol maken begon me te vervelen. Ach, op
de lange duur verveelt alles
(stilte).

En toch.... als ik de vrouw kon vinden, die ik in m'n fantazie voor me zie.... verdomd....
dan kreeg ik weer schik in 't leven en wie weet, waartoe ik nog in staat zou zijn.
HUIBERT
(spottend).

Misschien wel tot armoe lijden.
ALFRED.

Waarom niet!
HUIBERT.

Tot stelen soms ook?
ALFRED.

Wie weet!
HUIBERT.

En waar ga je ondertussen het recht dienen?
ALFRED.
(springt op en schelt).

Verdikke, ik moet een opkikkering hebben.
HUIBERT.

Ga naar den Haag, waar je ouwe heer woont. Die kan je voort helpen.
ALFRED.

Mijn ouwe heer? Die lijkt wel suf geworden.
HUIBERT.

Eert uwen vader en uwe moeder, opdat....
ALFRED.
(droog).

Leuter niet, Huib. Vroeger schijnt de ouwe heer zo'n heethoofd geweest te zijn, dat
ie 't nergens heeft kunnen bolwerken. Eerst was hij ambtenaar aan Binnenlandse
Zaken, toen burgemeester, daarna redakteur van De Rechtsvriend en overal heeft ie
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't met de lui te kwaad gekregen. Alles wou ie hervormen; geen knoeierijtje kon ie
dulden. En kijk nu eens.... sinds hij lid is van de Tweede Kamer. Een slappe liberaal....
geen vis en geen vlees!
HUIBERT.

Toch zeggen ze, dat ie minister wordt.
ALFRED.

Waarom ook niet? Tegenwoordig praat ie iedereen naar de mond. Ik geloof, dat
mama hem suf heeft geraasd.
HUIBERT.

Kan die zó op d'r poot spelen?
ALFRED.
(nogmaals schellend).

Bij buien, ja
(hij gaat weer liggen).

Toch is z' een goed mens.... vooral voor mij. Maar je kunt haar alles wijsmaken. Ze
maakt zich zelf ook allerlei dingen wijs. Voor de ouwe heer was dat vroeger om uit
z'n vel te springen
(tot Sientje, die binnenkomt).

Ben je daar eindelik, lui kreatuur!
SIENTJE.

Eindelik? Ik ben gekomen, zodra....
ALFRED.

Lieg nu maar niet! Zeg, Sien, heb jij de sleutels van die kast?
SIENTJE.

Wel neen! Maar u mag hier niet roken
(zij opent de glazen tuindeur).

ALFRED.

Klets niet! Ik wou de Port hebben; die staat hier in. Kan je die kast niet openmaken?
SIENTJE.

Wel neen en al kon ik 't....
HUIBERT.

Wil jij wel eens fatsoenlik: neen, meneer zeggen, soepel kamerkatje!
(Terwijl Alfred met sleutels aan het slot van de kast peutert, tracht Huibert Sientje, die hem
afweert, te liefkozen).
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SIENTJE.

Laat me los! God, meneer Alfred, wat gaat u doen?
ALFRED.

Ik wil Port hebben. Heb jij sleutels bij je, Huib?
SIENTJE.

Mevrouw zal woedend zijn.
HUIBERT.

Sleutels? Ja wel
(hij geeft Alfred een sleutelring).

SIENTJE.

Meneer, meneer....!
ALFRED.

Houd je haken t'huis!
SIENTJE.

Dat is toch stelen!
ALFRED.

Is mama d'r goed soms mijn goed niet?
SIENTJE.

Maar wie krijgt de wind van voren? Aan u zegt mevrouw nooit iets.
HUIBERT
(Sientje liefkozend).

Laat ik je bij voorbaat troosten.
(Zij weert Huibert weer af).

ALFRED.
(de kast openend).

Aha!
(hij haalt een karaf en drie glazen uit de kast en vult de glazen).

SIENTJE.

O God, o God! Straks komt mevrouw t'huis; je zal zien....
HUIBERT
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(zijn arm om Sientje's middel heenslaande).

Ik zal jou met mannemoed verdedigen. Kom aan mijn trouwe borst!
SIENTJE.

Laat me toch met vrede! U weet meneer, dat mevrouw....
ALFRED.
(haar een glas in de hand duwend).

Pak aan, Sien en zuip. Houd vast, of ik laat 't op de grond vallen
(Sien pakt het glas aan).

En nu klinken!
HUIBERT
(die ook een glas heeft gekregen).

Sien, op je gezondheid. Daar....
(Sientje drinkt niet; maar houdt het glas even in de hand. Zodra zij mevrouw ziet, zet zij het
neer).

SIENTJE.

O!

Tweede Toneel.
ALFRED, HUIBERT, SIENTJE, MARIE, CLARA, de dokter.

MARIE
(die al pratend met de dokter en gevolgd door Clara, is binnengetreden).

Ja, dokter.... Wat is dat?
SIENTJE
(heftig).

O mevrouw, 't is goed, dat u juist....
MARIE
(hooghartig).

Ja, Sientje, 't is goed, dat ik dit juist zie. Je kunt van avond vertrekken
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(zij doet haar goed af).

SIENTJE.

Maar mevrouw, laat me u toch vertellen....
MARIE.

Je hoeft me niets te vertellen. Ik weet wat ik gezien heb. Dokter, ga zitten.
SIENTJE.

Ja maar, dat....
MARIE.

Ik treed in geen woordenwisselingen. Neem mijn goed mee. En die open tuindeur!
(zij sluit de tuindeur).

Je wist toch, dat meneer Alfred niet wel is.
SIENTJE
(tot Alfred).

Ziet u nou meneer.... Zeg nou toch eens....
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ALFRED.

Ruk uit!
(Sientje schreiend af).

CLARA.
(die ondertussen Alfred genaderd is).

Heb je nu geen enkel woord voor haar over?
ALFRED.

Maak geen kouwe drukte! Over een half uur bindt mama zelf weer aan.
CLARA.
(Sientje volgend).

Hè!
(af).

HUIBERT
(die onderwijl afscheid van Marie heeft genomen).

Heel graag mevrouw, zal ik morgen komen eten.
MARIE.

Om zes uur dus.
HUIBERT
(groetend).

Mevrouw.... Dokter.
(tot Alfred)

Bonjour!
DOKTER.

En welke zijn nu de ziekte-verschijnselen, waarover meneer Alfred zich beklaagt?
ALFRED.

In deze negerij, dokter, heb ik meer bepaaldelik hinder van gezondheidsverschijnselen.
MARIE.

Maak nu geen gekheid.
(tot de dokter)
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Alfred klaagt haast alle dagen over zwaarte in de benen, zwaarte in z'n hoofd, zwaarte
in de armen, zwaarte....
DOKTER.

Jongen, jongen, wat een zwaarwichtig jongmens! Mag ik uw pols eens voelen.
MARIE.

Zou zijn hart wel in orde zijn?
DOKTER.

Mevrouw.... uw zoon moest die Port met rust laten, wat minder lekker eten en elke
dag minstens drie uren wandelen.
ALFRED.

Wat een slijtage aan schoenen!
MARIE.

Dokter, u zou even goed kunnen zeggen, dat ie brievenbesteller moest worden.
DOKTER.

Voor zijn gezondheid zou dat baantje inderdaad zo kwaad niet zijn.
MARIE
(terwijl Alfred lacht).

Dokter, het geldt mijn kind! Ik verzoek u vriendelik ernstig te blijven
DOKTER.

Mevrouw, ik ben zeer ernstig en als paardrijden of fietsen uw zoon beter aanstaat
dan wandelen....
ALFRED.

Dankje wel, al dat gezweet!
MARIE.

Zulke heftige bewegingen kunnen onmogelik goed zijn. Vroeger heeft u zelf gezegd,
dat Alfred niet sterk was.
DOKTER.

Niet sterk; maar evenmin ziek.
MARIE.

En die elektriese pillen, waarvan ik u sprak?
(zoekend)

Waar zijn ze? Die geven toch kracht.
ALFRED.
(haar een doos overhandigend).

Hier mama.
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DOKTER.

Ik ken die pilletjes, mevrouw. Ze zijn uitstekend; maar.... uitsluitend voor de
aandeelhouders van de fabriek.
MARIE.

Zouden dan al de verklaringen en attesten van dit prospektus gelogen zijn?
(zij toont het prospektus).

Wel vijftig van de prachtigste genezingen!
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DOKTER
(zijn hoed opnemend).

Goed. Laat uw zoon die pilletjes slikken. Als hij dan ook maar veel beweging neemt,
minder smult en vooral de Portfles met rust laat.
(afscheid nemend)

Mevrouw. Dag, zieke vriend.
(af)

ALFRED.

Mama, die dokter is een uil.
MARIE.

Ik ben ook niet met hem ingenomen; maar je papa wou, dat ik hem nemen zou.
Enfin.... nu mag je tenminste die elektriese pillen gebruiken. En eet jij maar zoveel
als je lust, m'n jongen. Als veel lopen zo gezond was, zouden er geen aparte dokters
bestaan voor de Soldaten.
ALFRED.
(drinkend).

Een enkel glaasje Port zal me ook geen kwaad doen.
(Buiten weerklinkt geblaf; men ziet Clara door de glazen deur met een grote hond voorbij
springen).

MARIE.

Maar niet te veel
(zij zet de karaf weer in de kast, die zij echter niet afsluit).

Hè, daar speelt Clara weer met die grote hond van meneer Duinstee!
(de tuindeur openend)

Clara, Clara, laat die hond nu met rust. Jaag hem weg! Kom hier!
CLARA.
(binnenkomend).

Hè, wat heb ik gerend! 't Is zo'n aardig dier, moesje! Zo vrolik!
MARIE.

Wie een hond aanhaalt, haalt de meester aan!
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CLARA.
(lachend).

Dat ouwe mannetje met z'n pruik?
MARIE.

Doe 't asjeblieft nooit weer.
(zij sluit de tuindeur)

Nu moet ik nog eens met Sientje spreken. Waar haal ik zo gauw een andere meid
van daan?
ALFRED.

Ja, nu komt boontje om z'n loontje.
CLARA.

En Sientje heeft toch heel veel goeds, mama.
MARIE.

O, als ik niet wil, hoef ik haar niet te laten gaan. De waarheid zal ze horen; maar als
ze weg wil, zeg ik: niet voor je tijd om is. Freddie, nu geen ramen meer openzetten,
hoor!
(af)

ALFRED.

Maak u geen zorgen.

Derde Toneel.
CLARA, ALFRED, later SIENTJE.

CLARA.
(ziende dat Alfred de deur weer opent).

Wat ben jij gehoorzaam!
ALFRED.

't Is me hier veel te muf. Wat heb ik je nu gezegd van Sien? Zie je wel, dat ze blijft.
CLARA.

't Was toch niet mooi van je.
ALFRED.
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Ach, jij bent veel te lang achtereen op je kostschool gebleven. Jij kent mama niet
zoals ik. Ik laat haar kalm praten en krijg ten slotte toch m'n zin. Trouwens.... de
ouwe heer spreek ik ook nooit tegen.
CLARA.

Heel eerbiedig.
ALFRED.

Is 't doelmatig of niet?
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SIENTJE
(binnentredend).

Juffrouw, daar is de baron.
CLARA.

Welke baron?
ALFRED.

Echten natuurlik.
CLARA.

Zeg 't maar aan mama, Sientje.
SIENTJE.

Dat heb ik al gedaan; maar mevrouw verkleedt zich. Ze vraagt of u ontvangen wil.
CLARA.

Verzoek meneer Echten dan binnen te komen.
(Sientje af)

ALFRED.

O, die lepe mama!
CLARA.

Wat bedoel je?
ALFRED.

Net of jij niet weet, dat je barones Echten tot Horve moet worden.
CLARA.

Alfred, ik verzoek je vriendelik....
ALFRED.

Uit te rukken! Ik snap er alles van. Aangenaam vrijen, lieve zus! Vertel maar niet
aan je aanstaande, dat je socialiste of ten minste vrijzinnig demokraat bent.
(grinnikend af)

CLARA.

Ach!
ALFRED.
(terugkerend).

En denk er aan: geleerde vrouwen kan de baron evenmin uitstaan als geleerde vlooien.
Dat heeft ie verleden week nog op de soos verklaard.
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(af)

Vierde Toneel.
CLARA, ECHTEN.

CLARA.
(tot Echten, die binnentreedt).

Dag meneer Echten; hoe gaat het u sedert gisteren? Mama komt dadelik.
(een stoel aangevend)

Heeft u een ogenblik geduld?
ECHTEN.

Juffrouw ter Voorst, ik heb heus geen geduld nodig om in uw gezelschap te mogen
wachten.
CLARA.

O, als 't u belieft geen komplimentjes. Dan weet ik nooit wat ik antwoorden moet.
ECHTEN.

Zonder komplimentjes dan. Heeft u lust van daag eens te komen kijken naar mijn
nieuwe vijver? Dan haal ik u en uw mama met de Victoria af. U weet: 't is helemaal
aan 't andere eind van Buitenlust.
CLARA.

O, een rijtoertje.... dat is heerlik! Als mama nu maar wil.
ECHTEN.

Dat is in orde.
CLARA.
(teleurgesteld).

Weet ze dan al, dat u....?
ECHTEN.

Ik heb ze eens gepolst.... gisteren.... eventjes.
CLARA.
(als boven).

Dat is dus buiten me om al afgesproken. Nu.... dan.... dan hoef ik.... dan zal mama
zeker met u meegaan.
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ECHTEN.

Maar u toch ook,
(geen antwoord)

of....
(flauw sarkasties)
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vindt u 't bij nader inzien beneden uw waardigheid naar zo'n waterplas te kijken, die
bestemd is voor eendjes, pelikanen, zwanen en andere mooie maar onnutte beesten?
CLARA.

Ik begrijp niet goed wat u daarmee zeggen wil.
ECHTEN
(niet bepaald spottend, al kan zijn toon voor spotachtig worden gehouden).

U is zo knap.
CLARA.
(koel en achterdochtig).

Wat weet u daarvan?
ECHTEN
(vriendelik).

Meer dan u denkt. U herleidt uit 't hoofd graden van Fahrenheit in Celsius.
CLARA.

Heeft mama u dat ook al verteld?
ECHTEN.

Me dunkt, dat ze daarmee geen kwaad van u heeft gesproken.
CLARA.

Maar ze heeft u in de gelegenheid gesteld mij uit te lachen!
ECHTEN.

Ik bewonder u.... integendeel.
CLARA.

Zoals u geleerde vrouwen bewondert, niet waar?
ECHTEN.

Aha! Waait de wind uit die hoek. Ik heb gezegd, juffrouw ter Voorst, dat ik u voor
heel knap houd, maar daarmee bedoel ik volstrekt niet geleerd. Als ik u voor een
geleerde vrouw hield, zou ik ook tegen u opzien.... zeker; maar.... dan zou ik u
tegelijkertijd.... beklagen.
CLARA.

Waarom?
ECHTEN.

Omdat ik overtuigd ben, dat een geleerde vrouw niet gemakkelik kan worden.... een
gelukkige vrouw.
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CLARA.

Dus vindt u die knapheid van mij.... eigenlik.... nog heel kinderachtig. 't Is waar....
ik ben pas veertien dagen van school en....
ECHTEN.

Maar ik protesteer tegen die uitlegging van mijn woorden. Ik vind u in 't geheel niet
kinderachtig en gisteren, toen u zo kranig te paard zat....
CLARA.
(met geestdrift).

O, dat paardrijden vond ik verrukkelik! Dat kleine galopje.... ik voel 't nog!
ECHTEN.

En die kalmte, toen het schimmeltje een paar kabriolen maakte! Uw mama werd
doodsbleek; u maakte niet eens een zenuwachtige beweging.
CLARA.

Ik zou me doodgeschaamd hebben.
ECHTEN.

Zou u niet geregeld les willen nemen?
CLARA.

Wat graag!
ECHTEN.

Uw mama heeft er niets tegen.
CLARA.
(met kwalik onderdrukte ergernis).

Dat heeft u dus ook al met mama besproken?
ECHTEN.

Wanneer de eerste les? Morgen?
CLARA.
(koel).

O, we hebben de tijd. Vooreerst heb ik nog te veel te doen?
ECHTEN.

Sociaal werk?
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CLARA.

Nu steekt u weer de gek met me.
ECHTEN.

Waarom denkt u dat toch? Hebben we dan gisteren niet heel ernstig samen
gedebatteerd? U zei, dat eigenlik alle mensen evenveel geld behoorden te verdienen,
een minister niet meer dan een opperman, en dat een Staatskommissie bepalen moest
wat ieder zou worden.
CLARA.

Toen is u een poosje ernstig geweest om me goed te doen begrijpen, dat ik heel dwaze
dingen beweerde. Beken ten minste, dat u nu lacht.
ECHTEN.

Ik kan 't nu eenmaal niet laten te lachen, wanneer ik denken moet aan
(de woorden overdreven uitrekkend)

sociale wereldverbeterende plannen. Ze zijn dikwels zo goed bedoeld; maar.... wat
geeft 't? Ga je rechts vooruit, dan ga je links weer achteruit. Daarom zou ik zeggen:
wil je tevreden leven, zoek je geluk dan in de huiselikheid en.... mis je 't voorrecht
van getrouwd te zijn.... zorg dan voor je paarden, je kippetjes, je eendjes, je bloemen....
en houd je in alle geval buiten het maatschappelik gedoe.
CLARA.

Leest u dan nooit iets over de maatschappij in ernstige boeken of tijdschriften?
ECHTEN.

Wel zeker; maar zodra ik gelezen heb van iemand, die zegt: alles moet rood worden,
neem ik iets ter hand van een ander, die beweert, dat 't zwart moet zijn en dan kom
ik geregeld tot 't besluit, dat 't wel blauw-blauw zal blijven.
CLARA.

En als u leest van al de armoede, al de ellende en al 't onrecht, dat er op de wereld
is, begint er dan in uw binnenste nooit iets te koken? Denkt u dan nooit eens: ik wil
medehelpen tegen al dat kwaad te strijden.... dat is mijn plicht?
ECHTEN
(scepties glimlachend).

Maar, juffrouw ter Voorst, de geniaalste koppen van alle volken en alle eeuwen
hebben dat kwaad niet kunnen uitroeien. Zou 't nu niet vreselik pedant van me zijn
als ik aannam, dat mijn alledaagse bol daar wel toe in staat was?
CLARA.

Dat is maar een uitvlucht. U hoeft alles niet alleen te doen en wil ik u eens wat
vertellen: U meent weer niet wat u daar zegt.
ECHTEN.
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Wat? Ik, die u mijn geheimste gedachten biecht, ik zou....
CLARA.

U houdt u zelf volstrekt niet voor zo dom en ook niet voor zo'n vreselike egoist.
Trouwens.... als u wèl meende wat u gezegd heeft....
ECHTEN.

Zou u me dan een onmens, een zedelik monster vinden?
CLARA.

Dat niet; maar.... dan zou ik u ook.... beklagen.
ECHTEN
(getroffen, maar toch zijn scepties glimlachje volhoudend).

Oho.... Ja.... beklaagd word ik niet graag.... vooral niet door u. Nu.... laat me 't dan
maar bekennen. Ik meen wel wat ik zeg; maar ik heb niet alles gezegd wat ik meen.
Ik had gehoord.... ik vreesde....

Groot Nederland. Jaargang 5

9
ik dacht u voor teleurstellingen te moeten waarschuwen en.... tegen overdrijving. U
heeft gelijk: ik ben egoïst en.... in zo verre mag.... ja, moet u me beklagen. Want dat
egoïsme is drukkend.... dodend zelfs. Ik zou m' er zo graag van ontdoen. Kan u daar
in treden?
CLARA.
(verward).

Als u.... ik vrees.... neen; ik....
ECHTEN.

Ik zou heus graag belang stellen in iets anders dan alleen in me zelf; maar.... dan zou
ik eerst 't recht moeten hebben belang te mogen stellen in.... iemand anders.
CLARA.
(naar de klok wijzend en duidelik verradend, dat zij aan het gesprek een einde wil maken).

Denkt u er wel aan, dat de tijd onderwijl niet stil heeft gestaan?
ECHTEN
(op zijn horloge ziende).

Al zó laat?.... Hoe jammer! Ik wou juist.... maar.... Ja.... Jan heeft zeker de schimmel
al opgetuigd.... en uw mama.... Neen, dan moet ik....
(enigszins opgewonden)

Weet u wat? Als we de grintweg eens namen; dat is een beetje om; maar de weg is
veel mooier. En wat zou u denken van de dogcart! Dan kan u mennen.
CLARA.

Dat heb ik nog nooit gedaan.
ECHTEN.

Dat is niets. Ik kom naast u zitten en onder 't rijden zal ik u nader uitleggen....
(Clara lacht even)

Juffrouw Clara, ik ben er zeker van, dat u mij miskent. De gelegenheid maakt de
dief; maar de gelegenheid kan iemand ook wel tot iets beters maken. In twee woorden
kan ik u niet uitleggen wat ik daarmee bedoel; maar.... op de dogcart, hè. U ment en
ik kom naast u zitten. Tot aanstonds, Ik vlieg.
(gehaast af)

Vijfde Toneel.
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CLARA, MARIE, later SIENTJE.

CLARA.
(alleen).

Overdrijving?.... Hij had gehoord....hij vreesde....
MARIE
(een handschoen aantrekkend terwijl zij binnentreedt).

Echten al weg? Ga je dan maar gauw kleden, Clara.
CLARA.
(verstrakkend).

O, ja.... u weet er al alles van, hè.
MARIE.

Je kon je nieuwe blauwe wel eens aandoen. Die staat je zo beelderig.
CLARA.
(ernstig).

Moesje lief. Ik moet u eens wat zeggen. Luister even bedaard naar me en word niet
boos.
MARIE
(een beetje zenuwachtig; maar niet onvriendelik).

Wat is er nu? We mogen Echten niet laten wachten.
CLARA.

Een enkel ogenblikje maar. Ga nu eens hier zitten. Even.... toe.
(Marie gaat enigszins onwillig zitten; Clara zijgt aan haar voeten op een kussen neer).

Ik weet, dat u veel van me houdt.... heel veel....
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u meent 't altijd goed en lief met me. Denk niet, dat ik daaraan twijfel. Zal u niet?
(Vertederd geeft Marie haar een zoen op het voorhoofd).

Maar.... nu zou u me zo'n groot, zo'n heel groot plezier kunnen doen.
MARIE
(verwonderd).

Wat dan?
CLARA.

Toe, spreek niet meer over mij tegen.... tegen kennissen of wie ook. Vertel ten minste
niets van mijn ideeën.... mijn wensen.... mijn plannen....
MARIE
(krachtig).

Dat doe ik nooit.
CLARA.

Och, moesje, zeg dat nu niet. U bedoelt er niets kwaads mee; dat weet ik wel; maar
meneer Echten....
MARIE.

O Echten, dat is wat anders. Jij mag Echten wat graag lijden. Denk je soms, dat ik 't
niet gemerkt heb? Kom, malle meid! En Echten is op jou.... tot over z'n oren!
CLARA.
(geërgerd).

Maar mama, hoe....
MARIE.

Kleur nu maar niet. Er steekt geen kwaad in. Je hebt er toch allebei de leeftijd voor.
CLARA.

Ik, die zo van school kom?
MARIE.

Dat ie van adel is, kan me niet schelen.... Wat heb je in de tegenwoordige tijd nog
aan een titel? Maar 't is een nette jongen, van goeie familie, rijk.... Je zou wel mal
zijn als je je onverschillig toonde!
CLARA.

Maar Echten kent me niet. Als u hem niet allerlei opgesmukte verhalen had gedaan....
van mijn geleerdheid, van....
MARIE.
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Dat heb ik volstrekt niet! Het tegendeel is waar! Je weet heel goed, dat ik niets op
heb met die geleerdheid.... die idees van je socialistiese kostschoolvriendin, juffrouw
Drumont.
CLARA.

Och, mama, geef niet altijd met zulke grote woorden af op iemand van wie u niets
weet. Juffrouw Drumont is geen socialiste. Ze heeft me les gegeven in 't Frans en....
MARIE.

Ik heb alleen aan Echten gezegd: doe me 't genoegen en praat Clara die gekheden
uit d'r hoofd. Naar mij luistert ze niet; maar....
CLARA.
(opgewonden).

Dus.... al wat meneer Echten zei.... kwam eigenlik uit uw koker?
MARIE.

Zeker.... dat is te zeggen: wel neen; maar hij denkt net als ik.
CLARA.
(opspringend, met iets wanhopigs in haar toon).

O God, mama, wat is dat nu ellendig!
MARIE.

Hè, kind, vlieg toch zo niet op! Je papa kon vroeger ook zo opvliegen. Is 't weer
verkeerd wat ik gedaan heb?
CLARA.

Als je niet vertrouwen kunt, dat iemand meent wat ie zegt.... dat het uit hem zelf
komt! Als je denken moet, dat er achter je rug over je verhandeld is.... dat er
afspraakjes zijn gemaakt!
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MARIE.

Wat.... afspraakjes?
CLARA.

Net als vroeger, toen papa Sint Niklaas vertoonde en u maar volhield, dat Sint Niklaas
er werkelik geweest was, tot ik eindelik zijn baard in een kast vond. Toen had ik ook
al dat onaangename gevoel van voor de gek te worden gehouwen.
(heftig)

Ik ben nu geen klein kind meer; ik wil er niet inlopen.
MARIE.

Je bent weer zo overdreven!
CLARA.

En dat hij zich tot zo iets laat gebruiken!
MARIE.

Ach! Je moest blij en vereerd zijn, dat Echten zoveel belang in je stelt en ernstig met
je praten wil. Een andere man zou al lang z'n schouders hebben opgehaald. Al die
gekheid van tegenwoordig! Weet je wat een man van een meisje van jouw stand
verlangt? Dat ze zich goed voordoet, dat ze er aardig uitziet en dat ze een beetje
konversatie heeft. De rest komt van zelf. De maatschappij.... Ik heb in mijn jonge
jaren m'n hersens met die maatschappij niet gekrenkt, hoor.
CLARA.

Waarom heeft u me dan allerlei dingen laten leren.... waarom moest ik aktes halen....
waarom werd er altijd op aangedrongen, dat ik werken zou en knap worden?
MARIE.

Dat heeft je papa zo gewild!
CLARA.

Waarom dan?
MARIE.

Omdat.... omdat hij trots wou zijn op z'n dochter.
CLARA.

Daarom alleen?
MARIE.

Wou je hem dat soms kwalik nemen?
CLARA.

Och, neen, moesjelief. Ik wou zijn bedoeling begrijpen.
(stilte)

Waarom komt papa zo zelden hier? Hij moest me nu toch raad kunnen geven.
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MARIE.

Dat heb ik je al dikwels gezegd: papa moet in den Haag wonen, omdat ie lid is van
de Tweede Kamer.
CLARA.

Wij konden toch ook in den Haag wonen.
MARIE.

Dat zou te duur uitkomen en hier is de lucht ook veel beter.
CLARA.
(hoofdschuddend).

Dat mag alles waar zijn.... er steekt meer achter.
MARIE.

In alle geval.... wat je papa gedaan heeft, je kunt er op vertrouwen, dat ie er zijn goeie
redenen voor had.... al kan hij die aan z'n kinderen niet openbaren.
CLARA.

Moederlief, 't is heel wel mogelik, dat ik nog te jong ben om die redenen te begrijpen.
Maar.... dan ben ik ook nog te jong.... nog veel te jong om te trouwen. Ik wil weten,
goed weten wat ik doe. Ik dank er voor door mijn man behandeld te worden als een
onmondig kind, dat ie maar wat wijs kan maken!
MARIE.

Alles leg jij verkeerd uit. Nu.... ik ben anders geweest! Toen jouw vader mij het hof
maakte, heb ik me eenvoudig afgevraagd: houd
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ik van hem of niet. Ja, eigenlik dat niet eens, want ik wist 't wel van zelf, dat ik veel
van hem hield.... meer nog dan hij van mij.
CLARA.

't Kan wel zijn, moesje; maar.... ik ben nu eenmaal niet zo.
MARIE.

Jij zit je zelf in de weg; dat is je ongeluk en als je niet bij tijds inziet....
CLARA.
(haar in de rede vallend).

Ach, mama, laten we daar nu maar niet over door gaan. Ze me liever oprecht: heeft
u met meneer Echten gesproken over de mogelikheid, dat ik z'n vrouw zou worden?
MARIE
(aarzelend).

Ik.... wel....
CLARA.

Heeft u hem niet aangemoedigd.... niet gezegd, dat hij me vragen moest?
MARIE.

Ik weet 't al zo presies niet meer.
CLARA.

Wat ik u bidden mag, draai er niet om heen! U weet 't wèl en....
SIENTJE
(binnentredend).

Mevrouw.... daar is 't palfreniertje van de baron. Meneer wacht met 't wagentje aan
't achterhek.
MARIE.

Goed, Sientje, we komen.
(Sientje af)

Nu ben je nog niet eens gekleed.
CLARA.
(vastbesloten).

Mama, ik ga niet mee.
MARIE.

Wat zijn dat nu voor kunsten?
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CLARA.

Ik verkies niet overrompeld te worden.
MARIE.

Moet ik daarom een gek figuur maken?
CLARA.

Als hij me vraagt, kan ik evenmin ja zeggen als neen en dus....
MARIE.

Voel je niet, dat die man je nu voor onbeleefd en nukkig zal houwen? Zo heb je zijn
voorstel aangenomen en een half uur later.... Kom toch mee....
(zij gaat naar de deur, die in de tuin uitkomt).

CLARA.

Beloof me dan één ding.
MARIE.

Wat?
CLARA.

Dat u Echten eerst onder vier ogen ernstig en dringend verzoeken zal voorlopig niet
met me te spreken over trouwen.... daar zelfs niet op te zinspelen.
MARIE.

Ben je dwaas? Zulke praatjes houd ik niet.
CLARA.
(heftig).

Als u maar begrijpt, dat ik dan zelf zulke praatjes zal moeten houwen.
MARIE.

Je zult 't wel uit je hoofd laten.
CLARA.

Neen, mama; ik wil u geen displezier doen; maar....
MARIE.

Je zult wel wijzer zijn, hoor!
(af).

CLARA.
(volgend).

Moeder....
(heftig)
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O.... Goed dan; ik heb ze gewaarschuwd!
(af).
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Zesde Toneel.
ALFRED.

(Zodra Marie en Clara vertrokken zijn, sluipt Alfred naar binnen en gaat naar het buffet).

Mama en Clara van de baan en.... de kast nog open. Mooi zo.
(hij schenkt zich een glas vol en drinkt).

Hè.... wat is dat?
(stemmen in de gang).

Wie zijn daar? Alle donders, de ouwe heer!
(hij vlucht schichtig weg en neemt het glas Port mee; de karaf blijft op het buffet staan.)

Zevende Toneel.
HERMAN, WEIMER, SIENTJE.

HERMAN
(treedt, gevolgd door Weimer en Sientje, uit de gang binnen).

Kom binnen, vrind, kom binnen.
(tot Sientje).

Dus mevrouw is uit?
SIENTJE.

Ja, meneer, net uitgerejen.
(Sientje af.)

HERMAN.

Jammer. Grijp intussen een stoel, Weimer.
WEIMER.

In zo'n ouwe vriendschap als de onze ligt toch een merkwaardige kracht.
HERMAN.
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Niet waar? Geen vijftig woorden hebben we samen nog gewisseld en dadelik is 't,
of we elkaar gisteren voor 't laatst hadden gesproken.
WEIMER.

Toch is dat zes en twintig jaar geleden.
HERMAN.

Ja. Zo lang als ik getrouwd ben.
WEIMER.

En ik geloof, dat je van mij niet veel meer afwist dan dat ik nog bestond.
HERMAN.

O, neen. Ik heb je gevolgd. Het laatst ben je in de West bij een assurantie-maatschappij
geweest.
WEIMER.

Presies. Nu.... ik had jou ook niet helemaal uit 't oog verloren.... tot m'n spijt.
HERMAN.

Tot je spijt?
WEIMER.

Ja zeker. Heugt 't je niet, dat ik je Luther noemde om de heftigheid van je
hervormingswoede?
HERMAN.

En dat wij 't nooit eens waren, hè?
WEIMER.

Ja, zie je.... jouw grote idealen: alle erfenissen aan de Staat bij wijze van enige
belasting; daartegenover afschaffing van alle andere belastingen.... dat ging mij veel
te ver. Ik was en ben nog een voorzichtig mens. Maar.... je meende wat je zei.... je
vocht voor je idees.... dat trok me aan; dat bewonderde ik. En nu....wat is er van je
geworden?
HERMAN.

Wel,... met alle bescheidenheid zij 't gezegd: een lid van de Kamer, dat op menig
suksesje kan bogen.
WEIMER.

Waarvoor hij dan ook zijn vroegere idealen verloochent.
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HERMAN
(staat op en schenkt Port in).

Geloof jij dat?
WEIMER.

Me dunkt....
HERMAN.

Begin met een hartsterking te nemen.
(zij klinken).

Op ons weerzien!... En zeg me nu eens: heb jij nooit opgelet, dat een nieuw idee, als
't in de maatschappij wordt toegepast, altijd al oud is.... soms zó oud, dat haast
niemand zich de naam meer herinnert van de man, die er 't eerst mee aan is gekomen?
WEIMER.

Ja wel.
HERMAN.

En heb je je wel eens af gevraagd: hoe komt 't, dat een idee eerst schijnbaar verloren
moet gaan en dan nog eens bedacht moet worden om algemene instemming te vinden?
WEIMER.

Idees moeten rijpen of liever de mensen moeten rijpen voor een idee.
HERMAN.

Ik zeg: geen idee heeft ooit kans verwezenlikt te worden, eer de domheid er zich van
heeft meester gemaakt.
WEIMER.

Dus volgens jou regeert de domheid de wereld.
HERMAN.

Zowel in 't groot als in 't klein komt niets tot stand, of de domheid moet 't gewild
hebben.
WEIMER.

Ja wel; maar.... die domheid brengt toch dikwels iets heel anders tot stand dan ie
beoogd heeft.
HERMAN.

Daarvoor is de domheid.... domheid. Maar om nu op me zelf te komen: er is een tijd
geweest, dat ik dacht: wat logies en verstandig is, moet overwinnen. Dat was de tijd
van m'n hervormingswoede en ook de tijd, dat ik met m'n kop vooruit tegen allerlei
muren opstormde zonder ooit een steentje van z'n plaats te brengen. Denk nu niet,
dat 't me berouwt die tijd gehad te hebben. Al heb ik niets verkregen dan teleurstelling
en ondank.... veel zaad heb ik toch uitgestrooid en wat daarin goed en levensvatbaar

Groot Nederland. Jaargang 5

was.... dat zal wel eindigen met te ontkiemen en op te schieten, al wordt 't koren dan
ook door een hoop domme maaiers geoogst en al zal 't dan misschien maar aan een
enkele historiekenner blijken, dat ik zo'n eerste denker van een idee ben geweest.
Maar.... nu 't vuur in me een beetje begint te doven.... al ben ik niet zo'n verloochenaar
van m'n idealen als jij gelooft.... nu wil ik toch ook wel eens een ziertje erkenning
oogsten, een beetje plezier beleven van m'n werk.
WEIMER.

En daarom ben je bezig de domheid te vleien?
HERMAN.

Niet te vleien; maar te leien. Wat die domheid wil, moet toch gebeuren. Of we hoog
springen of laag.... daar moeten we doorheen.
WEIMER.

Als je de zaak zo beschouwt....
HERMAN.

Heb ik me dan gerechtvaardigd?
WEIMER.

Zeker verontschuldigd; maar.... zie je.... ik moet er toch eens over nadenken.
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HERMAN.

Voorzichtig als altijd, hè? 't Is goed. Dus.... later meer hierover. Vertel me nu eens
waarom jij de West hebt verlaten?
WEIMER.

Wel.... op den duur kon ik 't klimaat niet verdragen. Nu zoek ik in Nederland een
betrekking te krijgen.
HERMAN.

Op dit afgelegen dorp?
WEIMER
(aarzelend).

Neen; hier ben ik om een andere reden. Och.... zie je.... jij mag die reden wel kennen,
als je er voorlopig maar over zwijgt. Ik ga trouwen.
HERMAN.

Zo.... zo. Wel komaan. Beter laat dan nooit; maar van harte gelukgewenst. Woont
je aanstaande dus hier?
WEIMER.

Een paar huizen van je af. 't Is Dora Spronk. Misschien ken je ze wel?
HERMAN.

Aha, 't mooie dochtertje van de gewezen aktrice. Jongen, jongen, ik maak je m'n
kompliment over die verovering.
WEIMER.

En Dora is niet alleen mooi; maar biezonder verstandig en zeldzaam lief. Een
allerbekoorlikst vrouwtje; dat verzeker ik je.
HERMAN
(lachend).

Zeven en veertig jaar en nog zó verliefd!
WEIMER.

De haren zijn vergrijsd; maar 't hart is jong gebleven.
HERMAN.

Gelukkige kerel en.... gelukkig ook voor Dora, die toch zeker een vijftien.... zestien
jaartjes met je scheelt.
WEIMER.

Vin je dat te veel?
HERMAN.

Als je hart zo jong is gebleven? Wel neen. En wat wou je worden?
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WEIMER.

Ik dacht over burgemeester; maar 't ongeluk wil, dat de demissionaire minister geen
benoeming wil doen en dat 't nieuwe ministerie op zich laat wachten.
HERMAN.

Jij kunt ook zwijgen; daarom wil ik jou wel vertellen, dat op dit moment een
voordracht met mijn naam er op bij de koningin is.
WEIMER.

Aha! Nu.... dan wens ik je bij voorbaat ook geluk. Dus krijgen we nu een ministerie,
dat de domheid zal leiden en in de goede richting sturen?
HERMAN.

Heb jij ooit een ministerie gezien, dat zelfs maar probeerde iets anders te doen?
Maar.... kerel.... daar valt me iets in.
WEIMER.

En dat is?
HERMAN.

Als jij me werkelik gevolgd hebt, dan weet je, dat ik in de Kamer steeds aangedrongen
heb op een Rijksbank voor verzekering tegen ziekten en ongelukken. Wordt ik
minister, dan zal ik vóór alles m'n best doen die bank tot stand te brengen. Zou jij er
direkteur van willen worden?
WEIMER.

Willen? Wat graag; maar....
HERMAN.

Met je huwelik zal je dan een beetje geduld moeten oefenen.
WEIMER.

Tenzij ik 't waag te trouwen op de mooie kans.
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HERMAN.

Ik zie met genoegen, dat je toch iets minder zwaartillend bent dan vroeger.
WEIMER.

De tovermacht van de liefde.
HERMAN.

Die heeft al wat op d'r geweten. Nu.... denk er over en voorlopig mondje dicht.
WEIMER.

Daar kan je op rekenen
(op zijn horloge kijkend)

't Wordt mijn tijd; maar zeg me nog één ding. Waarom laat jij je vrouw en kinderen
in dit afgelegen oord wonen, terwijl je zelf in den Haag zit?
HERMAN.

Och.... dat is een onverkwikkelike zaak, waarin de domheid ook al een hoofdrol heeft
vervuld; maar ik vertrouw, dat de kwaje tijd nu achter de rug is. Mijn vrouw en ik.....
we hebben zo zoetjes aan de leeftijd bereikt, waarin de jaloezie, die grote klip in 't
vaarwater van de huiselike vrede, genoeg afgesleten en verweerd is om geen gevaar
meer op te leveren.
WEIMER.

Zo. Heb jij met de jaloezie geworsteld. Dat schijnt een boze vijand te zijn. Ik hoop
niet, dat ie Dora of mij ooit te pakken zal krijgen.
HERMAN.

Daar kan je vooruit niets van zeggen. Wat mij betreft: 't is geleden; schwamm d'rüber;
maar.... stil eens
(luisterend)

Hoor ik daar de stem van Marie niet.... Ja wel; daar is ze. Heb je nog een ogenblikje?
WEIMER.

Niet lang.
HERMAN.

Alleen maar om kennis te maken.
(naar buiten roepend).

Marie!

Achtste Toneel.
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HERMAN, WEIMER, MARIE.

MARIE
(vrolik verbaasd opkomend).

Wat is dat? Herman? Jij hier? Zo onverwachts?
HERMAN.

Hoe gaat 't? Mag ik je voorstellen: mijn ouwe vriend, Frits Weimer.... mijn vrouw.
MARIE
(vriendelik).

Heel aangenaam, meneer Weimer. Is u met m'n man uit den Haag meegekomen?
WEIMER.

Pardon, mevrouw, we hebben elkaar hier bij toeval ontmoet.
HERMAN.

Weimer heeft hier zaken te doen.
(De uitdrukking van Marie's gelaat wordt strakker).

WEIMER.

En daar 't al wat laat geworden is, hoop ik, dat u 't me niet kwalik neemt, als ik nu
heenga. Indien u 't me vergunt, breng ik een andermaal u een langer bezoek.
MARIE.

De vrienden van Herman zijn ook mijn vrienden, meneer Weimer.
WEIMER.

Mevrouw, ik hoop u 't bewijs te kunnen leveren, dat ik die vriendelike woorden op
hoge prijs stel. Tot spoedig dus. Adieu, Herman.
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HERMAN.

Ik zal je even....
WEIMER.

Neen, neen; blijf binnen. Ik kom er wel uit. Mevrouw.
(hij buigt en gaat heen).

Negende Toneel.
HERMAN, MARIE

MARIE.

Jij onverwachts over.... een toevallige ontmoeting met een ouwe vriend, van wie je
me nog nooit gesproken hebt....
HERMAN.

Ach, ja wel, al ben je 't vergeten.
MARIE
(lachend, maar achterdochtig).

Er gebeuren hier vreemde dingen.
HERMAN
(glimlachend).

Zoek er maar niets achter.
MARIE.

Wat voor zaken kan die man hebben in dit afgelegen dorp?
HERMAN.

Dat mag ik je nog niet zeggen.
MARIE
(zonder boosheid).

Weer iets geheimzinnigs. Ik onderstel toch, dat als jij....
HERMAN.

Neen! Nu geen onderstellingen.... En hoe gaat 't hier? Jij ziet er patent uit. Is Clara
gezond en fris van school gekomen?
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MARIE.

O ja; ze is nu veertien dagen t'huis. D'r gezondheid laat gelukkig niets te wensen
over. Andere dingen bevallen me, helaas, minder. Haar idees.... dan die bruuskheid....
die exaltatie....! We zouden uit rijden gaan; maar door haar schuld moesten we hals
over kop naar huis terug. Ach.... daar moet ik eens rustig met je over spreken. Freddie
is.... wel, ik vind, dat de jongen er weer slecht uitziet.... heel slecht.
HERMAN.

Nog altijd? Toen hij in den Haag was, dacht ik: de promotiefuif zit je nog in de kleren;
maar buiten zal je wel bijkomen.
MARIE.

Jij schijnt nog maar altijd niet te willen geloven, dat de jongen zwak is. Ik vat alleen
niet hoe hij zo zwak komt. Wij zijn toch allebei gezond.
HERMAN.

Ja; maar wij zijn niet op de akademie geweest. Je weet, dat ik hem liever in de handel
had laten gaan. Dat vond jij te min; de jongen moest studeren....
MARIE.

O Herman, mijn wil heeft nooit meegeteld. Freddie wou 't zelf en de dokter had
gezegd: de jongen is zenuwzwak.... geef hem zoveel mogelik z'n zin.
HERMAN.

Enfin, ik heb toegegeven en hij is dan eindelik gepromoveerd. Met dat laatste ben
ik al wonder wel in m'n schik. Dat zoontje heeft me heel wat geld gekost.
MARIE.

Maar vertel me nu eens waarvoor je....
HERMAN.

Waarvoor ik overkom. Wel, ik kom je een voorstel doen, dat, ik hoop 't.... je volle
instemming zal hebben.
MARIE
(niet zonder ironie).

Een voorstel? Jij.... aan mij?
HERMAN

Wat zou je er van denken, als wij weer samen gingen wonen?
MARIE
(met blijde nadruk).

Hier?
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HERMAN.

Neen; in den Haag.
MARIE
(na een ogenblik van aarzeling).

Je weet, Herman, wat ik altijd heb gezegd. Jij hebt te bevelen; ik.... te gehoorzamen.
Dat ik verwonderd ben....
HERMAN.

Alleen verwonderd? Niet verblijd?
MINA
(weer iets opgeruimder).

Ook wel.... ten minste.... 't hangt er van af....
HERMAN.

Je weet, dat 't altijd mijn plan is geweest. Deze toestand was maar tijdelik.
MARIE
(met ironie; maar zonder kwaadwilligheid).

Hij duurt anders nu al tien jaren.
HERMAN.

Des te meer reden om er een eind aan te maken. Al die tijd heb ik m'n huiselik leven
moeten missen. Je weet, hoe ik daaraan gehecht was.
MARIE
(schouderophalend; maar niet boosaardig).

Je eigen verkiezing.
HERMAN.

Nu.... ja; maar ondertussen heb ik m'n hoop op een betere toekomst behouden. En
nu Alfred gepromoveerd, Clara van school af is.... moeten we, dunkt mij, met die
toekomst een begin maken
(na een ogenblik van stilte).

Er is tussen ons veel strijd en onenigheid geweest, Marie. We hebben beide in menig
opzicht verkeerd gehandeld. Willen we 't verleden beschouwen als uitgewist en
vergeten? Willen we een nieuw leven beginnen?
(stilte).

Kom, Marie, geef me daar je hand eens op
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(zij geeft hem de hand).

MARIE
(die zichtbaar aangedaan is; maar zich tracht te bedwingen).

Herman.... toen je zei: de kinderen gaan 't huis uit en wij van elkander, was mijn
antwoord: wat jij ook goed en nodig zult vinden.... ik zal me zonder morren er in
schikken.
(goedig)

Heb ik dat niet gedaan?
HERMAN.

Zeker; ik erken 't graag.
MARIE
(met een glimlachje, dat geheel vrij van hatelikheid is).

Op dit dorp en zonder de kinderen was mijn leven niet amuzant.
HERMAN
(vergoelikend).

Je hadt ergens anders kunnen wonen. Jij hebt deze woonplaats zelf uitgekozen.
MARIE.

Voor de gezondheid van de kinderen.
(flauw verwijtend).

Jij ging naar den Haag.
HERMAN.

Voor de Tweede Kamer.
MARIE
(beider toon wordt langzamerhand geprikkeld; Marie blijft echter vriendelik spreken).

Ik vraag niet waarom.
HERMAN.

Als je dan maar toegeeft, dat ik geen andere reden had.
MARIE.

Dat is jouw zaak. Ik onderstel....
HERMAN
(even heftig; maar zich terstond weer bedwingend).
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In Godsnaam, Marie, kom niet met onderstellingen aan. Dat ellendige onderstellen
is eigenlik de bron geweest van onze hele ellende. Kom....

Groot Nederland. Jaargang 5

19
laat ons niet zo doorgaan. Van nu af aan mogen we geen onaangename
woordenwisselingen meer hebben. Ik zal alles doen om ze te vermijden; wil jij ook....
MARIE
(zacht afwerend).

Ik ben me niet bewust, Herman, je ooit reden tot zulk een onaangename
woordenwisseling te hebben gegeven.
HERMAN.

Des te beter; maar....
MARIE.

En al heb je me gekwetst in mijn teerste gevoelens....
(wèl aangedaan; maar niet bitter)

ja zeker, in mijn teerste gevoelens.... ik heb te veel van je gehouwen om 't je niet
dadelik te vergeven. Alleen heb ik gezegd: denk niet, dat mijn liefde me blind maakt....
dat ik me met open ogen laat bedriegen.
HERMAN
(zich met moeite bedwingend).

Daar hoefde ik niet aan te denken. Ik heb je nooit bedrogen.
MARIE.

Dat is een kwestie tussen jou en je geweten.
HERMAN
(opstuivend).

Maar houd me nu één ding ten goede: je hebt toch maar nooit een schijntje van
bewijs....
(na een poos heen en weer te hebben gelopen, bedaard)

Marie, ik herhaal m'n vraag: willen we samen een nieuw.... een beter leven beginnen?
MARIE.

Wat jij wenst, Herman, zal gebeuren, net als vroeger.
HERMAN.

Zo is 't goed. We zijn nu al weer tien jaar ouwer geworden. Me dunkt....
MARIE.

Voor een vrouw is tien jaar zeker heel veel; maar voor een man.... een gezonde man
als jij....
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HERMAN
(lachend).

Gezond; maar over de vijftig.
MARIE
(met een lachje).

Je weet heel goed, dat je daar niet naar uitziet. Nog geen enkel grijs haar in je knevel.
Je vriend Weimer lijkt veel ouwer.
HERMAN.

En toch is hij vier jaar jonger. Maar wat drommel, waarom zouden we ons best niet
doen zo lang mogelik jong en vrolik te blijven? Kom, Marie, geef me nu eens een
hartelike zoen en neem er een van mij aan. Wil je?
(zij kussen elkander zonder enige gedwongenheid).

MARIE
(innig).

Herman, je weet, dat ik nooit iets anders heb gezocht dan jouw geluk en het geluk
van onze kinderen.
HERMAN.

Kindlief, ik ben er van overtuigd. Ondanks onze wederzijdse grieven hebben we
altijd....

Tiende Toneel.
HERMAN, MARIE, CLARA, later ALFRED, nog later SIENTJE.

CLARA.
(die argeloos binnentreedt).

Hé, Papa! U hier?
HERMAN.

Hoe gaat het mijn lieve Clara? Kind, je ziet er als een appeltje uit; maar.... wat kijk
je ernstig.
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CLARA.
(gedwongen gekscherend).

Ik ben ook weer een jaar ouwer geworden sinds u me 't laatst heeft gezien.
MARIE
(spottend).

Het ene ogenblik is Clara oud; het andere is ze te jong.
HERMAN.

Dan zullen we samen eens uitrekenen hoe oud ze eigenlik zijn mag.
ALFRED.
(binnentredend).

Zo, ouwe heer, hoe gaat het?
HERMAN.

Best, meester in de rechten, en jij?
ALFRED.

Nu.... la.... la
(geeuwend).

Ik voel me altijd moe en mat.
HERMAN
(Alfreds wangen aanrakend).

Wat kongestief, hè?
SIENTJE
(binnentredend).

Een telegram, meneer.
HERMAN.

Nu al? Dat is vlug.
MARIE.

Verwachtte je dan een telegram?
HERMAN.

Ja.... ik....
(lezend).
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Zie zo; dat is in orde.
(hij tekent het ontvangbewijs).

MARIE.

Wat?
HERMAN.

Lees maar
(Marie leest).

Hier Sientje.
(Sientje af).

Kinderen, we gaan alle samen in den Haag wonen. Wat zeggen jelui daarvan?
CLARA.

O, dat vind ik prettig!
MARIE.

God.... Herman.... minister! Jij minister!
CLARA.

Is papa minister geworden?
ALFRED.

Sakkerloot!
HERMAN.

Daar waren jelui niet op verdacht, hè?
MARIE.

Dan krijg je nu toch eindelik eens de kroon op je hoofd.
CLARA.

O, vadertjelief, hoe heerlik! Ik ben trots op u, hoor! Laat me u nog eens een zoen
geven. Hartelik gelukgewenst!
(zij kust hem).

MARIE.

Door mij ook, Herman. Wat een triomf!
ALFRED.
(hem de hand gevend).

Ouwe heer, mijn kompliment. Krijgen we nu een fijne fles?
HERMAN.

Alfred, m'n jongen, de fijne fles zal je hebben en met die fijne fles zullen we drinken
op de toekomst. Ik hoop, dat ik eer met je zal inleggen en dat die toekomst ons allen
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veel geluk en veel gezelligheid zal brengen. Ondertussen, als 't je te moeilik valt
vader of papa tegen me te zeggen, doe me dan 't genoegen en noem me goeie of
liever beste vrind. En nu, kinderen,
(op zijn horloge kijkend)

aan tafel! 't Is etenstijd.
(tot Clara).

Nu geef jij me eens de arm.
(Onder het gaan naar de eetkamer, berispt Marie zachtjes Alfred, die achter Hermans rug een
ietwat koddige buiging heeft gemaakt).

Einde van het eerste bedrijf.
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Tweede Bedrijf.
(Een groot jaar later).
Het toneel stelt de huiskamer van een Haagse woning voor. Links de deur naar Hermans
kamer; rechts de deur van Marie's kamer. In de achtergrond links de deur, die dieper het huis
in voert; rechts een deur, die naar de voordeur geleidt. De voorlaatste deur kan vervallen en
vervangen worden door een porte-brisée, waarachter men de andere helft van een suite
ontwaart. De meubelen van bedrijf I staan weer in dit vertrek; maar zijn vermeerderd met
enige nieuwe.

Eerste Toneel.
MARIE, SIENTJE, later ALFRED. (Marie ruimt met Sientje het ontbijt op en heeft op een blad een
ontbijt voor Alfred gereed gemaakt).

MARIE.

Een boterham, een zacht gekookt eitje, de trekpot, melk, suiker en een kopje. Zet
alles boven op 't gangtafeltje, tik dan aan meneer Alfred z'n deur en zeg hem, dat het
al over half tien is.
SIENTJE.

Best, mevrouw.
(zij wil met het blad heengaan).

MARIE.

Is juffrouw Clara nog niet t'huis?
SIENTJE.

Neen, mevrouw; de juffrouw heeft van morgen al om kwart over zevenen d'r glas
melk gevraagd. Ze staat nog eer op dan wij.
MARIE.

Ja, ja, ik weet 't.
(terwijl Marie nog opruimt wat er op te ruimen valt, komt Sientje bij de deur Alfred legen, die
er zeer slordig uitziet).

ALFRED.

Is dat voor mij?
SIENTJE.

Ja meneer.
ALFRED.

Laat dat ei dan maar hier en 't brood ook.
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MARIE.

Maar Freddie, eet je nu weer niets?
ALFRED.
(gejaagd).

Neen, mama, ik heb geen trek; mijn maag is van streek.
(tot Sientje)

Breng de tee op m'n kamer.
(tot Marie gehaast, als Sientje vertrokken is)

Mama, hoor eens gauw.
MARIE
(ontsteld).

Is er weer iets aan de hand?
ALFRED.

Papa heeft me gisteren avond weer eens de waarheid gezegd. O, heel flink; maar
waar dient dat nu toe? Ik geef hem immers gelijk. Maar als ik geen zaken, geen mooie
zaken krijg, verveel ik me en als ik me verveel, raak ik aan de boemel.
MARIE.

Ach, God; ach, God!
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ALFRED.

Van nacht heb ik geen oog dicht gedaan. 't Is, of m'n kop splijten zal. En wat vraag
ik? Een ellendige vijfhonderd pop.
MARIE.

Maar je hebt ook al zo dikwels geld gevraagd en je hadt me zo vast beloofd geen....
ALFRED.

Ach! Wat beloofd? Als je in de rats zit, zou je immers wel beloven de maan uit de
hemel te halen!
MARIE.

Ik had je toch pas weer honderd gulden van m'n kleedgeld gegeven.
ALFRED.

't Was een ouwe beer, waar ik al niet meer aan dacht. Maar breek daar uw hoofd niet
mee; de ouwe heer betaalt.
MARIE
(verwonderd).

Betaalt ie?
ALFRED.

Daar moet hij immers toch mee eindigen. Maar laat me nu even uitspreken. U weet
wat het buro van konsultatie is, niet waar?
MARIE.

Waar je een advokaat krijgt als je onvermogend bent?
ALFRED.

Presies. Nu.... dat buro heeft me toegevoegd aan een keukenmeid.
MARIE.

Aan een keukenmeid? Jou? De zoon van een minister?
ALFRED.

Fijn zaakje, hè? Dat noemen ze dan de verheven roeping van een advokaat?
Keukenprinsessen verdedigen! Ik heb er dan ook feestelik voor bedankt; maar nu
ben ik voor de deken van de orde der advokaten moeten komen om me te
verantwoorden. Ja wel! Kent u die deftige pisang? Zó'n ventje.... met een bult. En
dat wou nog erg uit de hoogte doen. Zo'n krates! Ik begon te lachen en.... dat heeft
hij me verdomd kwalik genomen. Nu moet ik weer verschijnen voor de Raad van
toezicht en discipline van de orde der advokaten. Is dat een gedonderjaag!
MARIE.

God, jongen, wat kan die raad van.... die raad.... wat kan die je doen?
ALFRED.
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Waarschuwen, berispen, schorsen, des noods afzetten.
MARIE.

Freddie, Freddie, wees toch voorzichtig. Denk toch aan je toekomst, je carrière.
ALFRED.

Ja wel; dat zegt de ouwe heer ook. En daarom wil hij die vijfhonderd gulden wel
betalen; maar dan moet ik voor die raad van toezicht schuld erkennen en m'n hoofd
buigen.
MARIE.

Wees maar blij, als je er zo afkomt.
ALFRED.

O, tegen die verwaande confrères van me zou ik met plezier spelen: aap wat heb ie
mooie jongen. Als ik daarmee nu maar uit de brand kwam. Maar ik heb nog drie
andere beren: een van twee honderd, een van vier honderd en een speelschuld van
twee duizend.
MARIE.

Nog zes en twintig honderd gulden! Maar, m'n hemel, jongen, waar moet al dat geld
van daan komen? Je weet toch hoe papa in geldzaken is.
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ALFRED.

Deun, ja, verdomd deun!
MARIE
(streng).

Alfred, je papa heeft 't niet aan je verdiend, dat je op die toon van hem spreekt. Me
dunkt, dat je ons genoeg geld hebt gekost en wij zijn lang zo rijk niet als jij schijnt
te denken.
ALFRED.

Ach, kom! Een minister zou geen krediet hebben en net zoveel geld kunnen krijgen
als ie maar wil! Maak dat de poes wijs! Neen, de ouwe heer heeft 't land aan me,
omdat u van me houdt. Dat is de hele zaak.
MARIE.

Och, och, wat zal dat nu weer een onaangenaamheden geven! En wat moet ik zeggen?
Wat moet ik doen? Ik heb je al zo dikwels geholpen en voorgesproken.
ALFRED.

Wat baat ook al dat gemors? Laat me leven zoals 't de zoon van een rijke meneer....
een minister past, of.... laat me op avontuur de wereld ingaan. Ik moet met geld
kunnen smijten, of ik moet er een sport van maken geld te verdienen. De rest laat
me koud. Wil de ouwe heer niet meer afschuiven.... nou, ook goed. Dan word ik
akteur of reiskoerier, des noods zakkeroller. Maar dat krenterige
dubbeltjes-omdraaien....!
MARIE
(die na heeft gedacht).

God, Freddie, kind, spreek zo niet. Ik word er koud van. Ik geloof, dat jij tot alles in
staat zoudt zijn. Maar.... wacht.... laat eens zien.... Ja, 't is waar, die zijn er nog....
ALFRED.

Wat?
MARIE
(naar een kastje gaande).

Ik heb een hypotheek.... van mijn eigen geld. Daar wordt alle jaar twee honderd
gulden op afgelost. Die heb ik juist ontvangen.
ALFRED.

Nu.... geef maar op; dat is ten minste weer één beer gemuilband.
MARIE.

Ik moet 't terug hebben, hoor. Ik moet dat geld aan je papa verantwoorden.
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ALFRED.

Ja wel, ja wel. Geef 't maar gauw; anders worden we nog overvallen
(Marie haalt het geld uit het kastje).

MARIE.

Hier. Zorg nu eerst, dat die zaak in orde komt.... die zaak van de raad.... dat buro
van.... hoe heet 't ook weer?
ALFRED.
(gemaakt deftig).

Raad van toezicht en discipline op de orde der advokaten. Meerderjarig, gepromoveerd
en toch nog onder toezicht. 't Is belachelik!
MARIE.

Nu juist.... die raad. Misschien, dat papa dan.... tot beloning.... Ik zal zien; maar
beloof me nu in Godsnaam geen schulden meer te maken.
ALFRED.

Ik houd m'n beloften immers toch niet. Maar.... dank u wel voor de twee honderd
pop
(hij zoent zijn moeder).

U doet ten minste wat u kan. Nu ga ik m'n tee uitdrinken. Hè, 't is of m'n kop moet
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bersten.
(in het heengaan).

Mama.... maakt de ouwe heer heel veel spuls, zeg dan gerust: als Alfred 't geld niet
krijgt, zal je zien, dat hij een ferme dwaasheid doet en dan.... is Holland in nood!
MARIE
(krachtig).

Neen, jongen, dat zeg ik niet! Zo mag je niet spreken tegen je vader.
ALFRED.

Zo spreek ik wèl. Ik heb geen zin krom te liggen, omdat hij wil oppotten. En als hij
niet oppot.... waar laat ie 't geld dan?
(af).

MARIE
(alleen, het kastje sluitend).

O, dat geld, dat geld! Hoe doen andere mensen toch? Die schijnen er altijd van te
hebben.
SIENTJE
(binnentredend).

Mevrouw, daar is dat meisje, dat 'r dienst gepresenteerd heeft.
MARIE
(neemt haar sleutelmand en gaat heen).

Ik kom
(Sientje af).

En de jongen heeft gelijk; waar laat Herman 't?
(af).

Twede Toneel.
HERMAN, WEIMER, later MARIE.
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WEIMER
(komt uit Hermans kamer binnen; Herman volgt hem).

Niemand wist, dat die tante zo rijk was; maar nu Dora zo'n mooie erfenis heeft
gedaan.... nu kan 't je toch niet verwunderen, dat ik lust heb eens wat van Europa te
gaan zien, eer ik daar te oud voor word....
HERMAN.

Verwonderen doet 't me ook niet; maar.... nog geen jaar ben je in betrekking en me
nu al in de steek laten....
WEIMER.

Natuurlik ga ik niet weg, eer je een goeie plaatsvervanger voor me hebt.
HERMAN.

Luister eens, kerel. Toen ik trouwde, bezat ik wat fortuin; maar mijn vrouw heeft in
't begin een beetje erg duur huisgehouden, mijn zoon heeft een beetje heel veel geld
gekost! Ergo zou ik m'n ouwe dag liever niet op een ministerspensioen tegemoet
gaan. Ben ik eenmaal minister af, dan heb ik op mijn leeftijd niet veel kans meer iets
goeds te krijgen.... iets, dat voor mij past en waarvoor ik pas, tenzij.... tenzij jouw
baantje open kwam. Zou jij dus niet aan willen blijven, totdat ik moet aftreden?
WEIMER.

A, je zoudt willen, dat ik mijn baantje voor je warm hield. Maar.... hoe lang denk je
nog minister te blijven?
HERMAN.

Als je nu eens wachtet, totdat de Kamer weer vernieuwd wordt.... dus nog drie jaar.
Misschien zijn dan m'n dagen wel geteld of heb ik er genoeg van gekregen.
WEIMER.

Drie jaar.... drie jaar....
HERMAN,

's Zomers kan je immers een flinke vakansie nemen.
WEIMER
(goedig toegevend).

Nu....
HERMAN
(de hand uitstrekkend).

Is 't afgesproken?
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WEIMER
(hem de hand drukkend).

Omdat jij 't bent.
HERMAN.

Ik blijf er je mijn leven lang dankbaar voor.
(Marie kamt op).

MARIE.

Hé, meneer Weimer, al zo vroeg hier en op Zondag?
WEIMER.

De zaken, mevrouw, storen zich niet aan de Zondagsrust; maar daarom mag ik u niet
storen in huiselike bezigheden.
HERMAN.

Na twaalven kom ik die stukken dan wel halen.
WEIMER.

Misschien reik ik ze nog wel vóór twaalven even hier aan.
(tot Marie)

Wat heeft uw man een sukses in de Kamer! Eergisteren waren de tribunes vol dames.
Hij zal nog ijdel worden.
MARIE.

Ik geloof, meneer Weimer, dat alle mannen ijdel zijn. Mijn groeten aan Dora.
(Weimer, die haar de hand heeft gegeven, vertrekt).

Derde Toneel.
MARIE, HERMAN, later CLARA.

MARIE.

Die Weimer heeft 't maar getroffen, dat jij net een baantje voor hem hadt, toen hij
trouwen wilde.
HERMAN.

Ik heb 't met hem niet minder goed getroffen. Zeg.... is van der Poort nog geen
tweehonderd gulden op z'n hypotheek komen aflossen?
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MARIE.

Ik geloof 't niet.... ik herinner me niets....
HERMAN.

Vreemd. Een week te laat. Andere jaren was ie zo prompt.
(een krant nemend)

Alfred al uit de veren?
MARIE
(een en ander beredderend)

Hij is daar net hier geweest. Hij heeft weer erge hoofdpijn. Ik vind, dat ie er met den
dag slechter uitziet.
HERMAN.

Waarom komt ie niet meer in de frisse lucht?
MARIE.

En je verlangt, dat ie werken zal.
HERMAN.

Doet ie dat dan in de Bodega, waar ie elke dag van half vijf tot zessen te vinden is?
MARIE.

Hij moet toch onder mensen komen! Denk je, dat een advokaat kliënten krijgt door
in 't bos te wandelen?
(gemoedelik, maar ernstig)

Bezorg hem zaken, Herman, maar mooie zaken, zaken, waarin de jongen plezier kan
hebben.
HERMAN
(schertsend).

Mooie zaken, Marie, kan ik niet maken.
(ernstiger)

Wil de jongen liever geregeld buro-werk of ander werk hebben dan afwachten, dat
ie praktijk krijgt.... goed.... best, ik zal hem helpen. Maar.... als dat zo is, waarom
zegt ie mij dan juist 't tegendeel.... ten minste voor zover hij iets zegt?
MARIE
(zwak verwijtend).

Ja.... jij hebt nooit zijn vertrouwen weten te winnen; dat is ongelukkig genoeg.
HERMAN.

Daar zullen we de reden nu maar niet van naspeuren. Ik
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wil je alleen nog dit zeggen: wees voorzichtig. Alfred is lui en verwend. Misschien
heeft z'n gezondheid er toe meegewerkt hem zo te maken; maar zoals de zaken staan,
kan maar één ding hem er bovenop houwen en dat is de harde noodzakelikheid van
zich door 't leven te moeten heenslaan. Het ontbreekt de jongen niet aan energie,
maar die moet geleid worden in de goeie richting. Doen we 't tegendeel, dan....
MARIE.

Herman, Freddie is teer en gevoelig. Met hardheid kan je hem wel ter neer slaan....
misschien tot een dwaasheid aandrijven; maar zal je overigens weinig bereiken....
HERMAN.

Door hem in z'n verkeerde neigingen te stijven nog veel minder. Ik bid je, Marie,
werk me niet tegen. Begrijp toch, dat je geen dronkaard genezen kunt door hem de
sleutel van je wijnkelder te geven. Je bent moeder en hij is je lieveling; maar....
(Clara treedt binnen).

CLARA.

Goeie morgen! Hè, wat een weer! Een regen en een wind!
HERMAN.

En jij dapper er op uit, hè!
(hij geeft haar een zoen).

MARIE.

Met die ouwe japon, je grote mantel, je overschoenen en je glimmende hoed kan je
een buitje trotseren. Wat moeten de mensen er toch wel van zeggen, dat de dochter
van een minister in zulk een kostuum vóór dag en dauw als een schoolmamsel uit
les geven gaat en dat nog wel op Zondag!
CLARA.
(heftig).

U weet toch, mama....
MARIE.

Kalm maar, kalm maar....
CLARA.
(zich beheersend).

U weet, dat ik me graag netjes kleed; maar zou u nu willen, dat ik met m'n nieuwe
japon in de regen ging lopen?
MARIE.

Ik zou willen, dat je t'huis bleef. Hier is ook nuttig werk te doen.
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CLARA.

Waarom mag ik u dan nooit iets uit de hand nemen?
MARIE.

Omdat ik geen opofferingen verlang; maar dat is geen reden om 's Zondags morgens
les te geven.
CLARA.

Als ik 's Zondags vroeg les geef aan Anna Mulder, dan is dat, omdat ze tegen tien
uur naar de kerk moet en in de week geen tijd heeft met 't huishouden van haar
ziekelike vader, die ze niet alleen kan laten en met haar eigen pianolessen.
MARIE.

Dat les geven schijnt je biezonder te amuzeren.
CLARA.

Anna Mulder en haar vader, mama, zijn zo dankbaar, dat....
MARIE
(lachend).

Dat spreekt van zelf: 't kost hun geen geld. Maar als je behoorlik betaling vroeg, is
't nog de vraag, of de mensen je wel zouden nemen.
HERMAN
(die zijn krant weer heeft opgenomen).

Clara wil juist mensen helpen, die geen andere hulp kunnen krijgen, niet waar Clara?
MARIE.

Ik vindt 't bespottelik, allerbespottelikst; maar.... zij moet 't weten en als jij 't
goedvindt....
(neemt haar sleutelmand en vertrekt).
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Vierde Toneel.
HERMAN, CLARA, later SIENTJE.

CLARA.

Vadertje, luister eens: verleden jaar.... toen ik pas van school was gekomen, heeft u
eens zo lief, zo vertrouwelik en ernstig met me gesproken. Tegen wil en dank moest
ik u toen alles vertellen.... al wat er in me omging.
HERMAN.

Kindje, daar heb je me veel plazier mee gedaan; maar.... deed je dat heus tegen wil
en dank?
CLARA.
(een beetje verlegen).

Ja.... ik was.... ik dacht toen niet.... niet lief over u. Ik vond 't niet zoals 't hoort, dat
u ons altijd alleen liet.
HERMAN.

O.
CLARA.

Maar dat is nu veranderd. O, helemaal.... Tegenwoordig.... ach, ik begrijp wel wat
voor een moeilik leven u gehad heeft.
(Herman geeft haar plotseling aangedaan een kus).

Mama is zo'n heel ander mens dan u.... Zolang Alfred en ik dus op school waren....
heeft u gedacht....
HERMAN.

Verder, m'n kind, verder maar. Waar wou je op neerkomen?
CLARA.

U zei toen: ik zou je aanraden lessen te gaan geven. Dat is een nuttig werk: je komt
er door in aanraking met allerlei mensen.... je trekt partij van 't geen je geleerd hebt
en je blijft toch in je ouderlik huis.
HERMAN.

Was dat niet goed bedacht? Je hadt gezegd: papa, waarom kan ik niet iets ernstigs,
iets nuttigs gaan uitvoeren.... een beetje goed doen op de wereld. U verlangt 't wel
van Alfred; waarom niet van mij?
CLARA.

Toen u me die lessen bezorgd had, was ik ook heel blij; maar.... als 't nu waar is wat
mama zegt: dat de mensen mijn lessen alleen maar goed vinden, omdat ze geen geld
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kosten.... dan is 't weer niet ernstig en niet nuttig wat ik doe.... dan is 't toch weer
kinderwerk.
HERMAN
(vergoelikend).

Och, Clara, je mama kent die Mulderen z'n dochter niet eens.
CLARA.

Maar wat ze zegt, kan toch wel waar zijn.
HERMAN
(gekscherend).

Wat wordt jij een kleine tobberd; vroeger was je zo'n vrolike meid.
CLARA.
(heftig).

Ik wil ook niet zo wezen.... ik doe er u verdriet mee.... Maar u weet niet hoe mama
mij ter neer kan slaan en.... ontmoedigen.... wantrouwend maken....
HERMAN.

Kom, kom....
CLARA.

Ze kan zich nooit eens in me verplaatsen. En dan die kleine speldeprikken, die....
Weet u nog wat ze gisteren aan tafel gezegd heeft?
HERMAN.

Wat dan?
CLARA.

Dat kinderen maar niet altijd mochten blijven teren op hun ouwers. Jongens moesten
gaan verdienen en meisjes behoorden te trouwen.
HERMAN.

Dat zag op Alfred.
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CLARA.

Neen, papaatje; dat zag op mij. Mama wil me weg hebben?
HERMAN.

Mama, die zo dol is op haar kinderen?
CLARA.

Maar als ik nu eens een betrekking kon krijgen.... een heuse betrekking, een
betrekking, die nuttig is en een goed salaris geeft.... waarvan ik met zuinigheid op
kamers wel zou kunnen leven.... vooral als ik er nog privaat-lessen bij geef.... zonder
u een sent meer te kosten.
HERMAN.

Hier in den Haag?
CLARA.

Neen, in Amsterdam.
HERMAN.

Wat is dat dan voor een betrekking
CLARA.

Sekretaresse bij de Nederlandsche Maatschappij tot Nut van de Vrouw. Dan kan
mama niets meer zeggen, en wanneer ik dat was en ik deed niet ernstig en goed m'n
plicht, dan kreeg ik toch zeker net als een man m'n ontslag.... is 't niet?
HERMAN
(lachend).

Daar twijfel ik niet aan; maar
(ernstiger)

denk je nu, dat ik 't aangenaam zou vinden op die manier geld te bezuinigen?.... Alle
dagen te moeten denken: nu zit mijn Clara eenzaam op kamers.... En zou 't jou niets
kosten mij mijn enige dochtertje af te nemen, mijn meisje, met wie ik zo graag m'n
babbeltje houd, mijn verstandige lieveling, die ik zo moeilik kan missen?
CLARA.

Ach, wat heeft u aan mij? Telkens onaangenaamheden met mama.
HERMAN.

Nu.... nu.... En.... kindjelief.... om werkzaam, nuttig werkzaam te kunnen zijn, is 't
daarvoor nu zo goed.... zo noodzakelik, dat je gaat leven als zo'n ongelukkige
vrijgezel?
CLARA.

Noodzakelik.... neen....
HERMAN

Groot Nederland. Jaargang 5

(snel invallend).

Kijk nu eens naar mevrouw During, die 't tijdschrift voor vrouwenarbeid redigeert....
Die is getrouwd. Mevrouw den Hoff, die de huishoudschool bestuurt, is getrouwd
en moeder van twee kinderen.... Mevrouw....
CLARA.

O, getrouwd te zijn met een verstandige man, die deelt in je plannen, met wie je je
idees bespreekt.... iemand als u.... ja....
HERMAN.

Heb ik je al verteld, dat Echten in de laatste tijd weer enige keren bij me is geweest?
CLARA.
(enigszins verward).

Neen.... Echten? Bij u?.... Waarvoor?
HERMAN.

In de eerste plaats om me te zeggen, dat hij jou zo dankbaar is.
CLARA.
(heftig uitvallend).

Dankbaar? Omdat ik hem afgewezen heb? En dat komt hij u vertellen?
HERMAN
(lachend).

O, o, wat vergalopperen wij ons daar!
CLARA.

Maar u zegt toch, dat ie dankbaar is.
HERMAN.

Dat is ook zo. Hij is je dankbaar, dat jij hem de ogen hebt geopend.
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CLARA.

Ik?
HERMAN.

Hij voelt zich afgewezen, omdat jij hem voor een leeglooper en een egoïst houdt.
CLARA.

En ik heb juist....
HERMAN.

Die gedachte hindert hem zo, dat ie nu met alle geweld een betrekking wil hebben
of.... beter gezegd: een maatschappelike werkkring. Hij is niet gemakkelik te helpen;
maar toch heb ik hoop binnenkort iets geschikts voor hem te vinden. Ik moet erkennen,
dat de jongen geen slechte indruk op me gemaakt heeft. Z'n hoofd is goed.... z'n hart
zit op de rechte plaats....
CLARA.

Dat is waar.
HERMAN.

Vin jij dat ook? Zo.
(gemoedelik)

Zeg, kindje, heb jij hem niet wat te hard, wat te bruusk afgeweerd?.... Hij schijnt 't
zich erg te hebben aangetrokken.... Wil je misschien eens horen wat hij zei?
(Clara, die nadenkend voor zich uit heeft gekeken, knikt bevestigend).

Als uw dochter mij niet op zulk een heftige toon het zwijgen had opgelegd, dan....
CLARA.
(heftig).

Waarom heeft mama ook niet gedaan wat ik vroeg? Nu heb ik zelf moeten spreken
en ben ik veel te heftig geworden.
HERMAN.

Jammer genoeg. Echten heeft nu een verkeerde indruk van je gekregen. Hij had niets
liever gewild dan een aardig kapitaaltje beschikbaar stellen voor een of ander mooi
sociaal plan, dat jij hem zou hebben aangegeven en....
CLARA.

Neen; dat is gekheid. Hij moet zelf.... Weet u wat ik geloof?.... Daar zit mama weer
achter.
HERMAN.
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Hoe kan je dat nu denken? Sinds wij in den Haag wonen, heeft Echten mama eens....
zegge: één keer gesproken.... op haar jour.... in 't bijzijn van allerlei andere mensen.
Voel je niet, dat de jongen door jou genezen wil worden?
CLARA.

Genezen? Door mij? En waarvan?
HERMAN.

Echten is een geestige spotter en zulke mensen lijden dikwels aan wantrouwen....
overdreven wantrouwen in zich zelf en in alles wat hun al te mooi voorkomt.
CLARA.

En daarvan zou ik....?
(er wordt geklopt).

HERMAN.

Binnen.
SIENTJE.

Meneer, daar is meneer Weimer weer; hij wou u graag nog effen spreken en de baron,
meneer Echten, is er ook.
CLARA.
(heftig).

O, dat is een afspraak! Nu doet u net als mama!
HERMAN.

Ik zweer je, dat ik Echten niet verwachtte. Ongeveer een maand geleden heb ik hem
ter loops gezegd: als je me weer iets te vragen hebt, kom dan 's Zondags aan m'n
huis. Dat is alles.
(stilte)

Vertrouw je me niet?
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CLARA.
(Herman in vervoering om de hals vallend).

Ja vadertje, u vertrouw ik.
HERMAN
(Clara aan zich drukkend).

Kleine lieveling!.... Sientje, laat meneer Weimer in m'n studeerkamer en vraag of
meneer Echten hier wil komen.
(Sientje af).

CLARA.

Hier? Maar....
HERMAN.

Je zult natuurlik zo vriendelik zijn hem even gezelschap te houwen, terwijl ik met
Weimer spreek.
(zeer gemoedelik)

Clara lief, ik zal je nooit misleiden en ook nooit tot iets dwingen; maar heb je mijn
raad nodig, dan spreek je. Niet waar?
(Clara knikt)

Tot straks, kind.
(Herman af. Clara kijkt even in de spiegel en brengt haar haar wat in orde.)

Vijfde Toneel.
CLARA, ECHTEN.

ECHTEN
(binnentredend).

O!.... Pardon, juffrouw.... ik....
(hij wil teruggaan).
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CLARA.

Kom binnen, meneer Echten. Papa moet even meneer Weimer te woord staan.
(zij wijst hem een stoel aan; ogenblik van stilte)

U komt.... u hoopt.... u zoekt een werkkring, niet waar?
ECHTEN.

Weet u daar al van?
CLARA.

Papa is toch niet onbescheiden geweest?
ECHTEN.

O, neen. Dat uw papa dit met u....
(hij kijkt haar aan)

Pardon; ik herinner me, dat er onderwerpen zijn, waarover u me verboden heeft te
spreken.
(stilte)

CLARA.
(hem de hand toestekend).

Ik heb u verleden jaar gekwetst.... Wil u me dat vergeven?
ECHTEN
(haar de hand drukkend).

Ach, juffrouw Clara, u had wel gelijk mij te minachten.
CLARA.

Minachten? Ik heb u in 't geheel niet geminacht.
ECHTEN.

Dank u. Dat is een goed woord. Als u wist, hoe gelukkig u me daar mee maakt.
CLARA.

Ik vond u alleen zo.... zo zonderling. Ik moest telkens denken, dat 't niet uit u zelf
kwam, wat u zeide.
ECHTEN.

Omdat ik wel eens sarkasties ben? Ja, dat is soms plus fort que moi. Maar.... in de
grond ben ik dan toch heel ernstig.
CLARA.

Eigenlik dacht ik, dat u maar een beetje de gek met me stak.... met mijn denkbeelden.
ECHTEN.
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O, neen! Integendeel! Ik heb eerbied voor uw denkbeelden. U heeft me wakker
geschud. Mijn laag neerzien op werkzame mensen was, welbeschouwd, heel pedant
en.... dorn ook. Maar.... om een ander mens te kunnen worden.... ik heb 't u al eens
gezegd.... moet
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ik hulp hebben. Zou u me die hulp niet willen geven? U kan 't; dat weet ik zeker. U
is zelfs de enige, die 't vermag. Ik heb gestudeerd en weet dus wat meer dan u. Goed;
maar u bezit die eigenaardige geestdrift.... die warmte van gevoel, waardoor een
scepties mens als ik kan en ook moet opgezweept worden. Als u zou willen.... dan....
daar ben ik van overtuigd....
(hij heeft achter haar staande, zijn handen op haar schouders gelegd. Marie komt op, ziet hen
en begint te lachen?)

Zesde Toneel.
CLARA, ECHTEN, MARIE.

MARIE.

Zo, zo! Is de vrede weer gesloten?
CLARA.
(opschrikkend, stroef).

Vrede?.... Moederlief, er is.... er is geen oorlog geweest.
(Marie begroet Echten).

Meneer Echten wacht op papa. Hij zoekt een werkkring en....
MARIE
(luid lachend).

O, meneer Echten, u is een slimme vos; maar ik heb u in de gaten!
ECHTEN
(verbaasd).

Mevrouw....
CLARA.
(achterdochtig).

Wat bedoelt u, mama?
MARIE
(met de glundere geheimzinnigheid van iemand, die meent een geheim doorgrond te hebben).
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Mag ik niet zeggen, dat meneer Echten slim is?
(tot Echten).

En zal mijn man u helpen?
ECHTEN.

Hij vertrouwt iets voor me gevonden te hebben, mevrouw.
MARIE
(op spotachtige toon).

Zo. En wat zal 't wezen? Konsul-generaal van de een of andere negerstaat, zoals onze
buurman van Huizen? Ja.... waarom niet? 't Is waar: ik kan me u niet goed voorstellen
in zo'n goud geborduurd pakje met 'n staalkaart van ridderorders op uw borst, net als
van Huizen wanneer hij op audientie gaat; maar ach, u denkt zeker, als ik er genoeg
van krijg, trek ik die plunje gemakkelik weer uit.
CLARA.
(stroef).

Ik geloof, mama, dat meneer Echten ernstige plannen heeft.
MARIE.

Vin je onze buurman van Huizen dan geen ernstig mens? Ik heb hem nog nooit zien
lachen. Wat zegt u, meneer Echten?
ECHTEN
(ernstig; maar tegelijkertijd duidelik ironies).

Ja, mevrouw, als je je ridderorden krijgt door aan de verschillende regeringen voor
hun musea kapellenverzamelingen aan te bieden, dan dien je wel een ernstig gezicht
te trekken om ten minste de schijn van je waardigheid op te houwen.
CLARA.

Zou u dan zo'n Konsul-generaal willen zijn?
ECHTEN.

Konsul-generaal... wel...
MARIE.

Konsuls moeten er ook wezen. Wat zegt u?
ECHTEN.

Ze zijn zelfs broodnodig en dat ze een mooi pakje aantrek-
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ken.... des noods wat lintjes dragen.... ach, juffrouw Clara.... ijdelheid is ook een
drijfveer en de wereld zou erg duf en saai worden, als er niet langer een beetje werd
gegeurd en geschitterd. Een mens moet 't goeie wel doen, omdat 't goed is; maar al
die grauwe gelijkheid....
MARIE.

Nu doet 't me toch plezier, dat u Clara dit eens flink zegt. Als zij haar zin kreeg, werd
de wereld een groot armenhuis.
CLARA.

Och, mama!
MARIE.

Dikdoenerij, exaltatie, overdrijving en anders niemendal! Iedereen hoeft zich niet
op te offeren voor 't heil van de mensheid. Is 't niet, meneer Echten?
ECHTEN.

Ik moet toegeven, mevrouw, dat, als iedereen zich opoffert, er niemand meer overblijft
om van die opofferingen te genieten.
MARIE.

En of die zogenaamde ijveraars 't wel zo oprecht en zo ernstig menen....? Ik twijfel
er hard aan. Ze hebben bijredenen.... de meeste.... de een dit, de ander dat.
CLARA.
(tot Echten).

Is u daar ook zo van overtuigd?
MARIE.

Meneer Echten? Of-t-ie! En later zal jij 't zelf ook wel inzien.
CLARA.
(niet te heftig; maar zich beheersend).

Is u dat alles met mama eens, meneer Echten?
ECHTEN.

Alles.... Me dunkt.... van iemands ernst en oprechtheid kan men zich overtuigen.
CLARA.

Hoe?
ECHTEN.

Wel.... door goed uit zijn ogen te kijken.... door te zoeken naar bewijzen.
CLARA.

Wat voor bewijzen?
MARIE.

Groot Nederland. Jaargang 5

Het lijkt wel, of je een examen afneemt.
ECHTEN
(lachend).

Zo in 't algemeen weet ik niet dadelik iets te noemen.
CLARA.

Dan schijnt 't toch zo gemakkelik niet te zijn je van iemands ernst te overtuigen.
ECHTEN.

Zeker niet altijd; maar....
MARIE.

Voor Clara moet je arm zijn, straatarm! Dan alleen ben je een braaf mens. Wie geld
heeft, is lichtzinnig, egoïst, harteloos en weet ik wat al meer. Verleden zei ze: als ik
een man was en rijk.... dan zou ik al mijn geld voor een lange tijd op zij leggen....
de rente er van bestemmen voor een liefdadig doel en alleen door mijn werk in m'n
onderhoud willen voorzien.
ECHTEN.

Het denkbeeld is zeker eigenaardig. Er zou veel flinkheid toe nodig zijn om 't uit te
voeren en ik geloof, dat 't voor sommige mensen uitstekend zou wezen; maar....
CLARA.

En als iemand nu eens tot u zei: dat zou voor mij 't beste
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bewijs zijn, dat u ernstig meent wat u zegt. Zou u dan dat bewijs.... laat me liever
zeggen een dergelik bewijs.... zou u dat willen geven?
ECHTEN
(verbaasd; maar niet onwillig).

Ik?
MARIE
(lachend).

Meneer Echten z'n geld op zij leggen.... z'n hele inkomen weg geven....? Hij zou wel
dwaas zijn!
CLARA.
(dringend).

Zou u bereid zijn een dergelik bewijs te geven, meneer Echten?
ECHTEN.

Neem me niet kwalik, juffrouw ter Voorst; maar u slaat nu ineens zo'n verbazend
ernstige toon aan.... en die vraag.... zo op de man af.... is zo.... zo bizonder
ongewoon.... die valt me zo.... zo rauw op 't lijf, dat ik....
MARIE.

Die vraag is eenvoudig.... kinderachtig.... onzinnig.
ECHTEN.

Wie z'n hele inkomen op zij legt, moet ander geld verdienen; alles goed en wel; maar
daardoor alleen doet hij nog geen ernstig en nuttig werk.
CLARA.

Neen; maar wie z'n geld op zij legt, kan de uniform, de plunje, die hij nu eenmaal
aangetrokken heeft, niet zo gemakkelik weer uittrekken.
ECHTEN.

Nu ja....
MARIE
(tot Clara).

En als hij ziek wordt.... niet meer werken kan?
ECHTEN.

Gesteld nu eens, dat ik me bereid zou verklaren een dergelik bewijs
(met nadruk)
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iets dergeliks.... onder zekere voorwaarden te doen. Gesteid, dat ik zei: juffrouw
Clara, ik kan u overtuigen.... ik ben daartoe juist in de gelegenheid; maar....
MARIE.

Meneer Echten, ik moet u vriendelik verzoeken op die onzin niet verder in te gaan.
Clara is een lief, best kind; maar ze heeft van die nieuwerwetse, geëxalteerde idées,
die.... Zou u willen geloven, dat ze tegenwoordig vóór dag en dauw 't huis uitloopt
om les te gaan geven als een arme schoolmamsel? Ze aardt ongelukkig wat al te veel
naar d'r vader. Die is ook een beste man; maar altijd is ie overdreven geweest. Op
zijn ouwe dag is ie wel wijzer geworden; maar vroeger.... Och, och, wat heeft die
man zich zelf in de weg gestaan. En wat kon ik er aan doen? Niets! Ja, als je trouwt,
zie je die dingen niet in; maar wat ik heb uitgestaan....
CLARA.

We moesten papa er nu maar buiten laten, mama. Ik hoop, dat meneer Echten zo
vriendelik zal zijn mijn vraag te beantwoorden.... oprecht en zonder enige bijgedachte.
MARIE.

Wat een verstandig man daarop zal antwoorden, kan iedereen begrijpen. Wie daarop
ja zegt, is.... is een dweper.... en nog dom er bij. Wel zeker! In een onbewaakt ogenblik
ga je er op in en je hele leven lang heb je er berouw van. Zeg eens, of 't niet waar is,
meneer Echten?
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CLARA.

Ik vraag meneer Echten om zijn antwoord.
ECHTEN.

Juffrouw Clara, dat denk ik u later eens te geven. Zo plotseling.... en op dit ogenblik
is 't me niet wel mogelik. Ik hoop, dat u 't me niet kwalik neemt; maar.... wat uw
mama zegt en wat u.... dat kan ik maar niet zo.... Daar dien ik toch eens rijpelik over
na te denken. Dus.... 't Is me ook wat laat geworden.
(buigend)

Mevrouw.... u zal me wel bij de minister willen verontschuldigen.... Juffrouw Clara,
tot.... ik heb de eer....
(af).

MARIE.

Wat betekent dat nu?
CLARA.

Had u maar gezwegen!
MARIE.

Heb ik 't weer gedaan? Ik kom in de gang je papa tegen. Hij zegt: ga niet naar binnen.
Als je Clara en Echten nu maar niet stoort, zal 't misverstand wel op worden geruimd.
Ik gehoorzaam natuurlik.... een poosje later vind ik jelui samen.... zeer intiem samen
en nu doe je zo?.... Wie daar uit wijs kan worden.... ik niet!
CLARA.
(bitter).

Neen, mama, dat weet ik!
(zij gaat heen).

MARIE.

Begrijp zo'n kind nu eens!
Einde van het tweede bedrijf.
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Derde bedrijf.
Als het toneel een suite voorstelt, ziet men door de porte-brisée in het achterdoek de kamer
van bedrijf II. Naast die porte-brisée bevindt zich dan de gangdeur of wel de bezoekers komen
op door de andere kamer. Indien van de suite wordt afgezien, stelt het toneel dezelfde kamer
voor van bedrijf II. In dit laatste geval moet er een kleine wijziging in de meubels zijn gebracht.
De middeltafel is weg. Links vooraan staat een veel kleinere tafel, waarachter zich een kanapee
bevindt. Op die kanapee zit mevrouw ter Voorst. Zij heeft een teetafeltje aan haar rechterhand
naast zich. De bezoekers zitten in een wijde boog om de kleine tafel geschaard. Een der dames
zit insgelijks op de kanapee. De heren zijn in geklede jassen en hebben hun hoge hoeden naast
zich op de grond geplaatst; de dames zijn in net wandeltoilet.

Eerste Toneel.
MARIE, ADAMAS, mevrouw D., meneer ENGELS, mevrouw BAERTSEN, mevrouw FELSEN, mevrouw
W., mevrouw IJ., een knecht, later DE CORVIN, nog later DORA.

ADAMAS
(terwijl Marie kopjes tee ronddeelt).

Iedereen staat verbaasd over de kunde, de welsprekendheid en de overredingskracht
van uw man. Vriend en vijand!
MEVROUW IJ.

Ja, dat is waar. De Bazuin en de Kristelike Voorvechter zijn beide vol bewondering
voor 't tegenwoordige Kabinet.
ADAMAS.

Ik heb nog nooit iets dergeliks bijgewoond.
MARIE.

't Is heel plezierig voor ter Voorst, dat hij 't iedereen naar de zin kan maken. Mag ik
iemand nog een kopje tee geven?
E n i g e s t e m m e n . Dank u!
Knecht
(in rok en witte das, aandienend).

Meneer de Corvin Pochalsky.
DE CORVIN
(binnenkomend, terwijl de knecht een stoel bij zet).

Chère madame....
(hij drukt Marie de hand).
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Ça va bien?
MARIE.

Tres bien, merci. Ik geloof, dat u iedereen kent.
DE CORVIN.

Zeker.... zeker. Ik ben en pays de connaissance.
(hij geeft achtereenvolgens ieder de hand).

MENEER ENGELS.

Wie kent de Corvin niet, hè?
MARIE.

U wil zeker wel een kopje tee, meneer de Corvin?
DE CORVIN.

Volontiers, chère madame, très volontiers
(hij gaat zitten).

Ik kom juist uit de Kamer. Uw man heeft weer gesproken.... 't Was admirable. Un
véritable triomphe! Quel talent, quel talent!
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ADAMAS.

Hoort u, mevrouw, hoort u!
DE CORVIN.

En wat ziet ie er nog jong uit!
ADAMAS.

De knappe man van een knappe vrouw!
MARIE
(gevleid).

Zet u de moeder van twee volwassen kinderen nog maar eens in 't zonnetje, meneer
Adamas.
MEVROUW W.

Heeft de minister weer geestige reparties gehad?
DE CORVIN.

A chaque instant. Hij was tout simplement merveilleux. Er is gelachen, gelachen....
Je vous assure: ik ga tegenwoordig naar de Kamer als naar 't Théâtre français.
ADAMAS.

Een oratories steekspel.
DE CORVIN.

Une véritable joute oratoire.
MARIE
(de Corvin zijn kopje aangevend).

U moet bedenken: hij is in dat steekspel geoefend.
DE CORVIN.

Merci bien.
(de dames W. en D. staan op).

MEVROUW W.
(tot Marie).

Zien wij u de volgende week bij de Kommissaris der Koningin, mevrouw?
MARIE.

Ik hoop van ja, mevrouw.
(de dames W. en D., na gebogen te hebben, af).
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(Enige naast elkander zittenden spreken met elkander; licht gegons van stemmen.)

DE CORVIN
(die met mevrouw Baertsen heeft gesproken).

Kent u ze ook niet? Madame ter Voorst nous renseignera.
MARIE.

Waaromtrent, meneer de Corvin?
DE CORVIN.

Sur madame et monsieur Weimer. Vandaag was mevrouw Weimer in de Tweede
Kamer.... natuurlik om uw man te horen en gisteren ontmoette ik ze op de
engagements-receptie van 't charmante freuletje Hoogst met die beste Lejeune. On
dit.... ik hoorde 't en passant.... dat mevrouw Weimer de dochter is van een gewezen
aktrice en dat zij in de wereld is gekomen, eer haar moeder in 't huwelijksbootje zich
had neergelaten. On le dit.... Trouwens, ce n'est pas un crime. Niemand kiest zijn
moeder uit.
ADAMAS.

En ook niet 't ogenblik, waarop ie haar tot moeder promoveert.
MEVROUW BAERTSEN
(tot Adamas).

Comme vous êtes méchant.
MARIE.

De moeder van Dora Weimer was Adèle Daens, de mooie Adèle van de Rotterdamse
Toneelvereniging. Dora lijkt frappant op haar moeder.
DE CORVIN.

O, elle est ravissante! En haar vader was journalist, niet waar?
MARIE.

Iets aan een koerant; ja, dat geloof ik wel.
DE CORVIN.

Ik zie de minister nog al eens bij Weimer aanschellen; ik dacht dus, dat u intiem
geliëerd was.
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MARIE.

Ik ken mevrouw Weimer pas sinds haar huwelik.
DE CORVIN.

Maar die gelukkige journalist, die in de onsterfelike artieste de plek wist te ontdekken,
waarvan zij zeggen moest: hier ist die Stelle, wo ich sterblich bin.... il n' avait pas le
sou, niet waar? Weimer.... ik heb hem gekend vóór hij naar Indië ging.... Weimer
was ook niet rijk.
ADAMAS.

Tegenwoordig zal hij toch wel een mooi traktement hebben als direkteur van de
Rijksverzekeringsbank.
DE CORVIN.

Goed; maar daarvan alleen kan hij toch moeilik dat mooie huis bewonen op de
Vijverberg en....
MARIE.

Een beelderig huis, niet waar, heel wat ruimer dan 't onze.
MEVROUW IJ.

Dan rijtuig houden.
MEVROUW BAERTSEN.

De schilderijen, die ze nu en dan kopen; want ze kopen schilderijen, wel....
ADAMAS.

Vergeet ook de toiletten van mevrouw niet.
DE CORVIN.

Die exquis zijn: soyons justes.
ENGELS.

Zou Weimer in Indië een goudmijntje hebben ontdekt?
MARIE.

Integendeel! Na z'n terugkomst kon hij zelfs niet trouwen, eer hij zeker was van een
betrekking.
DE CORVIN
(lachend).

Mystère.... mystère....!
MARIE
(tot mevrouw IJ., die evenals de heer Engels opstaat).

Mevrouw.... Mag ik wel mijn groeten aan meneer verzoeken?
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MEVROUW IJ.

Zonder mankeren, mevrouw.
(zij maakt voor de een een bulging, geeft een ander een hand en vertrekt).

ENGELS.

Mijn beleefde groeten aan de minister, mevrouw.
(hij doet evenals mevrouw IJ. en vertrekt).

MARIE
(groetend).

Meneer Engels....
(als de heengaanden vertrokken zijn)

Nog een kopje tee, meneer de Corvin?
DE CORVIN.

Non, merci, chère madame, vous êtes vraiment trop bonne.
ADAMAS
(die naast mevrouw Felsen is gaan zitten).

Wat hebben we tegenwoordig slecht weer, mevrouw Felsen.
MEVROUW FELSEN.

Horrible!
(Men ziet en hoort weer enige gesprekken van naast elkander zittenden).

MEVROUW BAERTSEN
(tot de Corvin).

Neen, meneer de Corvin, neen; ik kan niet aannemen, dat een minister aandelen zou
hebben infirma's, die oorlogsmaterieel leveren aan de vijand van zijn land.
DE CORVIN.

Mais, ma chère madame, cela se voit partout.... dan tous les états et dans les meilleures
familles!
ADAMAS.

't Is toch een ergerlike korruptie.
DE CORVIN
(vergoelikend).
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Ma foi.... opvattingen van eerlikheid veranderen met de tijd even als alle opvattingen.
U weet, dat onder de
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Romeinen de man zijn vrouw kocht; tegenwoordig koopt menige vrouw haar man.
MEVROUW BAERTSEN.

Comme vous êtes tous méchants aujourd'hui!
DE CORVIN.

Mijn lieve mevrouwtje, een eerlik man naar de ouwe opvatting van 't woord.... ja,
om zo iemand te vinden, zou men tegenwoordig la lanterne de feu Diogène moeten
hebben.
ADAMAS.

In Frankrijk misschien; maar....
DE CORVIN
(schouderophalend).

Elders is 't niet beter, al lekt er minder van uit. In welk land komt er nu een konversie
van de schuld tot stand, sans que les gros bonnets en profitent.... direkt of indirekt?
MARIE.

En bij ons dan meneer de Corvin?
DE CORVIN.

Chère madame, les présents sont toujours exclus.
MEVROUW BAERTSEN.

Zegt het spreekwoord....
DE CORVIN.

En spreekwoorden bevatten de wijsheid der volkeren; maar toch wil ik u eens vertellen
wat een van onze grote industriëlen me nog verleden week zei. Die man was désolé,
dat een levering aan rijk of gemeente hem ontgaan was en wat zei hij? Je moet
natuurlik enige lui omkopen; dat weet iedereen; maar ongelukkig weet je niet altijd
bij wie je moet aankloppen.
(Geroep van o, o!)

MARIE
(nadenkend).

Wie heeft me gisteren of eergisteren iets dergeliks gezegd? O, ja.... ik weet 't al weer.
DE CORVIN
(lachend).

En u is genoeg diplomate om geen namen te noemen.
KNECHT
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(aandienend).

Mevrouw Weimer.
DE CORVIN
(eer Dora binnenkomt).

Ah, la voilà!
MARIE
(verbaasd en gemaakt vriendelik).

Hé, Dora, jij hier?
DORA.

Ik wilde ook eens op je jour komen.
MARIE.

Mag ik je even voorstellen. Mevrouw Weimer, Mevrouw Felsen, Mevrouw Baertsen
van Hogewerff. Ken je de heren?
(Allen begroeten Dora, zeer beleefd buigend).

DE CORVIN
(aan wie Dora de hand reikt).

J'ai déja eu l'insigne honneur....
DORA.

Meneer de Corvin.
MARIE
(nog voorstellend).

Meneer Adamas.... Ga zitten.
(Dora gaat zitten op de plaats van wevrouw Weimer).

MEVROUW FELSEN
(tot mevrouw Baertsen).

Wat zou u er van denken, mevrouw Baertsen, als wij eens....
MARIE.

Gaat u al heen?
MEVROUW FELSEN
(die evenals mevrouw Baertsen opgestaan is).
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We hebben nog drie jours, lieve mevrouw.
MEVROUW BAERTSEN.

't Is een zeer bezette dag.
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MARIE.

Mijn komplimenten aan meneer.
(zij geeft beide dames de hand; de dames vertrekken op dezelfde wijze als de vorigen; zij
groeten Dora vormelik maar beleefd).

DE CORVIN
(tot Dora).

Hoe vond u de minister van daag, mevrouw?
DORA.

Hij leek me biezonder op dreef.
ADAMAS
(tot Dora).

Wat een magnifique huis bewoont u, mevrouw Weimer.
DORA.

Een mooie ligging, vindt u niet?
DE CORVIN.

Superbe, superbe!
MARIE.

Voor twee mensen is 't anders rijkelik groot.
ADAMAS.

Heeft u 't gehuurd?
DORA.

O, neen; gekocht. Het staat zelfs op mijn naam. Dat vond Frits aardiger, omdat de
koop juist op mijn verjaardag werd gesloten.
DE CORVIN.

Très galant, votre mari.
ADAMAS
(opstaande).

Mevrouw ter Voorst, ik moet u gaan vertaten.
DE CORVIN.

A mon grand regret, chère madame, wordt 't ook mijn tijd. Tot de volgende week
dus bij de Kommissaris der Koningin.
(buigend voor Dora)
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Mevrouw.
(af achter Adamas; Marie en Dora blijven alleen).

Twede Toneel.
MARIE, DORA, later HERMAN.

DORA.

Ja, Marie, je man heeft weer mooi gesproken. Waarom ga jij nooit eens naar hem
luisteren?
MARIE
(vriendelik).

Ach.... ik weet 't niet. Herman heeft 't me nog nooit gevraagd. Een kopje tee?
DORA.

Graag.
MARIE.

Hoe kom je er zo toe, Dora, me juist van daag te bezoeken?
DORA.

Op je jour? Frits zei: eens dien je 't toch te doen. Je zoudt anders onbeleefd zijn.
MARIE.

Dat is heel vriendelik van je man en van jou bedoeld; maar....
(aarzeiend).

DORA
(verwonderd, maar lachend en zonder achterdocht).

Maar?.... Maar wat?
MARIE
(gedwongen).

Och.... ik zou 't nu maar bij die éne keer laten blijven.
DORA.

't Is veel minder gezellig, hè?
MARIE
(gedwongen).
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Ja.... dat ook.
DORA
(iets achterdochtiger).

Je schijnt er nog iets anders tegen te hebben.
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MARIE.

Ik.... niet zoo zeer; maar....
DORA
(niet scherp).

Spreek nu asjeblieft wat duideliker.
MARIE.

Ach.... je begrijpt.... zo'n jour heeft iets officiëels. De mensen, die ik dan ontvang,
die.... die geven enigszins de toon aan en....!
DORA
(lachend).

Mogen die toonaangevers mij niet ontmoeten?
MARIE.

Dat bedoel ik niet; maar.... je voelt.... ik zelf.... voor mijn plezier ga ik met die hoge
lui niet om. Als 't niet om Herman was.... voor z'n positie als minister....
DORA
(ernstiger).

Frits is zeker geen minister; maar me dunkt, dat hij toch ook.... een eervolle positie
inneemt.
MARIE.

Zeker.... zeker; maar....
DORA.

Wat nu weer voor een maar?
MARIE.

Ach, jij hoort de mensen niet zo spreken als ik. Je moet niet boos worden, Dora;
maar.... iemands geboorte laat zich toch niet zo....
DORA
(haastig).

Zijn geboorte? Omdat Frits niet van adel is, zou.... Of.... ziet dit soms.... op mijn
geboorte?
MARIE.

Lieve Dora, noodzaak me nu niet minder aangename dingen te zeggen. Dat wil ik
immers niet.
DORA
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(eerst weifelend, dan hartstochteliker).

Neen, neen.... dat.... dat geloof ik wel; maar.... je schijnt die onaangename dingen
toch te denken.... En dat jij.... jij, die me altijd.... Daar was ik in 't geheel niet op
verdacht!
MARIE.

Maar, Dora, kan ik de mensen veranderen? Begrijp toch, dat ik niet van me zelf
spreek.
DORA.

Zoek nu maar geen uitvluchten. Je hebt misschien wel groot gelijk en.... in alle
geval.... 't is goed, dat ik dit alles weet; maar....
(zij wist zich de ogen af.)

MARIE
(trachtend haar te troosten).

Wat is dat nu? Maak je toch niet zenuwachtig voor niemendal! Kan je niet eens kalm
redeneren? Stel je even in mijn plaats. Ik dien die mensen nu eenmaal te ontvangen.
Ik....
DORA.

Ik zeg je nog eens, Marie, je hebt misschien groot gelijk. 't Was dwaas van me, heel
dwaas, dat ik.... dat ik iets anders verwacht had. Maar.... dat ik zo'n vernedering....
want dat is 't toch.... niet op eens verkroppen kan.... Me dunkt....
(ze schreit opnieuw; Herman komt binnen).

HERMAN.

Zie zo..... Vroeg t'huis vandaag, hè? Wat is dat nu? Dora? In tranen? Wat is hier
gebeurd?
DORA
(hartstochtelik).

Vraag dat maar aan Marie, Herman!
(opgewonden af.)
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Derde Toneel.
HERMAN, MARIE.

HERMAN.

Wat betekent dat?
MARIE.

Niemendal. Kom je uit de Kamer, Herman?
HERMAN.

Natuurlik; maar helder me even op, waarom Dora in zulk een opgewonden toestand
hier vandaan loopt.
MARIE.

Wat zenuwachtig! 't Zal wel weer bijtrekken. En je behaalt zulke schitterende triomfen
in de Kamer! Iedereen is er vol van. Dora schijnt er zelfs van genoten te hebben. Ik
alleen verneem niets.
HERMAN.

Kindlief, mijn werk heeft je nooit geïnteresseerd en al dat moois kan je net als iedereen
in alle kranten lezen. Maar zeg me nu wat er voorgevallen is tussen jou en Dora.
MARIE
(met bedoeling; maar toch nog vriendelik glimlachend).

Daar schijn je wel heel veel waarde aan te hechten.
HERMAN.

Dat doe ik ook.... Nu....
MARIE
(droog).

Dora is op m'n jour gekomen en ik heb haar verzocht dat voortaan na te laten.
HERMAN.

Waarom?
MARIE.

Waarom?....
(kalm en vriendelik; maar ondanks haar glimlachje met zwak hatelike intonaties).

Omdat Dora.... hoe mooi ze ook is.... daar niet past.... Wat je even goed weet als ik.
De mensen.... altans de dames.... zijn er niet op gesteld haar te ontmoeten.
HERMAN
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(zich tot kalmte dwingend).

Vrouwtjelief, wat je gedaan hebt, spijt me erg. Ik neem 't je niet kwalik; je meende
natuurlik goed te handelen.... in mijn belang; maar die zaak moet weer in orde komen.
Ik zou Dora niet graag voor 't hoofd stoten.... daarvoor is ze een veel te goed
schepseltje.... Ik verzoek je dus vriendelik op de een of andere manier.... 't kan me
niet schelen hoe.... je weer met Dora te verzoenen. Trek dat in van die jour. Zo heel
dikwels zal Dora van zelf niet komen. Zeg haar een enkel lief woord en....
MARIE
(zegevierend).

En als ik je nu vertel, dat de Corvin grappige toespelingen op Dora's geboorte heeft
gemaakt.... dat ik duidelik heb kunnen merken hoe Adamas over haar denkt.... dat
mevrouw van Felsen en mevrouw Baertsen heen zijn gegaan, zodra zij in de kamer
was....
HERMAN.

Zodra is nog niet omdat en.... en dan heb ik nog ernstige redenen om Weimer en
Dora te willen ontzien.... in mijn.... in ons belang....
MARIE.

Welk belang?
HERMAN.

Marielief, wees zo goed en vraag daar niet naar.
MARIE
(spottend).

Is dat zulk een staatszaak?
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HERMAN.

Dat 't geheim blijft, is van gewicht voor ons allemaal.
MARIE.

Ik kan toch zwijgen.
HERMAN.

Ik twijfel niet aan je goeie wil; maar twee mensen, die een geheim wensen te bewaren,
zijn verloren als ze er een derde in betrekken.
MARIE
(zich allengs opwindend voor een opkomend vermoeden).

Zo.... zijn die twee mensen dan verloren?
HERMAN.

't Is heus geen zaak om je voor op te winden. Ga.... ik vraag 't je beleefd.... naar Dora
toe.... en geef een draai aan de geschiedenis. Zeg, bij voorbeeld, dat....
MARIE
(vastbesloten).

Neen, Herman, neen! Als jij me niet vertellen kunt wat voor redenen je hebt om voor
Dora op eens zo.... zo.... zulke égards te hebben.... haar te willen opdringen aan je
kennissen.... waarbij ze niet past.... dan kan je van mij niet verlangen, dat ik er me
toe vernederen zal....
HERMAN
(heftig).

Marie lief.... er is een onhandigheid begaan.... niet door mij, maar door jou. Niet met
opzet; maar bij ongeluk. Wat ik je bidden mag: nu geen haarkloverijen! Van
vernederen hoeft geen sprake te....
MARIE.

Zeg me dan wat voor redenen je hebt om Weimer en Dora met zulke fluwelen
handschoenen te moeten aanraken.
HERMAN.

Hij is een van m'n oudste vrienden.
MARIE.

Neen, Herman, dat is me niet genoeg! O, ik spreek niet voor me zelf. Wat mij betreft,
mag je doen waar je lust in hebt. Vroeger heb ik me over allerlei dingen 't harnas
aangetrokken. Die tijden zijn voorbij.... lang voorbij. Maar ik onderstel....
HERMAN
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(zich opwindend).

Marie.... asjeblieft geen onderstellingen meer! Zijn voor jou de tijden voorbij, waarin
je over allerlei dingen je 't harnas aantrok, des te beter. Voor mij zijn de tijden voorbij,
waarin ik trachtte me te verdedigen tegen allerlei ongerijmde beschuldigingen,
waarvoor je nooit één enkel bewijs hebt kunnen aanvoeren.
MARIE
(met een kwetsend lachje).

Alsof er geen dingen zijn, waarvoor een vrouw geen bewijzen nodig heeft! De liefde
heet wel blind; maar ik verzeker je, dat de liefde scherp ziet, veel scherper dan
sommige mensen wel aangenaam is.
HERMAN.

Jij verwart nog altijd liefde met achterdocht.
MARIE.

Trouwens.... als er dan absoluut bewijzen moeten wezen, vertel me dan maar eens,
waar al 't geld blijft, dat jij verdient?
HERMAN
(verwonderd).

Waar mijn geld blijft? Me dunkt, dat je daarvan op de hoogte bent. Twaalf duizend
is.... dat weet je.... mijn traktement.
MARIE.

Daarover heb ik 't niet.
HERMAN.

Over m'n armzalig restje kapitaal dan?
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MARIE.

Neen! Over 't geen je nog extra maakt.
HERMAN.

Extra?.... Hoe extra?
MARIE.

Met konversies.... koncessies.... leveranties aan de staat.... weet ik wat al meer. Dacht
je soms, dat ik daar niets van wist?
HERMAN.

Wat blief je? Het land bestelen?
MARIE.

Stelen.... stelen! Wat overal gedaan wordt, is geen stelen meer! Dat is nu eenmaal
zo 't gebruik. Daar zal wel op gerekend zijn.
HERMAN
(verbaasd).

Hè?.... Maar dat komt niet uit je zelf! En van een ander.... Wie zou....
MARIE.

Wou je me misschien ook wijsmaken, dat meneer en mevrouw Weimer van 't geen
hij verdient als direkteur van de Verzekeringsbank leven kunnen zoals zij doen....
met hun rijtuig, haar mooie toiletten, de schilderijen die ze kopen?
HERMAN
(gedwongen kalm).

Met 't geen Dora geërfd heeft van haar tante. Zeker. Waarom niet?
MARIE.

Och kom! Heeft Dora.... de dochter van een aktrice zulk een erfenis gedaan!
HERMAN.

Dat heb ik je toch verteld.
MARIE
(sluw).

Dat ze geërfd had.... o, ja; maar niet, dat die erfenis zo buitengewoon was
meegevallen.
HERMAN
(verontwaardigd).
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Marie....! Nu begrijp ik je pas goed. Je moest je schamen. Begin je nu toch, net als
vroeger, venijn te zuigen uit elke daad, die ik doe, elk woord, dat ik uitspreek? Heb
je nog niet geleerd? Me dunkt, dat we genoeg ellende beleefd hebben door je
onzinnige fantazieën!
MARIE
(met ironie).

Fantazieën?
HERMAN.

Fantazieën en niets anders dan fantazieën!
MARIE.

Goed, goed. Laten 't fantazieën en niets anders dan fantazieën geweest zijn. Wat me
zelf aangaat, geef ik je alles gewonnen. Je zult 't recht niet meer hebben me te
verwijten, dat ik met m'n jaloersheid je van streek maak.... je belet te werken.... je
carrière bederf en al die dingen meer. Maar m'n kinderen; dat is wat anders! Voor
m'n kinderen sta ik pal.
HERMAN.

Dus nu besteel ik de kinderen!
MARIE.

Ik vraag je geen rekenschap. Wat jij met je geweten te verantwoorden hebt.... dat is
jouw zaak. Ik wil alleen dit zeggen: nu Freddie eenmaal schulden heeft.... wat verkeerd
is, heel verkeerd.... ik vergoelik niets.... nu mogen we streng zijn.... dat moeten we
zelfs; maar nu mogen we niet van hem vergen, dat hij die schulden uit zijn eigen
middelen zal aflossen, zolang hij nog niet eens genoeg verdient om z'n handschoenen
van te betalen!
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HERMAN.

Heb ik hem geen vijfhonderd gulden nog toegezegd, als de jongen maar voor de
Raad van toezicht z'n hoofd wil buigen?
MARIE.

Dat heb je en daar is Freddie je dankbaar voor; maar met vijf honderd gulden is hij
er niet af.
HERMAN.

Dat weet ik; maar me dunkt, dat meneer de vier honderd gulden, die er nu nog
overblijven, wel eens bij termijnen van z'n kleeden zakgeld kan voldoen. Dat zal
meteen een goeie les voor hem zijn en hem er van terughouwen dadelik nieuwe beren
te maken.
MARIE.

Hoe kom je aan die vierhonderd gulden?
HERMAN.

Van hemzelf. Vanmorgen vroeg ie er om. Zoveel restte hem nog te betalen zei hij.
MARIE.

En die vierhonderd heb je geweigerd?
HERMAN.

Daar waren we 't immers over eens.
MARIE.

Maar wat ie nog te betalen heeft, bedraagt niet vierhonderd, maar minstens
vierentwintig honderd gulden!
HERMAN
(ten hoogste verbaasd).

Ben je....? Waarom zei hij dan vierhonderd?
MARIE.

Om te beginnen natuurlik en toen jij daarop dadelik neen zei....
HERMAN.

Is de jongen gek? Begrijpt ie niet en begrijp jij niet, dat ie zo voortgaande ons
ruïneert.... dat ik me al niet verantwoord acht tegenover Clara, die toch ook m'n kind
is.
MARIE
(gemoedelik, maar overtuigd).

Herman, doe nu asjeblieft geen nutteloze pogingen om me een rad voor de ogen te
draaien. Van ons te ruïneren is geen sprake. Zolang jij 't geld bij duizenden de deur
kunt uitdragen....
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HERMAN
(geëxaspereerd).

Naar wie dan toch?
MARIE
(gemoedelik en toch fijn scherp).

Dat zal je zelf 't beste weten.
HERMAN.

O
(zich bedwingend; maar met klem).

Marie.... ik draag mijn geld de deur niet uit.... niet bij duizenden, niet bij honderden.
Wie zoo iets van me durft beweren, liegt! Versta je me goed? Die liegt! En behalve
in de vorm van m'n traktement, komt 't geld m'n huis evenmin bij duizenden in. Hoor
je dit nu?
MARIE
(niet scherp; maar toch als iemand die het beter weet).

Ik hoor wat jij beweert en ik.... dat weet ik.... ik heb zoals altijd voor 't tegendeel
geen bewijzen; maar.... laat me je één ding zeggen: Toen jij.... een paar dagen
geleden.... wanneer was 't.... 's avonds dat hevige standje met Freddie hadt gehad....
dat standje over die geschiedenis met het buro van.... hoe heet 't ook weer.... en van
die Raad van.... van Toezicht.... dat standje, waardoor de jongen een hele nacht niet
heeft kunnen slapen, wat allernadeligst is voor z'n gezondheid.... toen heb ik, de
volgende morgen.... om hem tot bedaren te brengen....
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HERMAN.

Hem weer twee honderd gulden toegestopt van een hypotheek met 't fraaie gevolg,
dat ik een gek figuur heb gemaakt door 't geld nog eens te reklameren.
MARIE.

Daarvoor heb ik je m'n spijt betuigd. Ik wist niet, dat jij daar zo gauw werk van zoudt
maken. Toen heb ik Alfred beloofd je alles van z'n schulden te zullen vertellen.... en
je te zullen vragen ze geheel af te betalen, als hij maar eerst die zaak van het buro
van Toezicht in orde bracht. Je ziet, dat ik presies in jouw geest handel. En weet je
wat ie toen zei: Zeg aan papa, dat ik een ferme dwaasheid zal doen en dan is Holland
in nood. Je weet dus Herman hoe de jongen gezind is. Pas op....
HERMAN
(opgewonden).

Waarvoor oppassen? Wat bedoelt de kwajongen met een ferme dwaasheid?
(Marie maakt een gebaar van niet-begrijpen).

Heb jij hem iets in z'n hoofd gebracht? Iets van Dora een dergelike malligheid?
MARIE.

Ik weet niet wat ie denkt; maar als dat zo mal is, heeft ie 't toch niet van mij.
HERMAN.

Van wie dan? God in den hemel, wat is er weer achter m'n rug gebeurd? Wat is er
gekonkeld?
(een stilte).

Nu zwijg je, hè? Welk draadje je de jongen in handen hebt gespeeld van 't weefsel
van verdichting, dat jij voor waarheid houdt.... dat zeg je me niet. Ja, dat ken ik nog
van vroeger. En in dit opzicht is Freddie presies je evenbeeld. Als er een onheil op
't punt staat te gebeuren, krijg ik er bij jelui geen woord over uit.
MARIE.

Je weet heel goed, Herman, dat de kinderen van mij nooit iets anders geleerd hebben
dan hun vader te gehoorzamen en te eerbiedigen.
HERMAN.

Meen je, dat ze dit leren door te zien hoe je aflossingen van hypotheken achterhoudt?
MARIE.

Mijn eigen geld.
HERMAN.

Vertel me in Godsnaam wat de jongen kan bedoelen? Wat heeft hij in de zin?
MARIE.
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Ik weet er niets van; maar Alfred is geen kind meer. Hij ziet.... hij hoort, hij redeneert.
HERMAN.

Ja, ja, en wat ziet ie, wat hoort ie? Verzinsels, onderstellingen! Hoe redeneert ie?
Met z'n sluwheid om z'n vader en z'n moeder tegen elkaar op te zetten en daar zelf
van te profiteren! Als ie maar één toespeling op Dora van je heeft opgevangen....
God, God, moet daar de vrede nu ook al verstoord worden?.... En als je beseffen kon
hoeveel kwaad je me doet.... mij en je zelf en je kinderen er bij!
MARIE.

Ik besef 't best; maar.... ik besef ook, dat jij 't middel er tegen in je eigen handen hebt.
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HERMAN.

Wat voor middel?
MARIE.

Vandaag moet Alfred voor dat buro.... die Raad van Toezicht komen. Misschien is
ie op 't ogenblik nog t'huis. Ga naar z'n kamer en beloof hem z'n schulden helemaal
te zullen betalen, op voorwaarde, dat ie je alles zegt. Dan weet je wat je weten wilt....
alles, alles haarfijn. Dan kan je ook tegenspreken wat.... wat niet verteld mag worden
en dan.... ik beloof 't je.... dan ga ik dadelik naar Dora. Om der wille van m'n kind
zal ik aan die vrouw excuses maken.... de dochter van een aktrice ontvangen op mijn
jour. Ik zal me zelf prijs geven aan de bespotting van de mensen, die zich natuurlik
zullen verbeelden, dat ik alleen niet zie wat voor niemand anders meer een geheim
is
HERMAN.

En daargelaten, dat ik daardoor in jouw ogen een dwaasheid erkend zou hebben, die
ik niet bedreven heb, kan meneer Alfred dan van voren af aan gaan beren met de
gedachte: papa betaalt ten slotte toch.... zo niet uit eigen beweging dan gedwongen
door mama! Zie dan toch eindelik eens in, Marie, dat je de jongen van kwaad tot
erger brengt! Wil je hem tot een misdadiger maken?
MARIE
(ernstig en overtuigend).

Ik zie in, dat de jongen op geen eerlike manier vier en twintig honderd gulden bij
elkaar kan brengen. 't Is onmogelik! Als ie een misdadiger wordt, zal 't niet zijn door
mij. Ik ben geen koud zwaard zonder genade; ik heb nog een gevoel, nog een hart.
HERMAN.

Ja, ja.... 't verstand is altijd koud en een zwaard zonder genade en domheid en gevoel
gaan hand in hand! God, God, God!
(hij gaat zitten met het hoofd in de hand).

Strijd daar nu eens tegen!
(Na een stilte opspringend).

Er zit niets anders op! Wat heb jij aan Dora gezegd? Alleen, dat je haar niet op je
jour wilde ontvangen, omdat zij de dochter van een aktrice is, of.... of nog meer?
MARIE.

Niets meer.
HERMAN.

En Alfred? Wat heeft die gezegd? Wat heeft die gedaan?
MARIE.

Voor zover ik weet: nog niets.
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HERMAN.

Goed. Dan ga jij naar Dora.... terstond.... en brengt die zaak in orde. Ik ga naar Alfred.
MARIE.

En je betaalt?
HERMAN.

Ik betaal; maar hij gaat hier vandaan. Naar Indië.... naar Amerika.... 't kan me niet
schelen; maar weg moet ie, ver weg, zo ver mogelik van ons.... van zijn ouwers. 't
Is een uiterste maatregel; de laatste, die me overblijft!
MARIE
(fijntjes glimlachend).

Dan had ik toch geen ongelijk, toen ik zei, dat je meer geld bezat dan je wilde
erkennen.
HERMAN
(sarkasties).

Wanneer heb jij ongelijk, hè?
MARIE
(glimlachend).

Ja, Herman, of je 't boos erkent of ootmoedig....
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HERMAN.

Jij blijft in de wereld van je fantazie en ik.... ik blijf voor jou een schepsel zonder
geweten, zonder hart, zonder gevoel!
(af).

MARIE
(alleen).

Goddank! Die strijd is gestreden.... Wat zeg ik nu aan Dora?
(nadenkend).

Dat 't waar is, daar steek ik mijn hand voor in 't vuur. Maar....

Vierde Toneel.
MARIE, CLARA, later HERMAN.

CLARA.
(opkomend met een brief in de hand).

O!
(Marie ziende wil zij heengaan)

Ik dacht, dat papa hier was.
MARIE
(niet al te scherp).

Heb je weer iets met hem te behandelen, dat ik niet weten mag?
CLARA.

O neen, mama. Als 't u interesseert, lees deze brief dan maar en geef hem daarna aan
papa. Ik kan die betrekking in Amsterdam nu krijgen.
MARIE
(die even de brief heeft ingezien).

Dus toch? Niettegenstaande alles wat je papa en ik je hebben voorgehouwen?
(gemoedelik)
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Kind, kind, hoe kan je zo koppig zijn? Hebben je ouwers 't dan zó verkeerd met je
voor?
CLARA.
(lieftallig).

Moedertje lief, dat zeg ik niet en dat denk ik niet. Ik mag eens een beetje korzelig
worden als.... als u me niet goed begrijpt; maar dat u 't goed met me voor heeft....
heus, ik twijfel er niet aan.
MARIE.

Waarom doe je dan zo vreemd? Die aanstellerij van op kamers te willen wonen. 't
Is immers, of je avonturen zoekt!
CLARA.

Hè, mama!
MARIE.

En dan die bespottelike eisen aan Echten: doe je fortuin weg.... ga als een bedelaar
leven! Is dat....
CLARA.

Dat heb ik niet geëist. Zeg 't toch niet telkens weer!
MARIE.

Echten....
CLARA.

Och, mama, noem die naam niet meer!
MARIE.

Waarom niet? Ik noem die naam wel. Ik....
CLARA.
(heftig).

Maar ik verbied 't u!
MARIE.

Jij verbiedt....?
CLARA.

Ja, ik verbied 't u en dat moet ik wel doen, als u niet begrijpt wat nog 't beste is voor
mij en.... voor u.
MARIE
(verbaasd).

Voor mij?
(ontsteld en zenuwachtig opgewonden komt Herman binnen).

Groot Nederland. Jaargang 5

HERMAN.

Alfred is niet meer in z'n kamer.
MARIE.

Hè! Is dat schrikken! Dan zal ie al weg zijn.... naar die Raad van Toezicht.
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HERMAN.

Ik hoop 't; raaar.... alle laden van z'n kleerkast staan open.... bijna al z'n linnegoed is
er uit.... z'n handkoffertje, dat in de hoek naast 't bed stond, is verdwenen en....
MARIE
(verschrikt).

Wat? Z'n handkoffertje.... verdwenen? God....!
(zij ijlt weg).

HERMAN
(zenuwachtig).

Clara.... ik moet dadelik uit naar.... naar de Rechtbank.... en naar het stasion....
misschien ook naar de politie. Zeg 't aan mama als ze terugkomt.
(Herman af.)

CLARA.

Ja, papa.
(alleen).

Wat is dat nu? Freddie ook? O, God, God, die arme papa!
Einde van het derde bedrijf.
(Wordt vervolgd).
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Sonnetten
door Louis Couperus.
I.
Aan den Leerling.
Gij, die gekomen zijt om wijze lessen,
'k Leer u niet anders dan wat ik geleerd
Heb van de Vreùgde. Zij heeft mij bekeerd,
Toen zij mij vond gedoke' onder cypressen,
In schaûw van zwarte ilex en klimoptressen.
Zij wees den hemel, dien 'k nooit had vereerd,
Waarheen mijn blik zelfs nóoit zich had gekeerd....
Thans leer 'k u, wat mij leerde mijn Meestresse.
Zij hief mijn moede ziel met moederarmen
Omhoog en leidde mij naar 't vreugdewoud,
Waar 'k zelfs bij 't wild gedierte vond erbarmen.
'k Heb mèt haar schuw in 't schel azuur geschouwd;
Zij lachte en kuste blij me, en aan mijn voeten
Kwam lekkend leeuw en luipaard mij begroeten.
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II.
Zij zeide mij: Aanzie 't gediert! De meesten
Ware' éens niet, wat de mensch ze heeft gemaakt;
Zij doolde' onschuldig, schaadloos door de feesten,
Waar 't eerste Paradijs van heeft geblaakt.
Faunen temden met druiven wilde beesten;
De lynx heeft Dionyzos' slaap bewaakt;
In diereziel vervleeschlijkte' onze geesten,
En diereziel heeft vaak zichzelv' verzaakt.
Mijn vreugdewoud heeft tam hen opgenomen,
Want ieder schepsel heeft op vreugde rècht;
Hechter dan feestfestoen zijn niet hun toomen,
Die hun de nymf uit veil en rozen vlecht;
Hier zijn hun hartstochte' en hun razernijen
Het spel geworden, waar we ons om verblijen...
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III.
En leeuw en luipaard lekten mij mijn wonden;
Er ging een vooglenorglen door 't geboomt;
Vèr in verschieten reiden zich de ronden
Van schooner wezens, dan 'k ooit had gedroomd.
De schaduw, waar ik rustte, was met blonde
Goudschijnselen van daagraad zondoorstroomd...
Mijn moede lijf lag op violensponde...
Zij wees den hemel steeds, dien 'k had geschroomd...
Mijn blikken, eindlijk, dorsten zich daar richten...
't Was of bazuingeschal de lucht weêrklonk,
't Was of 'k door wolkpoort zag in vergezichten;
't Was of voor 't eerst mijn ziel het licht indronk,
Dat haar de Vreugde als gouden wijn inschonk;
Fel voor mijn oogen schoten zonneschichten.
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IV.
O, zaligheid dier langzame herstelling!
Wat zorg van moedervingren pleegde mij!
Wat wondre zang van teedre vreugdvoorspelling
Daalde in 't trompetgeschal... Wat melodij
Van cithren en theorben dropte blij
Langs madeliefbestarde heuvlenhelling,
Beg'leidende de toovre sprookvertelling
Der maagde'- en knapenrei en tegenrei...
Langs gouden-ooft-doorgloeide oranje-alleeën
Dwaalde' aan rivierbocht vreugdepaar bij -paar;
De wereld strekt zich daar met lande' en zeeën;
Eén blijde dag duurt lang'r er dan een jaar;
Maar moeilijk is de weg en nooit te vinden,
Voor wie de Levens-Vreugd niet tijdig minde...
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V.
'k Ben dànkend neêrgezonken op mijn knieën,
Want plotsling zag ik daar als dunne damp
De eens zware wolk van mijn melancholieën
Verijlen... wat mij scheen bloedroode ramp,
Wègpurpren in Verbeelding, zag ik vlieën
De schimme der Herinring uit den klamp
Van mijn verliefde Smart, die litanieën
Járen lang bad bij haar mystieke lamp!
Een non gelijk, die Vreugde wil verzaken
En wie een zonnestraal plots treft het hart,
Zoo dat zij zich op nieuw voelt vrouw ontwaken,
Và zich werpt witte wijle en wade zwart;
Zoó waakte uit wanhoopsdienst en wee mijn ziele:
Nu bleef ze in 't zonnelicht aandankend knielen!
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VI.
Jij, die gekomen bent, o sombre knaap,
Na droeve jeugd van liefde- en wereldlijden,
Laat mij dat donkre haar van smalle slaap
Wegstreelen, neem mijn hand; laat mij je leiden....
'k Zie je zoo bleek om nachten zonder slaap,
'k Voel je zoo zwak van met jezelv' te strijden,
Kom! 'k Toon je 't rijpe öoft, opdat je 't raap';
'k Toon je de blijde ronde op bloemeweiden.
Richt dan je blik, zie de tallooze prachten,
Waarvan de weerld is vòl, 'lijk de appelboom
Vòl is gebloesemd, en de zuidernachten
Vòl zijn gezaaid van starren, en de droom
Van onze jeugd vòl is van de idealen,
Die stralender ons dan de zon toestralen.
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VII.
Smart weefde voor je stekende oogen waas,
En je gedachte werd in smart geboren;
Ruw leven ruischte rond je wreed geraas,
Om teêrste aandoeningen in smaad te smoren;
Maar zonder smart, helaas, blijft elk een dwaas,
En wijsheid kan slechts na véel doling gloren:
De Levensvreugd staat als een heilge vaas
Veilig bewaakt op hemelhoogen toren.
Mijn knaap, de ridder, die zijn sombre veste
Verlaat en zoekt naar dezen wereldschat,
Vindt hem alleen na zéer smartvolle queste;
Draken bewaken 't altijd steilre pad;
Maar hem, die, vroom aan Vreugde, sterk blijft strijden,
Zal éens de glans dier blijde Grale wijden.
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VIII.
Gij, die verwacht van mij, hoe 'k onderwijs
Dit leven ons gegeven niet te haten,
Geloof niet, dat een enkle mensch ooit wijs
Genoeg zij om zijn leerling hier te baten.
Er bloeit voor ieder 'n ander paradijs;
Duizende zijn de wegen en de straten,
Voerend naar rieten hut, prinslijk paleis,
Maar wie haar zocht, heeft nooit de Vreugd verlaten.
En wij zijn beedlaars, die haar aalmoes zoeken,
En zij blijft g'nadevolle koningin,
Die bergt ons schatten soms in donkre hoeken.
En wij zijn pelgrims, die met blijden zin
Opgaan, tot haar, de mildste der landsvrouwen,
Ons allen gunnend deel van haar landouwen.
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IX.
Ga dus van mij; laat mij mijn klein priëel,
En zoek den weg, en luister uit naar stemmen,
Die wellicht u toeroepen naar 't kasteel,
Waar, rijke, u wacht de heerlijkste der gemmen.
O, gij, die dacht aan anderen, denk nu veel
Aan ù...; laat niet de nevelfee u klemmen....
Blijdere bruid bewaakt u gindsch juweel....
Doorprièm den purpren draak, kunt gij 'm niet temmen.
Voor ieder slaat zijn gode-oogenblik,
Waarin, verteederd, zijn Noodlottigheden
Hem aanzien, willend, dat hij vrij beschikk'
Over zijn Vreugde, waar' ook droef 't Verleden.
Dan plotseling zal de wreede zandwoestijn,
Die u omringt, Bongerd der Vreugde zijn.
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X.
Zoek in die Vreugde uw God.... en zoek de goden!
Zij zijn dáar honderdtallen om u heen!
Zoo ver zijn zij van de aard nog niet gevloden,
Of, zoo gij vroom zoekt, vindt ge er meer dan éen!
En zoo ge er éen slechts vondt, o wees niet bloode;
Maar val te knie, bid: laat mij niet alleen!
En hij zal blijve' en hij zal uit den doode
U wekke' en mèt u 't roode leve' intreên....
O, gij, die kwam tot mij om wijze lessen,
Laat u die blijde goden leeren; duik
Niet langer onder donkre rouwcypressen:
Er bloeit, uw weg langs, zoete meidoornstruik!
Meer dan ik Meester was, zij u Meestresse
Uw eigen ziel, breekt ze éens heur tranenkruik!
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Stervende Knaap.
Uffizi.
Gij, dien 'k zoo lief heb met mijn heidensch harte,
Wijl 'k aan uw lippen 't leven zie ontvlieden,
'k Zoû voor uw brekend oog die raadloos zwarte
Tartarosnacht, wier donkre golve' aanzieden,
Weêrhouden willen, jonge Niobide,
Maar machtloos staar ik op uw lijdenssmarte,
Om d' allerlaatsten zielstocht te bespieden,
O zoon, wiens moed'r onzinnig góden tartte!
Mocht ik uw zwijmend hoofd teederlijk beuren,
En steune' uw lede' in 't stervend strak verstijven,
De god, die vèr treft, zoû 't verzoend mij gunnen;
Maar 't wonder ziet mijn starend oog gebeuren:
Terwijl 'k uw ziel in zonne weg zie drijven,
Voel 'k marm'r uw lijf - gewrocht door menschlijk kunnen!
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Ik ben de wandlaar....
Ik ben de wandlaar door uw gulden mist,
Eeuwen, die zijn geweest, magiesch Verleden;
Mijn voet stuift zacht uw stof, antieke steden;
Mijn ziel raadt zoekend weêr wat ze êenmaal wist....
Ik ben de pelgrim, die ontroerde beden
Opzendt in zuiderscheemring amethyst,
Naar groote doôn, wier geest en ziel hij gist....
En naast mij, zwerver, komt mijn droom getreden....
Trouw zijn we elkaâr als vriende': ons beider oogen
Zien tèlkens achterom, bij 't voorwaarts treên....
Wat-komen-zal, blijft onze' aandacht onttogen,
En 't kostbaar Heden wordt door beî verkwist....
Eeuwen, die zijn geweest, magiesch Verleên,
Ik blijf de wandlaar door uw gulden mist....

FLORENCE, 1906.
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De hoofdstad der wereld
door Nico van Suchtelen.
Het is heerlijk in dezen tijd te leven; er gebeuren groote dingen, en nog grooter
geschieden voelen wij naderen. Voor al diegenen die door de verwarrende volheid
en de snelle wisseling van het hedendaagsche leven verbijsterd raakten, die het rustige
overzicht verloren of nooit konden erlangen, voor allen die moe en mistroostig,
vereenzaamd veelal, een vergeefschen en zelf-verwoestenden strijd vochten of zich
hatend afwendden, voor de ontelbaren die, niet begrijpend den zin van hun hooger
leven, slechts als domme dingen reageeren op hun alledaagsche invloeden en de
prikkels hunner eerste en oppervlakkige behoeften, voor de rijkste en voor de armste
zielen, voor alle, alle menschen, en allerwege, wordt een blijde boodschap verkondigd.
Wie ooren heeft om te hooren hoort haar als een fijne, heldere muziek schallen boven
het ontstemde gegons der duizend tegenstrijdige geluiden, als een volkomen harmonie
die uitstijgt en hoog zweeft boven het wangeklank der samenleving. Wie oogen heeft
om te zien ziet in den kaleidoskopischen chaos der gebeurlijkheden een rithmische
beweging, een golving, een samenvloeien, een aanschieten der schijnbaar verspreide
en verbandlooze krachten, een convergentie tot één doel. En dit doel is de geestelijke
eenheid der menschen. De sluimerenden ontwaken, de gevallenen rijzen op, den
verdoofden doorgloeit hervlamde bezieling; de onverschilligen wachten stom terzijde,
maar heimelijk beschaamd, maar heimelijk gelooven gaand in hun mogelijke
verheffing. Hoe wonderbaar zijn de wegen van den Geest! In de twintigste eeuw, in
dit tijdperk van voldragen armoede en leelijkheid, nu er geen kunstenaar leeft die
niet gewanhoopt heeft aan zijn kunst en geen geleerde die niet
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de slavernij zijner wetenschap heeft verdoemd, nu de groote zielen verzwakten of
versomberden in hun eenzaamheid, nu breekt als een plotselinge zonschijn over de
trieste aarde het klare bewustzijn te voren van de Eenheid der menschen. Juist nu de
verhaspeling der individueele levensmachten het onontwarbaarst en tegenstrijdigst
leek, ontwaakt allerwege het begrip van hun verband en doel-bewuste beweging.
Het vaag-gevoelde besef der al-menschelijke afhankelijkheid is bezig te volgroeien
tot een diep-geweten verstandhouding. Wederkeerig afhankelijk waren de geesten
ten allen tijd, maar eerst in de steeds wijder omvatting hunner levensschepping, de
steeds grooter verruiming der individueele werkingssferen, groeide het
afhankelijkheidsbesef tot de rijker en schooner begrepen gevoelens van vriendschap,
van broederschap, van vaderlandsliefde, van menschenliefde. Aan al wat de
afzonderlijke geesten schiepen ontwikkelden zij het bewustzijn hunner Eenheid.
Afhankelijk, verbonden wisten zij zich als bloedverwanten, als stamgenooten, als
stads- of staatsburgers, en buiten deze uiterlijk politieke verbonden, als deelen ook
van al die eenheden door hunne dagelijksche maatschappelijke verhoudingen,
bezigheden, behoeften, geschapen. Analogieên zagen zij van belangen en
levensrichting en zij voelden zich kameraden, broeders van allen die in de sfeer van
hun werkingen streefden als zij. En steeds talrijker en steeds omvangrijker werden
de scheppende eenheidsgroepen en steeds ingewikkelder en onnaspeurlijker hun
verband. Maar voor wie de teekenen des tijds begrijpt zijn het thans niet meer de
nationale staten, die de overheerschende ekonomische eenheden vormen en zijn het
niet meer de religies die de menschen geestelijk verbroederen, maar het is het
wereldleven waarvan het werken van elk individu en elken staat meer en meer
afhankelijk wordt en het is de Idee der harmonieuse menschelijkheid, de Idee van
het Internationalisme, die zich openbaart als het geloof der toekomst. Strijdende
stammen werden tot verbonden volkeren; vijandige en naijverige stedelingen
veranderden in eendrachtige staatsburgers. De Geest zoekt zijn Eenheid en ook den
strijd der lokale staten-belangen zal hij op- opheffen en hun politieke werking, gelijk
de ekonomische werking hunner individuen, leiden tot één doelmatige, vreemdzame
wereldhuishouding. Het bewustzijn van het al-menschelijk belang, de Idee van het
Internationalisme is geboren in duizenden der besten. En millioenen voorvoelen haar.
De uitbreiding der wetenschappen,
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der vaardigheden en kunsten, de wassende bevolking, het verhonderdvoudigd verkeer,
de doeltreffender techniek, de groothandel, de koloniale politiek, de machines, de
groot-industrie, al de tallooze in hun wederkeerige inwerking en verband
niet-te-scheiden aangroeiingen van menschelijke schepping en scheppingsmacht
tevens, zij hebben de geesten voorbereid en gesterkt tot een steeds ruimer en dieper
wordend begrip. Wereld-geesten zijn wij thans, die boven onze lokale en nationale
verbondenheden toch ook, en steeds klaarder, hun internationale Eenheid begrijpen.
Deze Eenheid is de blijvende schepping waarheen de Geest doelt, en die hij benadert
van dag tot dag dichter. Wat deert ons, die zijn wezenlijken en schoonen wil erkennen,
dan nog de vergankelijke leelijkheid van dezen tijd? Waarom bedroeft ons nog die
schijn alsof onze vrijheid slechts de onderworpenheid ware aan het geld en onze
eenige geestelijke eenheid het listig koopmanschap? Zijn wij harde, voor onszelf
alleen levende enkelingen geworden die terwille van onwezenlijke nevenbedoelingen
het verband en de hulp der anderen misbruiken? Goed, maar dit verband en de
noodzakelijkheid der samenwerking zijn geschapen en tot duurzame levenscondities
geworden; de hardheid en de kleine zelfzucht echter zijn noch duurzaam noch
noodzakelijk. Onze kracht is zelfstandiger en machtiger geworden en die sterker
kracht is ons wezenlijk bezit; haar doellooze verspilling en haar misbruik zijn
onwezenlijk. Heeft onze industrie haar arbeiders tot slaven gemaakt en de wereld
ontsierd met de grove leelijkheid harer producten? Goed, maar de techniek is
geschapen en is het blijvend en steeds rijker bloeiend bezit der Menschheid; slechts
tijdelijk is de slavernij van het proletariaat. En zijn wij niet groot en rijk genoeg om
ons een schooner wereld te scheppen? Wat ons dit tijdperk en ons eigen bestaan
dood, leelijk en doelloos doet vinden is onze verwarde machteloosheid, die nog geen
volkomen regelmaat bracht in haar zelf geschapen chaos. Maar zoo dikwijls wij ons
bezinnen op de Eenheid onzer wereld erkennen wij ook de wezenlijke, levende en
schoone bedoeling aller werkelijkheden.
De geesten worden zich bewust van hun verste verband en hun verborgenste
verhoudingen, zij organiseeren zich. De arbeid organiseert zich internationaal, het
kapitaal organiseert zich internationaal. Beide organiseeren zich om de bewustwording
hunner belangen, beperkt nog ieder en veelal tegenstrijdig; maar beide organisaties
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zullen naar mate hun macht volgroeit zich ook bewust worden van hun hooger
veel-eenheid en in een gemeenzaam, dan al-menschelijk belang het doel hunner
volkomen en harmonieuse werking vinden.
De internationale organisatie van den arbeid en van het kapitaal zijn de twee groote
gebeurtenissen van dezen tijd. En de Eenheid hunner toekomst? Wat anders is zij
dan de Eenheid van den Geest zelf, de al-menschelijke organisatie der scheppende
gedachte!
Een plan is ontworpen, zoo grootsch, dat het bij eerste opdoeming voor onzen
verbaasden geest wel de phantastische droom van een illuzionist moet lijken. En toch
een plan waarvan alle mogelijkheden zijn doordacht en dat te verwerkelijken is omdat
de menschheid het verwerkelijken wil.
Dr. P.M. Eykman en Paul Horrix.... ja, zij ontwierpen en werkten uit het plan van
hun wereldhoofdstad; maar was de hen leidende Idee een door hen het eerst en door
hen alleen geschapen gedachte? Waarlijk, er had dan geen naar hen geluisterd. De
groote Ideeën zweven als een zoele, sterkende lente-atmosfeer om onze zielen, zij
doordringen ons en voeden ons ook zonder dat wij er ons wel-bewust van zijn dat
zìj onze begeerten stuwen en onze daden richten. Zij maken zich langzaam, langzaam
aan van ons meester; een losse gedachte, een onbeteekenende gebeurtenis, een
uitvinding, een projekt, ontwikkelen zij tot àl wijder begrip en omvang, tot dat
eindelijk in volkomen klaarheid de uiting der Idee is verschenen. En is het woord
gesproken, dan weten ook op eens allen in wie de Idee verborgen werkte: dit is mìjn
droom geweest, dit was mìjn gedachte die mij altijd vervulde, en in allen ontwaakt
dan de wil tot verwerkelijking. Zoo is uit de vage ontwerpen voor een
physico-therapeutische inrichting de reuzen-conceptie der wereldhoofdstad ontstaan.
Onder het uitwerken en doordenken van hun medisch plan werd aan die beide mannen
àl duidelijker het verband der hygiëne, paedagogie en ekonomie eerst, toen 't verband
aller wetenschappen, aller kunsten, aller menschelijke levensuitingen. De Idee van
het Internationalisme werd hun bewust en hun plan werd haar uiting. En thans, nu
zij het aan de menschheid voorleggen, voelen de verspreide geesten aller naties dat
het hùn droom, hùn gedachte is die er in wordt uitgesproken, nu weten zij dat de
geestelijke eenheid aller menschen zich zal belichamen in een eerste grootsche daad.
De oproep van Eykman
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en Horrix aan het Intellekt der wereld is de katalysator die plotseling alle sluimerende,
schijnbaar willooze krachten wekt en in juiste beweging brengt, die een warreling
van onnaspeurlijke tegenstrijdigheden òmtoovert tot een kristallen harmonie.
Een stad zal verrijzen, de hoofdstad der wereld, waarin zich zal concentreeren het
Intellekt aller volkeren om daar, in georganiseerde en voortdurende samenwerking
het groote brandpunt te vormen der àl-menschelijke kuituur. ‘The brains of the
World’1) zal deze stad zijn, het hersen-system waarin de leidende gedachte zullen
ontstaan die eens de geheele menschheid zullen bestieren. Door haar ontwikkeling
zal de menschen-wereld eerst volgroeid zijn tot één enkel organisme waarvan de
deelen, op centraal bevel luisterend, kunnen werken naar hooger doelmatigheid; door
de schepping van dit Internationale centrum wordt de symbiose der naties eerst
volkomen. In deze stad zullen gevestigd zijn de bureaux van alle Internationale
organisaties die niet om de bijzondere wijze hunner werking aan een bepaalde plaats
zijn verbonden; de akademies, de instituten voor alle takken van menschelijken
geestesarbeid. In durende aanraking en wisselwerking zullen er werken die rijke en
machtige geesten die thans overal verspreid slechts onvolkomen, en hoe dikwijls in
't geheel niet, hun krachten kunnen ontwikkelen. Hoevelen verzwakken, verkommeren
er niet door vereenzaming, door gebrek aan hulp. Geen is er ten volle heer zijner
krachten die niet leeft onder zijn gelijken. En wie kent zijn gelijken? Wie voelt zich
- anders dan in zeldzame oogenblikken van bezinning - in zijn scheppingsdrang
verbroederd en in zijn arbeid gelijkmachtig met andere geesten? Maar daar, om die
stad, waar de Eenheid der menschen is belichaamd, waar de Wereldgeest woont, zal
een atmosfeer hangen waarin onze zielen vrij en vreugdig ademen. Eindelijk, eindelijk
zijn ook wij tot elkaar gekomen, kameraden die elkaar helpen, broeders die elkaar
begrijpen. Hoe zullen onze krachten wassen onder de gloeiing dezer herboren
geestdrift! Wij, die ons alleen waanden en zoo zelden, veelal slechts over de eeuwen
heen onze gelijken, onze gelijk-willende verwanten groeten konden, wij zien opeens
dat er eendracht, gelijkwillendheid tusschen ons is. Een nieuwe eeuw van Perikles
breekt aan, een groote tijd, want de groote geesten leven die hem groot zullen maken.
Grooter

1) William Stead.
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dan ooit een tijd geweest is, want wij denken en werken niet meer voor den bloei en
de macht van het eigen ik en het eigen land alleen, maar wij scheppen - en bewust de kultuur der gansche Menschheid.
Wachtten onze zielen niet als knoppen in het voorjaar op hunne ontluiking? Den
gloed eener hooge Idee wachtten wij, daarvan droomden wij heel onzen winter. En
die schaarsche zonnedagen waarop wij vol ontroering onze dorre en dood-gewaande
idealen nog in ons voelden leven, wij weten dat zij de voorboden waren van de lente
die nu aanbrak. Een nieuw levensphase is de Geest ingetreden, een hooger Eenheid
is hem bewust en dit bewustzijn zal hij uiten en ontwikkelen aan zijn nieuwe
schepping, de Wereldhoofdstad.
Een wolkenstad? een fata morgana? Maar niet alleen een Björnson verloochent
zijn ideaal van het Pan-germanisme voor de wijdscher grootheid van dit
Pan-humanisme: ‘als er één groot plan praktisch uitvoerbaar is, dan dit, dat vast staat
op den bodem der realiteit’ betuigt Lövland, minister van Buitenlandsche Zaken,
voorzitter van het Nobelinstituut te Christiania, en minister Michelsen, staatsman,
waarlijk niet minder praktisch, aarzelt evenmin zijn enthousiasme te uiten.
‘Alle elevierten Geister werden sich Ihrer Idee anschliessen und Ihren Plan stützen’
roept Edvard Grieg uit als hem het ontwerp wordt uiteengezet en vol geestdrift bepleit
bij de noodzakelijkheid van internationale en permanent
van-uit-één-centrum-werkende organisatie, niet alleen van zíjn kunst, maar van alle
kunsten. Hoeveel gevaren en belemmeringen die het materieele en niet minder het
geestelijk leven ook der grootste kunstenaars bedreigen, die alleen beperkt of
opgeheven kunnen worden door algemeen erkende, kompetente internationale
lichamen! Hoevele geesten die eerst door doelmatige samenwerking tot hun schoonste
macht kunnen stijgen! En het zelfde betoogen, elk voor hun wetenschap, een Mittag
Leffler, een Svante Arrhenius, een Georg Brandes, een Knut Angström....; hetzelfde
betoogen voorzitters en leden van verschillende reeds bestaande of geprojekteerde
internationale bureaux en stichtingen; een John Lund, een Francis Hagerup e.a.
Verspreid, verstrooid zijn wij met onze eenzame krachten over de gansche wereld;
wij willen een centrum van aktie, een symbool, een bewijs onzer levende, wezenlijke
Eenheid!
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Een Wereldcomité van duizend is bezig zich te constitueeren om de ‘Stichting voor
Internationalisme’ voor te bereiden, een comité waarvan de leden zullen bestaan uit
de grootste geesten op elk gebied en van alle naties. En gedurende hun korten tocht
in het Noorden van Europa legden Dr. Eykman en Paul Horrix aan meer dan vijftig
dier grootsten hun plannen bloot, en meer dan vijftig traden toe tot het voorbereidend
Comité. De grootste kunstenaars, schilders, musici, schrijvers, de vermaardste
geleerden van Stockholm, Upsala, Lund, Christiania, Kopenhagen, de invloedrijkste
staatslieden, ministers, gezanten, parlementsleden traden toe, leden zelfs van het hof
van Arbitrage en zijn centralen Raad.1)
Behoef ik, waar het plan door zulke geesten met zulk een daadverlangend
enthousiasme begroet wordt, nog te bepleiten dat het inderdaad wenschelijk en nuttig
ware zoo de talrijke thans meerendeels onafhankelijke Internationale bonden,
commissies, bureaux, instituten enz. in één centrum vereenigd werden? Moet ik het
aannemelijk maken dat de overal verspreide inrichtingen voor Hygiëne, Metereologie,
Seismographie, Geographie, Oceanographie, Astronomie, Geodesie en tal van andere
wetenschappen een honderdvoudige kracht zouden ontwikkelen en honderdvoudig
nut stichten indien zij doelmatig samenwerkten uit, voor zoover mogelijk, één
middelpunt, indien hun licht van uit één groot brandpunt de aarde overstraalde inplaats
van zooals thans verzwakt te flikkeren op zoovele verspreide oorden, in Bern, in
Strassburg, in Potsdam, in Kopenhagen, Parijs, Rome, Dresden, Bukarest,
Constantinopel, Brussel, Monaco....? Dat de aktie uitgaande van de toch zoo talrijke
Internationale congressen en conferenties over Chemie, Radiologie, Psychologie,
Physica, Archeologie, Ethnographie, over internationaal Recht, over Statistiek en
Bibliographie, over belangen van handel, van industrie en van den arbeid,.... dat die
aktie eerst dan krachtig en ingrijpend kan worden wanneer hunne

1) Het Wereldcomité telt onder zijn leden ook reeds een aantal gezaghebbende mannen en
vrouwen uit Engeland, de Vereenigde Staten van Amerika, Duitschland. Dat hier wellicht
de indruk gewekt wordt als zou alleen in Skandinavië geestdrift voor het plan bestaan, ligt
hieraan dat eerst sinds kort de systematische organisatie van het Comité werd ter hand
genomen, en wel om bijzondere redenen het eerst in Skandinavië. Vandaar dat van de
schriftelijk toegetreden leden op het oogenblik verreweg het meerendeel Skandinaviërs zijn.
Zoo juist ontvang ik bericht van de toetreding van een aantal Engelsche autoriteiten.
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beraadslagingen systematisch worden voorbereid en hunne besluiten systematisch
worden uitgevoerd door permanente bureaux? Of dat de wereldekonomie eenvoudiger,
begrijpelijker en daardoor eindelijk al-menschelijk heilzaam zal worden indien
Vakverbonden, Syndikaten, Geld- en Bankwezen, Verzekering, Coöperatie, Statistiek,
al de te talrijk om op te noemen faktoren die thans het onontwarbaar ekonomisch
leven beheerschen, internationaal en in hun onafscheidbaar verband, worden geregeld?
Moet ik duidelijk maken dat een nuttelooze oorlog slechts dan te vermijden, en een
even nuttelooze arbitrage slechts dan vruchtbaar te maken is wanneer er internationale
en permanente organen bestaan die in voortdurende voeling en gemeenschap met
elkaar, krachtens hun wijder overzicht en hun dieper inzicht der wereldgebeurtenissen
de mogelijkheden van conflikten kunnen voorkomen?
Neen, ik betoog dit alles niet exact en ordelijk. Waarvoor zou ik? Wie den groei, de
uitbreiding van werking en macht der internationale lichamen ziet, en hoort hoe van
alle zijden de roep luidt om nog grooter, inniger, machtiger Eenheid, wie ten volle
het verband ziet aller menschelijke strevingen, hij heeft waarlijk geen betoog meer
noodig. En de twijfelaars, de kortzichtigen, de hardhoorenden? de Wereldgeest zal
hen zijn Eenheid bewijzen door zijn daad. Want het is een werkelijkheid en geen
bewering meer dat alle belangen doelen en streven naar Internationalisme, zelfs de
nationale belangen der staten. Of wordt het internationale privaatrecht, handelsrecht,
strafrecht, niet voorbereid in tal van traktaten of erkend in de nationale wetgeving?
Of zijn de steeds in aantal wassende officieele commissies, instituten, bureaux niet
het onmiskenbaar begin van een internationaal bestuur onder een internationaal
administratief recht? Duiden niet de officieele conferenties over hygiëne,
arbeidersbescherming en zoovele andere ekonomische of zedelijke belangen, de
toenemende wederkeerige bezoeken van officieele corporaties, de steeds talrijker en
grooter wordende tentoonstellingen: duiden niet alle verschijnselen op de komst der
Wereldhuishouding? Of is eindelijk niet het Volkenrecht een positief recht geworden,
welk volledige kodificatie niet lang meer op zich kan laten wachten, een recht dat
gesproken zal worden door een hoogste wereldrechtbank, gesanktioneerd door de
verbonden macht aller staten? En wie noemt nog het streven der staten naar Internatio-
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nalisme niets dan huichelarij? Of zelfs hun streven naar den Vrede? Beteekent het
dan niets dat de arbitrage-verdragen en de arbitrage-clausules steeds talrijker worden?
En al is de werking van het Hof van Arbitrage tot dusver nog zoo dat de schampere
en satyrieke misprijzing der ‘vredescomedie’ niet uitsluitend gerechtvaardigd is in
den mond der kleingeestigsten, wel verraadt het beperktheid van blik niets te zien
van de grootschheid der Idee die aan dit, gelijk aan alle internationale instituten, ten
grondslag ligt en niets te voorvoelen van de schoone werkelijkheid die eens uit zijn
werking kan voortspruiten.
Wij willen de Eenheid aller menschen. Zijn wij utopisten die verwachten deze Eenheid
bereikt te hebben bij haar eerste materieele uiting? Neen waarlijk, zoomin als wij
den Wereldvrede verzekerd wanen op het oogenblik dat het Vredespaleis zal voltooid
zijn, zoomin verwachten wij dat na den bouw onzer stad ook plotseling de
harmonieuse samenwerking aller levensfaktoren zal zijn bereikt. Maar de voorwaarde
dier harmonie zal zijn geschapen, en langzaam, langzaam zal onze Eenheid groeien
van een àl-bewusten Wil tot een àl-mogende Macht. Zijn wij utopisten omdat wij
gelooven dat een concentratie van het wereld-intellekt, naar den vorm toch een
concentratie van grootendeels slechts civielrechtelijke lichamen en personen, een
leidende macht zal worden, een Bestuur der Menschheid? Maar wie is er die niet
weet hoe de officieele instelling van het Hof van Arbitrage ontstaan is door den drang
en den invloed eener partikuliere vereeniging, de Interparlementaire Unie? Hoe de
Conventie van Genève is gesloten en het Roode Kruis tot stand gebracht door initiatief
van Dunant en Moynier? Hoe de aanstoot tot het sluiten der Wereldpostunie werd
gegeven door de arbeid van één man, Stephan? Heeft niet de door enkele geleerden
gestichte Internationale Kriminalistische Vereeniging het strafrecht veler landen
beïnvloed? En zou het dan dwaasheid zijn te hopen dat onze akademies, onze bureaux,
die als Centraal-orgaan van het Wereld-intellekt de voorlichters en raadgevers der
regeeringen móéten worden op elk gebied, eens ook tot de officieel erkende organen
zullen groeien van het eene groote volk der verbroederde naties? Het kan niet anders
of de regeeringen, die bij de oprichting misschien welwillend neutraal, misschien
zelfs om een accidenteele politiek heimelijk vijandig, het plan zullen beschouwen,
moeten, ziende wat de
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Wereldgeest in zijn denkend centrum schiep, tot hem komen om raad en steun en in
hun nationale politiek zich meer en meer laten leiden door de groote Idee van het
Internationalisme. Het zal niet mogelijk zijn dat op den duur een domme, enghartige
handelsgeest de naties beheerscht en tot doodenden strijd voert, wanneer een vaste,
permanent-werkende Wereld-wil, de wel-georganiseerde en wel-gerichte bedoeling
der gansche menschheid, uitgesproken door een parlement harer grootste geesten,
zich opwerpt als de wijze bemiddelaar die den strijd van alle lokale verschillen bedaart
en voortdurend de tegenstrevende krachten afleidt in gelijkwerkende richting.
Over de materieele voorwaarden der verwerkelijking van het plan, over den
aankoop der benoodigde 1000 à 2000 hectaren grond, over zijn explotatie en beheer,
over het bouwen der stad zelf zal ik niet uitweiden. Evenmin over de wijze van
kapitaal- verschaffing1).
Ik wijs er slechts op dat ook al deze dingen overwogen zijn en doordacht, tot
mogelijkheden gemaakt die te verwerkelijken zijn. O, er zijn kleiner Ideeën
verwerkelijkt met grooter kapitaal! Of meent nog iemand dat een plan dat het gansche
intellekt der wereld van geestdrift ontroert niet verwerkelijkt zou worden, omdat de
voorloopige kosten beraamd zijn op 50 millioen Gulden, de helft van wat eens het
Suez-kanaal en de Gotthard-bahn kostten, nog geen derde van het jaarlijksch budget
van een der kleinste rijken in Europa? Het duizendhoofdig Wereld-Comité zal de
middelen vinden om zijn wil, die de wil is der menschheid, te volvoeren.
De Metropolis der wereld, The Brains of the world, waar is het oord dat zij met
de pracht harer boulevards en parken en tuinen, harer paleizen, akademies, laboratoria,
musea, bibliotheken, villas en arbeiders-tuinwijken zal overspreiden?
Het Wereldcomitë zal kiezen,
Holland, ons heerlijk Holland zal het kiezen. Het land waar het gebouw zal staan
dat eens de Vredestempel moge heeten, zal dit land niet ook zijn aangewezen de
vaste woon te worden van den geest der verbroederde menschheid? Reeds zijn er
plaatsen

1) Details over deze bijkomstigheden vindt men in verschillende brochures van Dr. Eykman,
in de artikelen van Frans Netscher in de Hollandsche Revue (Maart en April 1906), van Mr.
Brooshooft in de Beweging (Mei 1906) en van De Bazel in der Städtebau (Heft 3, 1906).
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genoemd, reeds heeft De Bazel den schets van het Athene der toekomst geteekend,
reeds heeft zich de aandacht der bouwmeesters aller landen op plan en plaats gericht,
reeds kwamen de afgevaardigden van de Royal Institute of British Architects tot ons
om bepaalde terreinen te bezichtigen en te onderzoeken.
Dat het rapport door deze delegatie uit te brengen zal concludeeren ten gunste van
de bestaande projecten is buiten twijfel... Doch ik wil niet in onderdeelen bespreken,
noch in het bijzonder bepleiten wat, ook volgens de ontwerpers zelf, nog niet meer
is dan een eerste en zeer voorloopige schets. Het Wereldcomité dat de reuzentaak
van voorbereiding uit hun handen zal overnemen, dit lichaam, vertegenwoordigend
de geheele menschheid, is het dat hun plan eerst zijn waarlijk vasten vorm zal kunnen
geven.
Slechts dit heb ik willen betoogen: dat de Idee van het Internationalisme leeft; zij
leeft en werkt in de geesten aller volken. En de wereldhoofdstad, symbool harer
machtige schoonheid, middel tot haar harmonieuse volmaking, is niet langer de
fantastische droom van enkelen, maar een mogelijkheid door de diepst-voelenden
en de verst-schouwenden der menschen erkend en gewild.
Gij rijke en groote geesten van Nederland, als straks uw broeders van alle landen
tot u komen om met úw hulp en in úw midden hun grootschen Eenheidsdroom te
verwerkelijken, hoe zult ge hen ontvangen?
Regeering van Nederland, als straks de Menschheid u haar schoonste schepping,
het hoogste symbool harer kultuur ten geschenke biedt, hoe zult ge die gave
aanvaarden?
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Waarom leest de Afrikaner-Boer niet?
door Jan F.E. Celliers.
Opmerkelik is het hoe mensen (en zelfs Afrikaners), die toch verondersteld mogen
worden niet onbekend te zijn met de geschiedenis van hun eigen land, zowel als van
andere landen, die toch de nieuwsbladen lezen, die toch meeleven met hun tijd, die
toch geleerd hebben dat zekere verschijnselen altijd bepaalde natuurlike oorzaken
hebben, - opmerkelik, zeg ik, dat door zulke mensen, zo met 'n glimlachend
schouderophalen de nuchtere vraag gesteld kan worden: ‘maar waarom leest dat
Boeren-volk dan toch niet? Vanwaar die armoede aan eigen schrijvers en dichters?’
Zich zó los te maken, naar de geest, uit de eigen omgeving waarin men vastgegroeid
is, ten einde het uitheemse te beoordelen en te meten naar de maat die daar geldig
is, dat is een bezigheid waartoe de meesten geen lust of tijd hebben, en waarin
weinigen het zeer ver brengen al leggen zij er zich op toe. Ja zelfs een bezoek aan 't
vreemde land moet zeer oordeelkundig aangelegd worden, wil men niet even
kortzichtig terugkeren als men er heen gegaan is.
Het kan ons dus niet te zeer verwonderen wanneer zelfs de hoofdoorzaken van
het verschil tussen het eigene en het uitheemse telkens weer uit 't oog verloren of in
't geheel niet opgemerkt worden.
Het schijnt mij daarom niet ondienstig even stil te staan bij de vraag, waarom de
Boeren niet lezen, waarom zij zo weinig voortbrengen op letterkundig gebied. Mocht
't mij tevens gelukken een weinig licht te verspreiden, ook in de richting van de weg
die tot uitkomst moet leiden.
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Ons Boerenvolkje kan gevoegelik vergeleken worden met een handjevol water dat,
meer dan twee eeuwen geleden, door de grote wereldstroom uitgeworpen werd, om,
sukkelend en langzaam, zich een eigen weg te zoeken door struiken en klippen;
evenwijdig aan de grote stroom, doch buiten gemeenschap daarmee, achtergelaten,
tegengehouden door hindernissen, terwijl de moederstroom daarnaast, als groot
aaneengesloten geheel, over zulke kleinigheden met gelijke vloed daarhene gaat, op
de brede bedding van welvaart en beschaving.
Om ons nu vooreerst te bepalen tot onze plattelandsbevolking, onze Boeren-mensen,
tot hen dus die gerekend mogen worden als nog behorende tot 't sukkelende stroompje
naast de hoofdstroom: zij vertegenwoordigen meer dan de helft van de blanke
bevolking. Toch zijn zij nog maar 'n handje vol, in aantal ver overtroffen door de
bevolking van menig tweederangsstad in Europa. (De hele blanke bevolking van
Zuid-Afrika bedraagt zowat 1,150,000 zielen). En hoeveel eigenlike lezers, denkers,
schrijvers en dichters zou men onder zo'n aantal - voor de hand genomen - zelfs in
't beschaafde Europa wel aantreffen?
Van het ogenblik af dat de Europeaan voet aan wal zette in Zuid-Afrika, voelde
hij zich aangetrokken door de grote, zonnige vrijheid van onze velden. Onmogelijk
kon hij voorzien, welke moeilikheden hij tegemoet ging. De kustlanden, waar hij
zich in 't begin neerzette, waren waterrijk en wild was volop. En vele beproevingen
wilde hij zich ongetwijfeld wel getroosten, als hij toch maar die banden mocht
afwerpen, welke de grote samenleving ons oplegt en welke wij alleen verdragen ter
wille van de ordelike instandhouding van 't geheel.
Onrecht, machtmisbruik, bevoorrechting van de éne stand of klasse boven de
andere, daartegen kwam de Boer al vroeg in verzet.
Was dat reeds zo in de Hollandse tijd, nog veel erger werd het en nog veel meer
reden tot ontevredenheid werd de Boer gegeven door de Engelse overheid, die de
Hollandse verdrong. De Boer trok de binnenlanden dieper en dieper in, afgesneden
van de wereld, met de Bijbel als enig lees- en leerboek voor zich en zijne kinderen;
steeds vervolgd door de overheid, steeds in botsing met wilde stammen, steeds
worstelende met droogte, met veeziekten, met wilde dieren, met overstromingen,
met insecten-

Groot Nederland. Jaargang 5

74
plagen, met de verbonden kracht van alle plagen die een hardhandige natuur maar
bedenken kan. En die strijd gaat nog onveranderd voort. Het jongste bloedige drama,
enige jaren geleden afgespeeld, is slechts een schakel in de lange, stormachtige reeks
der politieke gebeurtenissen. In die reeks ontbreekt nog steeds de beslissende stoot
of wending waarop een tijdperk van langdurige rust verwacht kan worden. De
Kafferkwestie staat ons nog voor de deur; en de onovertroffen rijkdom van onze
bodem verzekert ons een ‘output’ van rustverstoring, van politieke verwikkelingen,
van onvaste maatschappelike toestanden waarvan het end nog lang niet te zien is.
De armoede neemt vandaag hand over hand toe in ons ongelukkig rijk land.
Aan de andere kant sleept de speculasiegeest en de zucht naar geldbejag velen
onzer mee.
Vraag nu nog waar onze schrijvers en dichters dan blijven!
Taaibeschaving en letteren hebben voor gezonde groei een bodem nodig van
bestendige welvaart, van rust altans voor een gezeten, tevreden burgerlike bevolking.
De behoefte aan letterkundig genot kan zich niet openbaren, wanneer elk spiertje
zich schrap moet zetten voor eigen behoud en voor nasionale verdediging.
Hoe anders zijn de toestanden in Europa: De onophoudelike kibbelarijen van de
kinderjaren der volkeren zijn genoegzaam achter de rug. De zorg voor landszaken
is toevertrouwd aan zekere klasse die er zich uitsluitend mee bemoeit. Anderen
houden er zich geheel buiten, leggen zich toe op liefhebberijwerk, op kunst en letteren,
verlaten zelfs het vaderland om elders te gaan wonen; en niemand die er aan denkt
hen daarover een verwijt te maken. Bij ons daarentegen wordt elkeen aangesproken
of voelt zich geroepen om deel te nemen aan de strijd. Noodwendig moet 't meeste
wat onder zulke omstandigheden geschreven en gelezen wordt, zich bewegen om de
vraagstukken die op de voorgrond staan in aller gedachten. Wordt er al iets geschreven
dat de politiek niet raakt, dan zijn 't praktiese beschouwingen, raadgevingen of
leringen, gericht op zedelike opbouwing of op de mededeling van nuttige kennis,
dewijl 't zo dringend nodig is de onzedelike invloed van de vreemdeling tegen te
werken en hem in kennis te evenaren. Onze gedichten zelfs zijn, bijna uitsluitend,
slechts berijmde redeneringen van 't verstand of blote verhaaltjes en voorstellingen,
die er niet op aangelegd zijn
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beelden te wekken die 't direkt aanschouwelike te boven gaan. Is dit niet kenmerkend
voor elk volk in zijne jonkheid?
Onze schrijvers, voor zover ze er zijn, volgen deze weg minder uit beredeneerde
keuze, dan eenvoudig omdat zij met een andere weg minder vertrouwd, ja zelfs
onbekend zijn, omdat zij met hun volk delen in de ingeschapen neiging, welke de
juiste weg aanwijst voor onze tijd. Met 't oog op onze steeds bedreigde nasionaliteit
begrijpen zij ook vanzelf dat de geschiedenis steeds op de voorgrond gesteld moet
worden.
Begrijpelik is 't dus waarom onze letterkunde meestal voor de Europeaan
ongenietbaar moet zijn, en waarom, omgekeerd, veel van de Europeese letterkunde
ons niet alleen onbegrijpelik maar zelfs beuzelachtig moet toeschijnen.
De Boer weet niet waar een boek heen wil als 't geen duidelik vooropgestelde
zedelike of praktiese strekking heeft. In de zonsondergang bewondert of beschrijft
hij minder de kleuren, droomt hij minder over geesten of gedaanten die daar zweven,
als dat hij berekent wat de kansen voor droogte of regen zijn. Terwijl de Europeaan
nog het verschiet staat te bewonderen, laat de Boer reeds zijn ossen aanjagen, om
verder te trekken, dewijl zijn kennersoog ontdekt heeft dat in de verte giftplanten
groeien. De Boer begrijpt niet welk belang mensen van verstand er bij kunnen hebben
volks- of kafferverhaaltjes en dierenstories te verzamelen; voor hem zijn zij toch
niets meer dan aardigheidjes die de ernst van het leven niet raken. Het behoeft daarbij
nauweliks gezegd te worden dat boeken die kennis veronderstellen van Europeese
maatschappelike toestanden bij de Boer hun doel moeten missen. Het Hollands van
zeer vele boeken is voor hem ook dikwils onverstandbaar, daar 't heel iets anders is
dan 't Hollands waar hij uitsluitend mee vertrouwd is, namelik de taal van zijn Bijbel
en kerk. Engels verstaat hij niet, en gelukkig niet, zolang onze taal tegenover 't Engels
nog niet de plaats inneemt die haar toekomt, zolang 't er op aangelegd wordt de bron
van kennis en ontspanning bij voorkeur of uitsluitend Engels te maken. Hollandse
boeken, onoordeelkundig toegediend, zal de Boer niet tot leeslust opwekken, want,
hoe nodig 't ook mocht zijn wereldkennis en verlichting ingang te doen vinden, het
plotseling opdissen van voorstellingen of denkwijzen die schokkend in strijd zijn
met plaatselike zeden of opvattingen, is eer berekend de boeken in kwade reuk te
brengen.
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Op zijn best krijgt de Boer maar zelden een Hollands boek in handen, van welken
aard ook, en de eigen Afrikaanse schrijvers zijn nog maar schaars.
Weetgierig is de Boer, dat weet ik te goed; en geld voor boeken zal hij ook over
hebben als 't hem maar eens duidelik wordt dat men hem op eigen terrein tegemoet
wil treden ter vervulling van de behoeften die hij gevoelt.
Afrikaanse schrijvers kunnen hem daarin het best dienen, vooral ook door zich te
bedienen van een taal, Hollands of Afrikaans, die voor hem geen zwarigheid oplevert.
Helaas dat dit niet altijd genoeg beseft wordt door Afrikaanse schrijvers. De drang
om tot zekere taalaristocrasie te behoren moet men weten af te wijzen waar het
geschrevene niet slechts voor ingewijden bestemd is, doch bepaald ook voor de Boer.
Men moet zoveel mogelik Hollands (of Afrikaans) schrijven, vreemde en ongangbare
bastaardwoorden vermijden, benevens ingewikkelde zinbouw. Vele ‘aristocraten’
(meer in schijn dan in wezen) zullen er ook mee gebaat zijn. Vooral de courant mag
op bedoelde wijze niet zondigen, de courant, die voor de Boer in zeer vele gevallen
de enige bron is van voorlichting.
En deze opmerking brengt ons van de Boer op de Stadsbewoner.
Dat ook in Zuid-Afrika de stadsbewoner van de plattelandsbewoner verschilt zal
wel geen betoog behoeven.
Door opvoeding, door aanraking met de grote wereld en hare voortbrengselen op
elk gebied, wordt de stads-Afrikaner nader gebracht tot de Europeaan, in zijne
neigingen en behoeften, ook op letterkundig gebied. Dat hij uit Engelse bron put,
voor die behoeften, is ook duidelik, dewijl hij door zijn opvoeding met die bron 't
best vertrouwd is en dewijl de talrijke voortbrengselen daarvan overal voor 't grijpen
liggen. Achterlikheid in eigen taal en gebruik van 't Engels in de plaats daarvan is 't
natuurlijk gevolg. In tegenstelling met de plaats-Boer leest de dorps-Boer dus wèl,
doch zó, dat zijn lezen eer nadeel dan voordeel oplevert voor taal en nasionaliteit.
Zelden blijven Afrikaanse kinderen zo lang op school dat zij Hollands goed meester
worden. En eenmaal in 't werk-leven getreden leren zij 't nooit meer goed gebruiken.
Naast hun moedertaal blijft 't voor hen in ieder geval altijd 'n vreemde klank behouden.
Wat zou hier het middel tot uitredding moeten zijn?
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De Afrikaanse taalbeweging zal trachten hierop antwoord te geven door de Afrikaner
- die lang niet altijd slecht Afrikaner is omdat hij Engels schrijft en spreekt - tot 't
besef te brengen dat zijn eigen Afrikaanse moedertaal net zo geschikt is, of gemaakt
kan worden, als Engels of Hollands om uitdrukking te geven aan alle mogelike
begrippen en gevoelens. Door aanmoediging, door voorbeelden in geschrift en woord,
moet dit aangetoond worden. Zo moet de gewoonte gekweekt worden voor Afrikaans
spreken (ook in 't publiek) en schrijven. Doch terwijl de Afrikaanse taal en letterkund
zich zo aan 't vormen is, moet 't Hooghollands nog vastgehouden, nog onderwezen
worden omdat intussen de Hollandse letterkunde voor ons nog lang onmisbaar zal
blijven en niet onverstaanbaar mag worden.
Tweeledig zal dus de taak van de beweging moeten zijn: de Boer, en de Afrikaner
in 't algemeen, te geven wat naar zijn gading is voor de tijd waarin hij leeft, en voor
't meer kunstlievend publiek de weg te openen tot een eigen Afrikaanse letterkunde,
door Afrikaners, voor Afrikaners, met onze stempel getekend en gekenmerkt door
de Afrikaanse geest in het eigen Afrikaanse land.
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'n Winternag
door ‘Klaas Vaakie.’
O, koud is die windje
En skraal!
En blink in die dof-lig
En kaal,
So wijd as die Heer se genade
Leg die velde in ster-lig en skade.
En hoog op die rande,
Verspreid in die brande
Is die grassaad aan 't roere
so's wenkende hande.
O, treurig die wijsie
Op d' ooswind se maat,
So's die lied van 'n meisie
In haar liefde verlaat!
In elk grashalm se vouw
Blink 'n druppel van douw,
En vinnig verbleek dit
tot rijp in die kou.
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Die vlakte1)
door J.C.
Ik slaap in die rus van die eeuwe gesus,
Ongesien, ongehoord;
En dof en loom in mij sonnedroom,
Ongewekt, ongestoord.
Tot die ijlblouwe bande der vér-verre rande
Skuif mij breedte uit,
Wijdkringend aan 't puur alomwelvend asuur,
Dat mij swijgend omsluit.
Die aarde was jong toen mijn bodem sig wrong
Uit die diep van 't meer;
En die waat're o'erswevend kwam lewenskrag gevend
Die gees van die Heer.
Uit die woelende nag van haar jeugdige krag
Bragt die aarde voort
Leviatansgeslagte, geweldig van kragte,
- Stormontrukt aan haar skoot.
Diep in mij gesteente berg ik hul gebeente,
't Geheim van hul lewe en lot;
Maar gewek uit die sode, herleef uit die dode,
Naar 't ewig hernieuwingsgebod,
Die stof van 't verlede in vorme van 't hede,
In eindeloos komen en gaan:
Wat die dood mij vertrouwt, ik bewaar 't als goud,
En geen grein die 'k verlore laat gaan.

1) Dit gedicht verscheen eerst in het Zuid-Afrikaansche blad ‘De Volksstem’ en is met
toestemming van den dichter hier overgenomen. Evenals Jacques Perk voor zijn Iris, is hij
ten deele geïnspireerd door den maatval van Shelley's The Cloud. Iris was hem onbekend.
Red.
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Als die son o'er mij vloer in die morè kom loer,
En die douw van mij lippe kus,
Dan draai ik mij stom met 'n glimlag om,
En leg maar weer stil in mij rus.
Hoog bowe die kim op sij troon geklim
Is hij heer van lewe en dood;
Naar wil en luim, geef hij skraal of ruim,
Verderf of lewensbrood.
Uit gloeiende sfeer brand hij wreed op mij neer,
Tot mij naaktheid kraak en skroei,
En mij koorsige asem in bewende wasem,
Al hijgend mij bors ontvloei.
In sij skaduwtje rond-om sij stam op die grond,
Staat 'n eensame doringboom,
So's die Stilte op haar troon, met doorne gekroon,
Wat roerloos die eeuwe verdroom.
Geen drop v'r die dors aan mij stofdroge bors,
Mij kinders1) versmag en beswijk,
En die stowwe2) staan so's hul trek en gaan,
Om mij skrale dis te ontwijk.
So's 'n vlokkie skuim uit die sfeere se ruim,
Kom 'n wolkie aangesweef;
Maar hij groei in die blouw tot 'n stapelbouw
Van marmer wat krul en leef:
Kolossaal monument op sij swart fondament,
Waar die bliksem in brul en beef.

1) De dieren.
2) Stofwolken.
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En O! met mij is die windjes blij:
Hul spring uit die stof o'erend,
En wals en draai in dwarrelswaai
O'er mij vloer, van end tot end.
Die gras skud hul wakker om same te jakker,
Tot hij opspring uit sij kooi,
En so's mane en stêrde van jagende pèrde,
Sij stengels golf en gooi.
Met dof-sware plof, so's ko'els1) in die stof,
Kom die eerste druppels neer,
Tot dit ruis alom so deur die gebrom
En gekraak van die donderweer.
Met klouwe vooruit om te grijp en buit,
Jaag 'n ha'elwolk2) langs verbij;
So's 'n pêrde-kommande wat dreun o'er die rande,3)
Vertrap en geesel hij, En sij lijke-kleed sie 'k ver en breed
In die avendson gesprei.
Stil in die duister lêh 'k so 'n luister
Hoe die spruite gesèls en lach,
Maar bowe die pak van mij wolke-dak
Het die maan al lang gewag;
Nou boor en skeur hij 'n baan daardeur
Om te deel in mij vreugd benede;
Hij sprei die waas van sij romigblouw gaas,
En ik lach so stil-tevrede.

1) Kogels.
2) Hagelwolk.
3) Heuvelrijen.
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Plek op plek, so's die wolke trek,
Sweef die skaduwe onder mee,
So's eilande wijd o'er die waat're verspreid
Op die boesem der grote see.
Met 'n afskeidskus gaat die maan ook ter rus,
En ik wag op die dageraad,
So skoon en so mooi als 'n fris jong nooi,1)
Wat lach in haar bruidsgewaad.
O'er die bulte se rug slaat die gloed in die lug,
Van brande2) wat vér-weg kwijn;
En doornbome fluister in die rooi skemerduister
Van gevare wat kom of verdwijn!
Uit slote en plas, uit die geurende gras
Stijg 'n danklied op ten hemel;
En dit is of ik hoor hoe die krekies3) se koor
Weergalm uit die sterre-gewemel,
Waar werelde gaan op hul stille baan
Tot die ende van ruimte en tijd,
Só, groots en klaar, staat Gods tempel daar,
Wijd, - in sij majesteit!

1) Meisje.
2) Grasbranden.
3) Krekels.
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Een schuld
door Ina Boudier - Bakker.
Johannes Stiele was teruggekomen. Op de fabriek ging sinds een week alles den
gewonen gang, want Roder was daar weer.
De wonden waren genezen. Een groot litteeken liep dwars over het verloren oog,
tot boven het andere. En dit hulpeloos voor altijd gesloten oog, terwijl het andere,
geägiteerd en zoekend rondblikte, wekte een pijn van medelijden bij ieder die Roder
met liefde aanhing.
Hij voelde het wel, hun medelijden, maar in dezen eersten tijd, nu hij weer in zijn
werk terug was, ondervond hij dat ze van hem hielden. En hoewel hij nog slecht zag,
maakte dit het hem lichter, dan hij ooit had durven hopen. Hij hechtte nu meer dan
vroeger aan de eerbiedige aanhankelijkheid van zijn werkvolk, en de kwellende smart
een verminkte te zijn, werd verzacht door hun altijd vriendelijke behulpzaamheid.
Martha Stiele en hij hadden elkaar niet meer ontmoet. Johannes was dien morgen
teruggekeerd, maar Roder had hem nog niet gezien.
Even na eenen kwam Johannes; het was het uur, dat Roder na zijn ziekte gewoon
was te rusten.
Hij wachtte hem met een soort barsche onverschilligheid.
De jongen kwam binnen, hij zag er gedrukt en zenuwachtig uit.
Roder zag het onmiddellijk.
‘Om mij -’ dacht hij - en tegelijk vloog de drift in hem op, dat hij daar nu zat als
een ongeluk, door dièns schuld.
‘Stiele -’ zei hij alleen, zijn hand machinaal uitstekend.
Johannes kwam ietwat onvast nader. Nu hij het veranderde, veel verouderde gezicht
zag van Roder, met het nog versche litteeken
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van de vreeselijke wond, kwam een oogenblik een nevel voor zijn oogen, en zijn
handen omknepen zenuwachtig de rugleuning van een stoel.
‘Meneer -’ fluisterde hij heesch - ‘wat verschrikkelijk - ik - goddank - dat het nog
zóó - dat het ééne oog....’
Roder gaf geen antwoord. Een bittere wrevel trok zijn mondhoeken naar beneden,
terwijl hij zwijgend Johannes met zijn eene oog aankeek.
‘Dus 't valt je nogal mee -’ zei hij eindelijk - met een flauwen nagalm van den
ouden spot in zijn stem.
‘'t Valt je nogal mee -’ herhaalde hij scherp nu de ander nog zweeg.
Maar Johannes kwam plotseling naast hem staan; en met zijn eigen hartelijke
innemendheid, die meer aangenomen gewoonte dan gevoel was, sloeg hij zijn arm
om Roder's schouder.
‘'t Is vreeselijk - ellendig - laat u mij maar alles doen - ik zal u overal mee helpen
- al geeft 't u ook niet - u krijgt er uw oogen niet mee terug hè? maar ik kan toch veel
doen om 't u makkelijker te maken....
Roder zweeg. Alsof 't hem niet aanging liet hij den arm van Johannes van zich
afglijden.
Het was moeielijker dan hij gedacht had; hij kòn zijn wrok haast niet bedwingen.
‘Kan ik nu al iets doen, soms?’
‘Stiele,’ - brak het zich van Roders barsch-gesloten lippen - ‘doe me 't plezier ga nu heen alsjeblieft - ik ben moe...’
‘Is u moe? Ja dan ga ik gauw weer weg...,’
Roder voelde even Johannes' hand warm en groot op de zijne. Machinaal, zonder
hem aan te zien, knikte hij. Toen viel de deur dicht.
Roder zat stil te luisteren naar de wegklinkende voetstappen. Hij hoorde zijn
stappen kraken op de grind, voorbij zijn raam, toen het pad afgaan naar den weg. En
hij hoorde zijn stem tegen een ander:
‘Prachtige dag ja. Zal een mooie avond zijn om een verre wandeling te doen.’
Roder vloog overeind. Zijn vuisten balden zich, terwijl hij door de jaloezieën
Johannes nakeek.
‘'t Is sterker dan ik’ - mompelde hij - ‘ik zou hem tegen
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den grond kunnen ranselen, als hij daar zoo gezond voor me staat - alles wil hij voor
me doen - maar ik wil niet geholpen zijn - ik wil zijn medelijden niet - dat kan de
lammeling nog niet eens begrijpen....’
Thuis wachtte Marthe Stiele angstig op Johannes.
Heel gauw zag ze hem terugkomen, - hij kon nauwelijks gezeten hebben.... En de
gedachte vloog in haar op: ‘Als Roder eens niet had kunnen zwijgen, als hij
uitgebarsten was in zijn hartstochtelijke drift, die zij kende van jaren....’
Het bloed schoot prikkelend heet op naar haar gezicht, met ijskoude klamme
handen wachtte zij.
‘Wat heeft hij gezegd?’
Het ontviel haar zonder zelfbeheersching, toen hij binnenkwam, maar zij werd
plotseling kalm toen zij zijn gezicht zag. Dat was wel ontroerd, zooals Johannes altijd
gauw ontroerd was, maar zonder schrik of zelfkwelling.
‘Hij heeft haast niets gezegd - hij was erg moe - hij vroeg of ik maar liever weer
weg wou gaan - toen bèn ik maar meteen weer gegaan.... moeder, maar 't is wèl
verschrikkelijk....’
‘Ja -’ zei ze bijna onverstaanbaar zacht - ‘'t is verschrikkelijk....’
‘Wat ik nog het ergste vond,’ - zei hij peinzend staand voor 't raam, - ‘is dat hij
mij heelemàal zoo veranderd leek - hij heeft zoo iets prikkelbaars - dat had hij vroeger
volstrekt niet.’
Martha Stiele keek naar zijn knap, blond, jong gezicht en plotseling kwam het
zelfbesef in haar, als een wijde wanhoop, dat zij ook het vermogen verloren had, te
vertrouwen op Roders woord. Haar zieke, overspannen angst, die groeide en groeide,
en langzaam elk gezond denken in haar ondermijnde, ontnam haar ook het geloof in
den vriend, dien ze altijd onvoorwaardelijk vertrouwd had.
En dit was een nieuwe ellende, die ze bewust ondervond, en waaraan ze toch niet
bij machte was te ontkomen.
Dit werd nu het leven voor Martha Stiele; dit werd de angst-obsessie, die groeide en
groeide: altijd vrees, dat Roder spreken zou - Johannes weten. Roder zelf doorvoelde
dit, maar hij kon haar kwelling niet wegnemen, met al zijn diep medelijden niet.
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De wrok, het lijden om zijn ongeluk, was in die krachtige natuur, die altijd uitbundig
àlles in 't leven had genoten, en dit uitbundig genieten niet missen kòn, te groot, dan
dat hij het kon verbloemen. Er kwamen dagen, dat iets van zijn ouden vroolijken
zonnigen overmoed terugkeerde, hij bleef toch een schaduw van wat hij vroeger
geweest was. En er was niemand in zijn omgeving die het zoo wrang en zoo wreed
zag, als hij zelf.
Zijn oog was nog altijd gauw vermoeid, hij zag slecht, en deed zichzelf geweld
aan, dat anderen het niet merkten. Maar hij was op dit punt zóó overgevoelig, dat
waar een ander een misgreep of vergissing van hem dikwijls niet eens opmerkte, hij
zelf later weende van machteloozen spijt. En in die oogenblikken was zijn wrok
tegen Johannes sterker dan zijn voorgenomen wil, hem niets te laten merken. En
Johannes begon het duidelijk te ondervinden.
Er viel van Roders kant nooit een aanmerking op zijn werk - het was zelfs of hij,
indien hiervoor al eens reden bestond, dit zorgvuldig vermeed. Maar er was
voortdurend in zijn spreektoon, in zijn manieren en optreden tegen Johannes een
korzelige kortheid, een knorrige bitsheid, die langzamerhand den jongen verkoelde.
Een enkele maal kwam Roder nog bij de Stieles; voor zijn weinig komen, gaf hij
als reden op, dat hij na zijn ongeluk niet graag weer uitging. Martha zweeg en begreep.
Zij had al lang gezien, hij kòn den wrok tegen Johannes niet smoren in zijn hart. En
in een soort doffe pijn, die eigenlijk geen smart meer was, onderging ze deze bitterheid
gelaten. De smart om zijn ongeluk ook was gezonken in haar.
Na den grooten schok was haar ziel onvatbaar gebleven voor andere aandoeningen
dan de liefde voor haar kind. Soms ondervond zij zelf smartelijk verwonderd, dat
Roder haar onverschilliger liet dan zij ooit had kunnen vermoeden, maar dadelijk
verstierf dit weer.... Al haar gevoel trok samen in haar angst voor Johannes.
Als zij hem zag in zijn onbezorgde vroolijke jeugd, dan kwam terug die zonderlinge
gewaarwording van den avond van het ongeluk; dan kreeg zij het gevoel of zij stil
gilde van ellende, bij de gedachte aan de daad, die hij onwetend begaan had, waarvan
hij onwetend de gevolgen altijd meedroeg in zijn omgeving.... die altijd over hem
dreigden - dreigden....
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O God, dat eeuwige dreigen! Altijd dat zwarte, verschrikkelijke, dat over hem hing,
waaronder hij ging vroolijk onbewust - en dat zij zag - altijd....
Zij had er aan gedacht hem over te halen ergens anders heen te gaan - maar toen
zij er voorzichtig tegen hem over begonnen was, had hij het verwonderd, maar beslist
afgewezen.
‘Hier vandaan? Waarom? ik trek me die booze buien van Roder maar niet aan. Ik
heb nergens zoo'n mooie toekomst - nee - ik dènk er niet over....’
Toen had zij dit niet meer durven aanraken.
Maar op een avond kwam hij zóó ontstemd thuis, dat zij het dadelijk zag.
Zwijgend ging hij voor 't raam staan en trommelde op de ruiten.
‘Ik wou, dat Roder eens een beetje op reis ging - hij is dikwijls onverdragelijk -’
zei hij eindelijk.
Zij beefde.
‘Wat doet hij dan?’
Zij vroeg het machinaal, met vaag uitstarende oogen, niet eens een antwoord
verlangend. Want zij wist, hoe Roder dan deed.
‘Wat hij doet? Wel zijn humeur is onuitstaanbaar en voornamelijk tegen mij - kan
u soms vermoeden wat hij tegen mij heeft?’
Zij schudde het hoofd.
‘Ik weet zeker, dat hij niets tegen je heeft, maar na zijn ongeluk prikkelt hem zoo
de gezondheid van andere menschen....’
Hij knikte, zijn grootste ontstemdheid weer te boven; hij kwam naast haar zitten
op zijn innemende manier, die zijn niet diepgaande hartelijkheid meer deed schijnen
dan zij was, en hij vertelde haar honderd kleinigheden maar die hem hinderden....
Oh, het was ten slotte geen levenskwestie, en meestal trok hij het zich niet aan, maar
op een oogenblik soms maakte 't hem driftig....
Zij begreep. En ze zag iets nieuws voor haar ontstelden kranken geest opdoemen:
ééns zou Johannes opstuiven tegen Roder, - het eene woord lokte het andere uit - en
Roder, in een vlaag van woede zou het zeggen..?.
Zij zat een oogenblik stil met haar beenige magere handen voor haar gezicht
geslagen; toen zij eindelijk opkeek, merkte hij voor 't eerst op, dat zij er zeer lijdend
uitzag.
‘Scheelt u wat?’ vroeg hij snel-bezorgd - ‘u moet niet
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denken, dat ik óók geen medelijden heb met Roder - ik vind hem een stakker - maar
dat kan ik toch niet helpen - dat kan niemand helpen....’
Met een snik stak zij haar handen naar hem uit.
‘Wat hebt u toch?’
‘Belòòf me, belòòf me, dat je je inhoudt tegen Roder - dat je niet driftig tegen hem
wordt....’ smeekte zij.
‘Ja - ja zeker -’ troostte hij, verwonderd luchtig bedenkend, dat zijn moeder èrg
zwaartillend was geworden.... dit nu bij voorbeeld, zij deed, of hij een jongen was,
die ieder oogenblik kon weggestuurd worden.
Den volgenden avond, toen Johannes even was uitgegaan naar een vriend, stond
zij aan het hek van haar tuin en bedacht met een vage smart, die wel pijn deed, maar
toch ver bleef, hoe anders in al die eenzame uren Roder bij haar gezeten had. Maar
Roder was haar zoo vreemd geworden, dat zij niet eens meer naar hem verlangde.
En toen, terwijl zij daar stond en dit alles overdacht, zag zij hem aankomen op
den weg.
Hij bleef midden op den weg loopen, eerst vlak bij zag hij haar, bleef staan en
knikte, maar kwam niet naar haar toe.
't Is een mooie avond.’
‘Ja mooi.’
Terwijl hij daar stond, overdacht hij, hoe hij anders bij haar binnengekomen was,
en gezeten had in zijn eigen makkelijken stoel bij het raam. Toen was hij nog sterk
en flink - nu was hij moe en toch ging hij niet bij haar binnen, - en zij vroeg het hem
niet.
Plotseling liep zij van het hek op hem toe.
‘Johannes vroeg me gisteren, wat je tegen hem kon hebben - zóó duidelijk toonde
je hem.... dat....’
Zij haperde. Zij had nòg eens hem willen smeeken niet zoo te doen, zijn wrok te
verbergen, maar zij zag zijn gezicht star, en hard - met een niet te buigen verzet. En
zij zag plotseling als nooit te voren, hoe onwrikbaar hij was, er wàs aan hem niet te
buigen of te verwegen. Hij mòest leven en handelen naar zijn natuur, hij kòn niet
anders, hij kon niet veinzen ten goede noch ten slechte. Recht en eerlijk, en hard was
de kern van zijn natuur, waarin de gevoelens tè sterk leefden, dan dat zij te
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onderdrukken waren, ter wille van wat ook. En dit was het wonderlijke, dat zij wèl
Roder juist en gezond-scherp kon beoordeelen en zoo àlle zelf-contrôle op eigen
gevoel miste.
Hij zweeg een poos. Toen hij haar weer aanzag, werd zijn gezicht zachter. Sneller
en dieper dan haar zoon doorzag hij de verwoesting van haar lichaam onder 't lijden
van haar zenuwen.
‘Och Martha, 't is - sterker dan ik - hij hindert me.... 't spijt me voor jou - ik wou,
dat ik vergeven kòn - maar ik kàn niet.... ik lijd er te veel onder....’
Hij zweeg, plotseling getroffen door een nieuwe uitdrukking in haar gezicht. En
hij vòelde meer dan hij begrèèp, dat zij dacht: ‘Als hij dood was gegaan, was 't beter
geweest voor ons alle drie....’
Hun oude vriendschap was gebroken, al het dierbare oude was voorbij - maar dït
was zoó nieuw en zóó bitter, dit was zoo niets anders dan instinct der moederliefde,
die alles vertrapt terwille van het kind - dat wreede niets ontziende instinct, zóó
duidelijk uit haar sprekend dit oogenblik, dat hij onwillekeurig zijn blik afwendde.
En hij voelde: zij waren geen vrienden meer - maar er was nog slechts één stap en
zij zag met haar zieke verbeelding in hem haar vijand.
En Martha Stiele, terwijl zij alleen zag de verminkte helft van zijn gezicht, met
het gesloten blinde oog, dacht verder:
Zóó voortleven is voor hem een ramp, voor hèm en voor mij - was zijn dood beter
geweest. Dan had ik 't alleen kunnen dragen, en ik had mijn vriend gehouden.
Hij verzette zijn stok en ging verder.
‘Adieu’ zei hij kort.
‘Adieu.’
Met langzame moede schreden liep hij den weg af, naar zijn huis.
Dit was het laatste.
In milder oogenblikken had hij soms nog gedacht, dat alles zou kunnen worden
als vroeger, wanneer hij maar ééns zichzelf overwinnen kon - maar 't ging niet. Geen
seconde kon hij vergeten, dat Johannes het hem aangedaan had. Iederen keer, dat hij
struikelde, of zich stootte, iederen keer, dat hij iets dicht bij zijn oog moest brengen
om te kunnen zien, dat hij voelde iets niet meer te kunnen wat hij vroeger altijd had
gedaan, was het hem een slag in 't gezicht, een bittere hoon. Er kwamen momenten,
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dat hij, bij iets, wanneer hij zijn onmacht voelde, zich bedwingen moest, om niet op
Johannes aan te vliegen en hem in zijn kalm gezicht te slaan.
Soms dacht hij zich, hoe het zijn zou, als hij het zei. Als hij zich dan Johannes
voorstelde, kreeg hij dadelijk medelijden; hij wist voor zichzelf zèker, dàt hij het
nooit zeggen zòu, al was het alleen, omdat hij 't Martha beloofd had. Maar den wrok
kon hij niet onderdrukken.
En terwijl hij op den weg voortliep, dacht hij:
‘Hij heeft niet alleen mijn leven vernield, hij vernielt ook het hare - en onze
vriendschap. En alles onwetend.... Hij zelf gaat daar maar onbewust tusschen door
- en is gelukkig....’
Met een dieper frons in zijn voorhoofd stapte hij voorzichtig de vijf treden van
het terras op - vroeger was hij ze bij twee en drie tegelijk opgesprongen - verleden
week was hij gestruikeld, over iets, dat lag aan zijn blinden kant - nu liep hij sinds
dien keer - voorzichtig.
Maar iederen keer was 't hem een vernedering.
Johannes dacht niet zooveel na over Roders houding ten opzichte van hem. Het lag
niet in zijn aard zich zwaar in iets te verdiepen; en waar hem iets hinderde, wendde
hij zijn gedachten eraf, liever dan te trachten uit te vorschen, wàt de reden kon zijn.
‘Roder had iets tegen hem, dat stond vast; maar hij kon er zich niet moeielijk over
maken - om een gril.... Zijn moeder had er verdriet van scheen het; dat kwam na
Roders ongeluk - ja - dat was ook innig ellendig - maar wie kon er wat aan doen immers niemand. Hij deed zijn werk alsof hij Roders slechte luim niet merkte; dàt
was het beste.’
En naast zijn onbezorgd, vroolijk leven, sloop Martha's bestaan gedrongen, gedrukt
voort, onder den eeuwigen angst van het idee fixe, dat haar geest gevangen hield.
Als Johannes wat vroeger thuiskwam, of onverwachts, was het, of de grond wegzonk
onder haar voeten, kon zij hem staan afwachten met een wilden schrik ik haar wijde
oogen.
Hij begon dit op te merken.
‘Waarom schrikt u toch altijd zoo gauw tegenwoordig?’ vroeg hij eens verwonderd.
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Zij bedwong zich alweer.
‘Niets - nergens om - ik schrik maar zoo gauw....’
Zij kon nu opeens niet meer uit haar geest verjagen de voorstelling, hoe Johannes
eens het huis zou inhollen, als Roder het hem gezegd had. Soms, midden in den nacht
schrok zij wakker en zag hem zoo voor zich, doorleefde in haar kranke verbeelding
alles met hem, tot zij 's morgens eindelijk uitgeput opstond.
Op een middag kwam Johannes later thuis.
‘Roder is ziek’, zei hij.
Nu zelfs nog, hoewel hij haar zoo vreemd geworden was, sloeg het haar met een
nieuwe pijn: Roder ziek.
Dat was vroeger nooit gebeurd.
‘Wat scheelt hem?’
‘Kou gevat, nogal erg, geloof ik, hij ligt tenminste in bed en Korn zag het niet
goed in. Ik heb 't druk nu.’
Martha Stiele zat stil; wat door den vreeselijken schok van dien avond een vreemde
zieke obsessie van overdreven angst was geworden, sloeg nu plotseling om in den
wilden hartstochtelijken wensch, van die kwellende obsessie bevrijd te worden - en
de gedachte, woest en onbeteugeld, zich weg brekend door alle andere gevoelens
heen, vloog in haar op:
‘Als Roder nu eens stierf....’
Zij hijgde - het werd rood voor haar oogen; haar handen tastten rond. Bijna blind
liep ze de kamer uit, bang zich voor haar zoon niet meer te kunnen beheerschen.
Op haar slaapkamer ging zij op bed liggen, en gebroken begon ze te weenen om
die gedachte aan de mogelijkheid van Roders dood - gedachte die ze op 't zelfde
oogenblik verfoeide als afschuwelijk slecht, en toch niet kòn verdringen uit haar
geest. ‘Het zòu kunnen gebeuren nu - en dan was de haat weg - en alles - al dat
vreeselijke - dan bleef alleen het verdriet om zijn dood - en het oude....’
‘Maar niet door ònzen wil, Heer - zònder ons toedoen....’ bad zij opeens verschrikt,
zèlf angstig voor de vurige kracht van haar wensch.... ‘niet door ons, wij hebben hem
genoeg kwaad gedaan....’
En zij begreep zelf niet, dat deze onnatuurlijke gedachte alleen was: uiting van
haar abnormalen geestestoestand; zij zàg niet, dat zij, normaal, nooit, bij wèlk lijden,
om wèlke reden ook, Roders
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dood had kùnnen wenschen. Het knakte haar neer, doordat zij het zag als slechtheid;
maar het wàs inderdaad een nieuwe openbaring van haar zielsziekte.
Roder werd opnieuw zwaar ziek; hij had rheumatische koortsen. Korn kwam
tweemaal daags. En Roder terwijl hij daar pijnlijk en ziek lag, voor de tweede maal
in korten tijd, schoof grimmig deze nieuwe ziekte op schuld van zijn ongeluk.
‘Het komt alleen, dat ik verwend ben, dat ik niet meer mij zoo bewegen kan in
weer en wind als ik zou willen - ik heb kou gevat met dat gedwongen stilzitten.’
Martha Stiele, als zij hoorde, hoe de koorts hoog bleef en steeg, leefde bijna niet
meer een menschelijk bestaan. Meestal liep zij heen en weer in haar kamer en dacht
aan Roder, vreemd en vaag, meer reeds als aan een doode, dan als een, voor wiens
behoud zij vreesde.
‘Alles was veranderd - àlles - het was nu ook goed als Roder stierf, want hun
vriendschap wàs niet meer - en hij leed te veel onder zijn verminking - het was voor
hem geen geluk meer te leven.’
En zij gelóófde eerlijk te zijn; zij kon met haar moede hersenen niet meer
ontwarren, wàt zou zijn geweest onzelfzuchtig wenschen naar zijn dood om zijn
eìgen wil, en wat nu was haar ziek moederegoïsme.
Het was een wonderlijke tijd: deze najaarsdagen, als dikwijls de witte mist dicht
over het land hing en haar scheen in te sluiten als in een wereld apart. Het was of de
stille, weemoedige vrede van deze najaarsnevels zich ook legde op haar onrustigen,
kranken geest, en haar gedachten dof-stil maakte.
Johannes had het heel druk; de heele administratie dreef op hem en hij kon Roder
nergens mee lastig vallen.
Op een middag, toen Korn van Roder kwam, langs het huis van de Stieles stond
Martha op hem te wachten.
‘Hoe gaat het?’ vroeg ze.
Hij zag er bedrukt uit, hij hield veel van Roder.
‘Slecht’ zei hij, meer verzwijgende.
Martha zweeg een oogenblik. Zij kon op dit oogenblik stil weenen om Roder.
Is er geen hoop?’ vroeg ze.
Korn knikte driftig.
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‘Goddank ja - 't staat slecht, - maar Roders lichaam kan veel verdragen, meer dan
een ander.’
Langzaam ging Martha in huis; zij rilde, de middagkilte trok haar gezicht strak.
En plotseling nu, wist zij helder, dat haar smart om Roder valsch was - onzuiver haar
medelijden met hem - dat had zij opeens gevoeld toen Korn sprak van mogelijk
herstel.
Er was geen vreugde in haar geweest, omdat zij hem misschien zou behouden; in
haar hart bleef het dood en stil; zij dacht alleen, dat voor Johannes nu alles nòg langer
onzeker bleef; een onzekerheid, die zij bijna niet meer kon dragen.
En 't besef aan haar eigen wreed egoïsme dat zij zelf niet als ziekte kon zien, zoo
fèl plotseling tot haar begrip gekomen, martelde en ontstelde haar nu zóó, dat zij zich
begon te verweren tegen iedere gedachte aan Roder.
‘Ik ben slecht geworden,’ dacht zij bitter - in een smart, om eigen voelen, die zelfs
voor korten tijd haar angst-ziekte overheerschte - ‘ik heb mijn kind àlles van mijzelf
gegeven, ook mijn goede eerlijke voelen is verloren gegaan in zijn daad - ik kàn nu
niet anders meer - ik ben geen vrij mensch meer.... ik ben ellendig....’
En zij leed onder dit nieuw begrip ontzaggelijk. Zij ondervond voor het eerst, dat
ònder het vriendelijk en goed verstandswillen, de ziel van den mensch zich nooit
dwingen làat. Dat die gaat, waar ontsteld de geest niet volgen wil. Dat slechts dàden
zich dwingen laten, maar nooit het gevoel, dat er onder ligt.
Roders toestand bleef lang zorgwekkend, en het leek Martha een eeuwigheid, dat zij
zoo heen en weer geslingerd werd tusschen haar eigen gevoelens. En langzaam, na
met dien nieuwen zwaren schok het vernietigend helder inzicht te hebben gekregen
in haar eigen denken en voelen, begon de oude angst voor het denkbeeldige gevaar
geheel onder te gaan in een nieuwe obsessie: het voortdurend uitpluizen, uitvorschen
van elke gedachte aan Roder - en ze deed dit wreed en onbarmhartig voor zichzelf,
eerlijk scherp ontledend elk smartgevoel dat ze èven om Roder ondervond - en altijd
weer vond ze ònder het zijn-dood-willen uit-
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medelijden, diep, heel diep het wenschen om eigen wille, voor Johannes.
En het zoeken en vinden van dit, wat zij noemde haar zonde, wat haar altijd weer
opnieuw neerknakte in ontzetting en verachting voor haar eigen ik, benam haar
tegelijk het vermogen om meer iets zuiver te voelen. Zoo lang en diep wroette het
eigen wantrouwen tegen eigen gevoelens in haar, dàt geen enkel zuiver gevoel meer
opbloeien kòn in haar ziel. Zij zag niet, dat haar zonde ziekte was, evenals haar
ongemotiveerde angst, haar blinde moederhartstocht ziekte waren. Zij wist het niet,
en zij worstelde ertegen, zonder macht meer om gezond te denken en te voelen.
Johannes merkte het niet. Hij zag nooit veel van het inwendige leven der menschen
om hem heen; hij leefde vergenoegd zijn eigen leventje, zooals eenmaal zijn vader
geleefd had. Hij had geen vermoeden van de diepte van lijden of vreugde van andere
menschen. Kwam hij er toevallig eens tegenover te staan, dan ontstelde het hem het
eerste oogenblik pijnlijk,... trachtte het dan zoo gauw te vergeten.
Dit was wat Roder altijd in den jongen van kind af gevoeld had, wat hem tègen
was geweest. Die heel spoedige ontroering, die scheen te zijn bij zijn innemende
manieren gevoel, en niet anders wàs dan groote gevoeligheid van zijn zenuwen. En
na zijn ongeluk had Roder het scherper dan ooit in hem waargenomen. Martha's
gevoel begreep hij, kon hij billijken; zijn wrok concentreerde zich geheel alleen op
Johannes. Als de jongen smartelijker aangedaan was geweest, ooit blijk had gegeven
zijn lijden te begrijpen! Maar het bléef bij een oppervlakkige goedigheid, die na de
eerste ontroering niets was geworden dan plichtmatig helpen, waar het noodig was.
En Roder, overgevoelig in zijn ongeluk, eìschte bijna, dat de menschen om hem
zouden lijden.
Korn had gezegd, dat het gevaar voorbij was. Roder was koortsvrij.
Toen Johannes met dit nieuws bij Martha kwam, bràk het haar bijna. Alles wat
haar zich nog had doen voortsleepen zonk om haar weg; niets bleef dan het moeten
voortzetten van het angstleven - waarvoor zij geen kracht meer voelde. Haar beter,
waàr gevoel lag zoo volkomen gevangen onder haar zieken waan, dat ook nu zelfs,
bij Roders herstel, wat ééns van alle dingen het
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sterkst tot haar zou hebben gesproken, het zich geen oogenblik naar zijn natuurlijken
drang kon uitleven. En ze besefte het met een lijden, dat haar dieper neerkromde; zij
sleepte zich door 't huis, het hoofd bijna niet meer opheffend, in haar schuwe moede
oogen de herinnering aan den laatsten tijd: de misdadige wensch zelf was dood, maar
de herinnering aan die ellendige gedachte, die zij zèlf haatte en verachtte als een
kankerplek in haar ziel, die haar martelde en vervolgde, en die zij niet bij machte
was te overwinnen, die herinnering bleef schroeien in haar.
Roder genas tamelijk vlug. Als hij lag, voelde hij met den dag zijn lichaam
aansterken, en het verheugde hem voor 't eerst weer met een geheel nieuwe vreugde.
De lange rust had zijn oog goed gedaan en hij zag beter dan vóór zijn ziekte.
Heele dagen nu, te zwak nog om iets uit te voeren, lag hij te denken. Hij dacht
veel aan Martha. Hij kende zoo al de eigenaardigheden van haar karakter, hij kende
het hartstochtelijke gevoel dat zich in haar hart kon samentrekken op één ding, en
hij wist, dat het nu was het beschermen van Johannes ten koste van wat ook.
En het voedde opnieuw zijn wrok tegen Johannes. Deze wrok knaagde aan hem,
te kwellender, omdat hij wist, hem nooit te zullen kunnen koelen. Als Johannes het
geweten had, of hij was vrij geweest, het hem den eenen of anderen dag te verwijten,
dan was zijn wrok minder geweest, misschien van zelf gedoofd. Maar nu hij hem
opsluiten mòest, den jongen ontzien mòest, vrat het verlangen het hem ééns toe te
donderen, ééns zijn luchthartig-vergenoegde ziel te schòkken, altijd dieper in hem.
Het werd soms zoo'n obsessie, dat hij, als hij alleen was, eens uit wou razen tegen
een denkbeeldigen Johannes, maar dan wilden de woorden hem niet van de lippen,
zelfs wanneer hij dacht: ‘ik zal eens tegen hem uitvaren over 't een of ander, dat zal
me opluchten’ ontviel hem slap zijn begeerte, zoodra de gelegenheid er was.
Maar den volgenden dag was 't weer hetzelfde; en hij ondervond tot eigen ergernis,
dat hij nooit de gedachte eraan kwijt was.
Toen Roder eindelijk weer hersteld op de fabriek was, hadden hij en Martha elkaar
nog niet gezien.
Zij vreesde dat hij in haar gezicht zou lezen den vreeselijken strijd, dien haar zoon
niet opmerkte.
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Evenals Roder kon zij zich soms verwonderen, dat Johannes zoo weinig zàg, van
wat tusschen hen omging, dat het volslagen aan hem voorbij ging. Maar waar het
Roder ergerde tot dol worden toe, verheugde het hààr, als het eenige, waarover zij
nog bij machte was verheugd te zijn.
Maar in den winter, toen Roder lichamelijk geheel hersteld rondging, bleef Martha
Stiele's gezondheid geknakt. Zij voelde zich zwak en uitgeput, met een bijzondere
flauwheid van energie.
Soms keek zij in den spiegel, bezag zich zelf magerder, langer nog dan te voren,
met ingevallen kuilen aan de slapen.
‘Oud - ben ik - oud en op -’ dacht zij bitter; - ‘het is of ik hol en leeg ben, of er
niets meer in me leven kan - of alles verteerd wordt door dien vervloekten angst....’
Zelfs de liefde voor haar kind was niet langer een weldadig zacht geluk voor hem
en haar zelf, het was en werd hoe langer hoe meer een verzengende koortsachtige
aanhankelijkheid, een geheel zich willen meester maken van zijn persoon om den
angst te smoren.
Zij begon, wat zij nooit te voren gedaan had, hem 's morgens naar de fabriek te
brengen, trachtend een blik van Roder op te vangen, in de hoop, dat het zien van
haar, Roder opnieuw sterker zou doen houden aan zijn belofte.
Eens, toen zij weer hem gebracht had, en terugging, kreeg zij bij het hek een hevige
duizeling; Roder, die in den tuin was, snelde toe, en nam haar zacht mee in zijn huis.
Daar liet hij haar zitten op haar oude plaats, waar zij zoo vele jaren, bijna dagelijks
gezeten had.
Zij lag hijgend en bleek in haar stoel en hij stond naast haar en bedacht in weemoed,
hoe alles veranderd was, en dat hij haar wel zéér miste in zijn huis.
Eindelijk kwam zij bij, en zag hem aan, met zoo'n lijden in haar gejaagde, groote
oogen, dat hij zich medelijdend over haar heen boog.
‘Martha, je moet jezelf niet zoo afkwellen, ik heb 't immers beloofd - je hebt mijn
woord -’ zei hij zacht verwijtend.
Zij barstte plotseling uit in een luiden snik, en in elkaar gezonken, weende ze
hartstochtelijk - voor de eerste maal sinds al haar ellende. Zóó trof ook haar, nu ze
hier zat, het besef, wat zij in hem verloren had; zij vergat, dat zij gewoon was geraakt
in hem
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de oorzaak te zien van haar lijden, zij moèst tegen hèm uitklagen, zooals zij gedaan
had sinds haar kindsheid.
‘Het verteert me - ik ga eronder dood - ik kàn zoo niet voortleven - en ik moet
toch - die angst - die angst....’
Hij sloeg zijn arm om haar heen - en sloot haar trillende handen in de zijne. Een
groote smart wrong zijn keel dicht.
‘Martha - Martha....’
Een poos bleef ze zoo, uitgeput - éven tevreden in zijn hartelijk doen.
Toen sloeg de golf van wanhoop weer over haar.
‘Jij kan niet vergeten - en niet vergeven - ik zie 't.... oh - dàt is het....’ steunde zij.
Hij wees op zijn dichte oog.
‘Zou jij zoo iets vergeten?’ zei hij somber.
En 't antwoord sneed scherp, wreed door haar geest: Nee - als je Roder bent, kàn
je zoo iets nooit vergeten - het was voor hem tè erg....
Zij stond bevend op. Dof starend, haar smalle borst schokkend van snikken, liep
ze hem strompelend voorbij, zonder hem aan te zien.
Zwijgend liet hij haar voorbij, zag haar na door 't raam, waar zij ging in haar eigen
huis.
En bitter en zeker wist hij: Hij kòn haàr niet geruststellen en zeggen, ik heb 't
vergeten en vergeven. Dat was gehuichel, en daarmee was zij niet geholpen - zij zou
't begrijpen ook; daarvoor was hun vriendschap te eerlijk en te groot geweest.
Niet eerder kon hij haar en zichzelf helpen, dan wanneer hij wèrkelijk, eerlijk
vergeven had - wanneer zijn ziel zelf zacht was geworden. En niet eerder.
En nog een ander zéker weten drong zich met nòg grooter bitterheid aan hem op:
‘Als Martha er toe te krijgen was, het Johannes te zeggen, dan zou zijzelf zien,
dàt zijn leven er niet door geknakt werd - dàn zou alle angst opgeheven zijn, dan zou
hun leven nog kunnen gaan als vroeger.... Maar daarvoor was 't te laat.... het noodeloos
lijden moest nu zijn gang gaan....
Thuisgekomen moest Martha Stiele naar bed, zóó uitgeput van
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zenuwen, dat niets haar meer ophouden kon. En zij lag dien dag, en de dagen daarna
met starre oogen maar te staren - en gaf bijna geen antwoord, zelfs als Johannes bij
haar kwam, en tegen haar sprak.
‘Wat scheelt u toch moeder?’ vroeg hij, - ‘zou het u niet goed doen, eens uit
logeeren te gaan? Het is hier zeker te eentonig op 't dorp?’
Maar zij wond zich zóó zichtbaar op over dit voorstel, viel op zoo'n scherpen toon
tegen hem uit, hier niet mee aan te komen bij haar, dat hij zweeg. Het was hèm niet
onaangenaam geweest, als zij eens een poos was weggegaan. Haar rustelooze
gejaagdheid, de brandende oogen, waarmee ze hem overal volgde, hinderden en
verveelden hem. En hij verkortte opzettelijk den tijd, dien hij anders thuis moest
doorbrengen, zei, dat hij werk had op de fabriek.
En hij vermoedde niet, hoe wreed hij haar folterde met zijn afwezigheid.
In Martha, terwijl ze daar machteloos lag, steeg langzaam een nieuwe angst:
‘Als zij eens stierf - zijzelf - wat dan? - als een straf voor haar verlangen naar den
dood van een ander - dan was er niemand meer, die kon waken over Johannes, dan
kon zij Roder niet meer tegenhouden - dan zou 't komen - eens....’
In haar wanhoop, haar bijna-waanzin-angst nu schreide zij hardop.
‘Weerloos - machteloos zou zij moeten doodgaan, scheiden met dien vreeselijken
angst in haar ziel.’
Als Roder niet vóór haar ging zou zij moeten gaan, wetend, dat ze Johannes zonder
beschutting achterliet.
En in de lange nachten leed zij zóó, dat zij als in waanzin ijlend steeds één stuk
hardop dóór bad, smeekte, dreìgde:
‘God, làat mij niet doodgaan vóór Roder. Al is 't maar één dag - ik kàn toch niet
sterven in zoo'n onzekerheid - 't moet - 't moèt - 't is een onrechtvaardigheid.... een
moeder zóó weg te nemen....’
Korn zag wel, dat zij meer zielsziek was dan lichamelijk, en hij drong er bij
Johannes op aan, dat zij zou opstaan, niet alleen in die donkere kamer blijven liggen.
‘Zij zou krankzinnig worden’ - zei hij - ‘zij moèt afleiding hebben’, verwonderd
denkend, wàt het kon zijn, dat, zonder dat
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zelfs haar zoon het scheen te vermoeden, deze vrouw zoo vreeselijk en snel
ondermijnde.
Heele dagen zat zij nu weer in den hoek bij het raam, naar Johannes uit te zien,
hem, als hij thuis was, volgend met haar gretige angstoogen. Soms kon zij hem
omhelzen, klemmen tegen haar borst, dat hij, bevreesd voor haar wilde kracht, zich
met geweld bevrijdde.
Dan zag hij zoo'n diep verdriet in haar oogen, dat hij haar weer begon te liefkoozen.
En zij, begon dan te schreien, aanhoudend en zacht, als een die niet meer kàn - geen
kracht meer in zich heeft.
En hij verwonderde zich, in een vaag, onbehagelijk vermoeden, dat op de een of
andere manier hij in haar lijden betrokken was, maar hij zette het dadelijk van zich
af.
En tusschen de twee, die leden door zijn schuld, ging hij, de schuldige zelf,
onwetend en onbezorgd rond - en zijn oppervlakkige in-zich-zelf-tevreden natuur,
de natuur van Jonas Stiele, deed hem óók niet lijden òm hen.
Op een kouden winterdag kwam Johannes vroeger thuis dan anders; rillend schoof
hij naast de kachel.
‘Ik ben zoo koud en zoo naar, ik geloof, dat ik de koorts heb -’ zei hij.
Martha was dadelijk òp uit haar lusteloosheid; bedrijvig, bijna met iets verheugds,
kwam ze naast hem.
‘Arme jongen - je moet niet meer uitgaan, hoor - ik zal heete citroen voor je maken,
en een heete kruik - en dan moet je naar bed.... en morgen niet uit - niet uit hoor -’.
Hij knikte, bijna te ziek om te praten, en ging dadelijk naar bed.
En den heelen avond was Martha om hem zorgend, hem vertroetelend. Het was
of iets ouds, van lang geleden, was teruggekomen.
Den volgenden dag kon hij niet opstaan; hij had hooge koorts en Martha liet om
Korn sturen.
‘Heeft hij al meer geklaagd?’ vroeg Korn, aandachtig bedenkelijk luisterend naar
de snelle hijgende ademhaling en het benauwde hoesten, terwijl hij neerzag op het
jonge gezicht, dat opgezet in koortshitte op het kussen lag.
‘Nee - hij heeft zeker erge kou gevat.’
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Korn zei niets. Hij verwonderde zich over haar kalmte en ging.
In Martha sloeg al haar opgewondenheid neer. Deze nieuwe zorg, die hij vereischte,
geheel lichamelijk, dreef haar gewonen angst terug.
‘Daar was nu niemand bij hem dan zij, en zoo lang hij ziek was, blééf hij in haar
hoede, kon hem geen kwaad gebeuren.
En in haar abnormalen geest, leek haar dit een bijna-gelukkige tijd te zullen worden
- haar gekrenkte zenuwen kwamen opeens tot rust - en heel kalm en zorgvuldig paste
zij hem op, en zat bij hem.
‘Alsof hij nog een kind was - een klein kind -’ dacht ze met tranen van droef geluk.
En zij dacht niet aan gevaar. Haar geest had zóó lang zich blind gestaard op het
àndere denkbeeldige gevaar, dat hij stomp en onontvankelijk bleef voor dit nieuwe
werkelijke.
‘Hij was nu veilig.’
En in dien heelen langen nacht, terwijl zij bij hem waakte, zat zij stil en rustte uit
alleen bij de gedachte, dat zij kalm kon zijn, dezen heelen ziektetijd.
Toen Korn den volgenden morgen vroeg kwam, ontzette hij van de hevige koorts
en de ontsteking, die het leven wegvrat uit de al niet sterke longen.
Maar, toen hij zich van het bed afkeerde, verbaasde hem de heldere kalmte in het
gezicht der moeder.
En ook dezen keer durfde hij haar niets te zeggen.
Martha zat weer stil naast het bed, en legde ijs op Johannes' hoofd.
Soms, als hij wild in zijn ijlkoorts overeind kwam, legde ze hem met moeite
bedarend weer neer - gelukkig, als een, die van een ellendige, verre reis thuiskomt,
afgemarteld en uitgeput - en vindt het oude, dat ééns zijn geluk uitmaakte. Met heel
haar hartstochtelijke teederheid, die hij als man niet meer vroeg of achtte, gaf zij zich
nu weer aan hem, die hulpeloozer was dan een kind.
De menschen kwamen aanbieden om te helpen, Roder was driemaal aan 't huis
geweest, maar zij ontving niemand. Zij zou alles zelf doen, zij wou niet denken aan
later, als hij weer beter zou zijn, zij wou nu rust hebben.
En zij zat weer met dat zwakke glimlachje op haar verwoest gezicht - en zag nog
altijd niet.
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Buiten slopen de korte donkere dagen van December.
Op een morgen, toen Korn zich uit zijn gebogen houding over den zieke oprichtte,
lag er een uitdrukking op zijn gezicht, toen hij Martha aanzag, die haar onwillekeurig
bevend deed opstaan.
‘Wat is het?’ vroeg ze, zich vastgrijpend aan den stoel.
Hij haalde zwak de schouders op.
‘Ge-vaar?’
Hij vermeed haar aan te zien.
‘Ik hoop....’ begon hij moeielijk.
Naast hem zonk Martha Stiele op haar stoel terug. In haar gezicht wrong zich zóó
wreed het plotseling begrijpen een weg door haar vorige, onbewuste kalmte heen,
dat hij zich haastig afwendde en ging.
Zij merkte het niet eens, dat hij weg was; ze dacht niet meer aan hem; met strakke,
wijde oogen keek ze naar het bed, waar Johannes lag als te voren.
‘Wat wàs dat - wat - maar - dat kon niet....’
Ze streek met dwalende hand over haar voorhoofd, waarop het zwarte haar vochtig
plakte - en langzaam kwam voor haar als een onpeilbare donkere afgrond het geheel
begrijpen, het volkomen doorzien van den toestand - vloog als een waanzinbeeld al
haar gemartel van den laatsten tijd langs haar heen - zàg zij:
‘Roder dood - nee - die liep - die lééfde, - zij zelf dood - neen ook niet - maar
Johannes - die.... een straf - een straf voor haar slecht verlangen naar een anders dood
- dit was de straf....’
‘Nietwaar!’ Met een schorren wanhoopskreet viel zij voor 't bed op haar knieën
en lag zoo, haar hoofd gezonken op 't dek, haar handen zich klemmend om de heete
handen van Johannes.
Hij merkte 't niet - keek met strakke, heete koortsoogen niets-ziend voor zich uit....
Buiten kwam Korn Roder tegen, die op hem liep te wachten.
‘Hoe gaat het?’
Hij schudde 't hoofd.
Roder vroeg niet meer; met een korten groet ging hij terug in huis.
In zijn eigen kamer stond hij stil en dacht:
‘Eindigde dit alles nu! Was dit nu het einde, het onver-
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wachte! arme Martha, wat moest zij nu? maar de jongen....’
Hij keek voor zich met een harden trek om zijn mond.
‘Hij kon het niet helpen, maar hij voelde geen verdriet om hem - hij had hem te
grondig gehaat - misschien als dat gebeurde, kon hij nog weer iets voor Martha
doen....’
Hij zag snel op, als ontsteld door zijn eigen gedachten, die onbewaakt zijn waar
gevoel uitten.
‘Vervloekt! 't is gemeen van me zoo te denken, de jongen is nog niet eens dood,
maar ik kan mijn gevoel niet dwingen.’
Maar 's avonds, toen hij Korn weer langs zag komen, die zonder iets te zeggen,
stil het hoofd schudde, werd hij zachter:
‘Dus tòch.... de jongen, Johannes.’
Hij zag hem nu voor 't eerst weer voor zich als kind - die tijd, waaraan hij nooit
meer had gedacht, kwam hem nu helder voor den geest - en het deed hem pijn. En
hij bleef zelf verwonderd over dit gevoel nadenken.
Wat kon één gebeurtenis je heele menschzijn veranderen! Vroeger leefden zijn
gedachten zich kalm onbewust uit, in den laatsten tijd gaf hij zich rekenschap van
ieder gevoel, dat in hem opkwam, van iedere gedachte. Gisteren nog was diep in
hem het besef geweest, dat de dood van Johannes hem onverschillig zou zijn - nu
niet meer - nu het werkelijk gebeùrde, steeg wroeging in hem, dat hij dat korte, jonge
leven zijn werk vergald had, hem had afgesnauwd, waar hij kon.
Verscheidene keeren herinnerde hij zich nu dat Johannes hem iets had gevraagd,
en hij gezocht had naar een zoo kort mogelijk, bits antwoord.
Nu deed het hem leed - nu hij zich voelde, trots zijn ongeluk, betrekkelijk nog
krachtig, en het leven van den jongen reeds afgebroken was.
En hij wist nog niet, dat, indien Johannes beter zou zijn geworden, tòch zijn wrok
tegen hem weer even levendig als vroeger zou zijn opgestaan.
Hij wist het pas, toen dien middag iemand op de fabriek zei:
‘Ik kan me er niet indenken dat Stiele hier nooit meer komen zal, het is me net,
alsof hij maar op reis is....’
Toen voelde Roder, dat zijn spijt om Johannes niet waar, niet eerlijk was, wist hij,
zijn berouw en zijn vergevensgezindheid wortelden alleen in het weten, dàt Johannes
nooit terug kwam.
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En terwijl hij er zelf van ontstelde, wist hij, dat nù nog maar alleen zijn wrok eerlijk
was. Eér een gevoel van verzoening, van vergeven geheel oprecht, in hem zijn kon,
zouden misschien nog jaren moeten vergaan.
In den heel vroegen morgen, toen het eerste vale ochtendlicht door de luiken drong,
kwam in Martha Stiele's huis de Dood.
Martha zat voor 't bed - en wachtte hem. Sinds den middag wist zij, dat er geen
hoop meer was, dat zij haar kind, dat haar leven en haar lijden was geweest, moest
laten gaan in 't Onbekende.
Zij wist - en wachtte.
Tot zij in haar stompzinnige smart niet zag, dat al gebeurd was, waarop zij wachtte.
Korn moest 't haar zeggen.
Hij deed het uiterst voorzichtig, maar het was alsof 't haar zelfs geen schok meer
gaf.
Den laatsten schok had zij gehad, toen zij 't gevaar plotseling gezien had - nu waren
haar zieke zenuwen ondergegaan in een grauwe stompheid, waarin een smart, die ze
zelf niet meer kon peilen, haar lijden deed, als iemand die in den slaap een hevige
pijn dóór blijft voelen, maar onbewust.
Mevrouw Korn kwam om haar niet geheel alleen te laten in deze dagen; zij scheen
het nauwelijks op te merken. Zij bleef roerloos zitten in haar stoel, in elkaar gedoken,
schijnbaar wezenloos - inderdaad leefde zij, geheel geabsorbeerd in eigen nieuw
gevoel, een nieuw, wreed leven van gedachten en gevoelens.
Zóó had haar geest onder de opeenvolgende schokken geleden, dat zij het weten
voor Johannes was gaan zien, als iets onvermijdelijks, zij had niet meer kunnen
hopen, dat het nooit gebeuren zou, zij had niet meer kunnen vertrouwen op Roders
woord - niets had zij kunnen doen dan zich laten ondermijnen door een zieken,
ongemotiveerden angst.
En nu was haar kranke geest niet meer in staat deze smart te voelen in natuurlijke
hevigheid - maar in haar werd geboren een geheel nieuw, oneindig droef, maar
onwrikbaar zich vastwortelend triomfeerend besef:
‘Nu kon het Johannes niet meer bereiken - niemand kon hem meer kwaad doen niemand - al wilden zij - hij was over de grens....’
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In den avond, toen Korn kwam om haar te overreden naar bed te gaan, stond hij
verbaasd.
Mevrouw Stiele lag op de kanapé en sliep gerust; de handen vast in elkaar geklemd,
een vreemd lachje om den ingevallen mond.
Toen ging hij stil weg.
De begrafenis was voorbij.
Op dien avond stond Roder lang te zien naar het huis van Martha Stiele.
En met een bitter, groot medelijden, dacht hij, hoe eenzaam zij nu was, en hoe hij
anders bij haar zou gebleven zijn om haar te troosten, als de eenige oude vriend, dien
zij bezat.
‘Maar al had hij zijn wrok tegen Johannes niet kunnen overwinnen, dàt was voorbij;
waarom zou hij nu niet gaan naar haar - bij haar kon hij komen van ganscher harte.
Tusschen hen beiden was feitelijk nooit iets gebeurd.’
Zoo ging hij.
Toen hij binnenkwam zat zij met den rug naar 't licht; zij stond op, en deed een paar
stappen, gebogen in haar rouwkleeren.
Met onvaste stem zei hij:
‘Ik kwam eens zien, Martha - je was zoo alleen - wij zijn.... toch - zulke oude
vrienden....’
Hij zweeg, voelde die laatste woorden vreemd verkillend; in vroeger tijd, zou hij
zoo iets nooit gezegd hebben.
En zoekend, beklemd door haar hardnekkig zwijgen, herhaalde hij:
‘Ik dacht, je zat zoo alleen....’
Weer zweeg hij om een plotselinge beweging van haar. Hij verwachtte, dat zij in
snikken zou uitbarsten of iets zeggen....
Maar zij keerde zich langzaam geheel naar hem toe, het licht viel nu vol op haar
gezicht. En terwijl ze hem aanzag, lichtte fel, in haar ingezonken oogen, een woeste,
waanzinnige triomf.
Een oogenblik stond hij stil naar haar te zien, ontsteld, zooals ze daar stond
gebogen, in haar rouwkleeren - het hoofd met moeite opheffend. En toen begreep
hij, wat dat was in haar oogen:
Triomf over hèm, hij kon Johannes geen kwaad meer doen.... een zieke triomf,
evenals de angst ziek was geweest - geboren
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uit het ondragelijk zenuwlijden na dien éénen grooten schok, die haar leven gebroken
had....
Toen wist hij voor 't oogenblik niets beters te doen dan heen te gaan.
Langzaam liep hij terug naar zijn eigen huis; moeielijk liep hij, oud en onzeker; hij
zag zeer slecht.
En dit, wat hij altijd opnieuw ondervond als een groote bitterheid, deed hem te
sterker beseffen, hoe vurig hij gehoopt had, dat tusschen hem en Martha het oude
weer herleven zou.
Nù eerst voelde hij, hoe onophoudelijk hij naar haar verlangd had.
En terwijl hij strompelig het terras opliep, mompelde hij, wat hij zèlf niet meer
geloofde, en tòch niet loslaten woù:
‘Later misschien.... misschien làter wel weer....’
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Dramatische kunst.
Ina Boudier - Bakker, Het hoogste Recht, Tooneelspel in drie bedrijven.
Het moge dan waar zijn, dat vele tooneelspelen liever als romans geboren hadden
moeten worden, het ‘burgerlijk drama’ precies hetzelfde bevat als de ‘realistische
roman’, en dat het onderscheid tusschen het een en het ander, van kunststandpunt
beschouwd, dikwijls enkel bestaat in het abrupte, onsamenhangende, psychologischof maatschappelijk-onwaarschijnlijke van hetgeen in menig drama gebeurt, tegenover
de kalme natuurlijk-vloeiendheid en rustig-uitgewerkten gang van eveneens menigen
roman.... dit mag alles zoo zijn, toch is de techniek van den roman-op-het-tooneel,
om het zoo maar eens te noemen, nog een gansch andere dan die van den gewonen
lees-roman, waar de vormvereischten wel tot een minimum (b.v. dat er copy moet
zijn voor twee deelen) zijn geslonken.
Maar de tooneelschrijver voelt zich streng in den band gehouden. Hij moet tegelijk
zijn handeling laten voortschrijden in de gesprekken zijner personen, èn hun karakters
teekenen èn de menschen natuurlijk laten babbelen. Geen wonder, als iemand niet,
of niet zoo ineens, aan die vereischten voldoet, terwijl nog als verzwarende
omstandigheid geldt, dat niet alles op het tooneel te gebruiken is, van het tooneel af
inwerken kan. Dat komt van des Tooneels betrekkelijke grofheid, waarover wij het
hier vroeger wel eens hebben gehad, en die men moet kennen uit ervaring of beseffen
uit intuïtie, zal er iets vertoonbaars geleverd worden. Vooral de auteurs, die gewoon
zijn met kleine trekjes te werken, die half-tinten wenschen te geven, zullen daarom
moeite hebben het tooneel te benaderen, waar meest enkel sterke effecten het doen.
Bovendien zullen die auteurs ook veel te uitvoerig worden, door alles wat zij niet in
een beschrijving kunnen zeggen, als redeneering en dialoog te willen plaatsen en
daardoor een indruk van vermoeiende volheid teweegbrengen, die toch geen gave,
levensvolle beelden achterlaat.
Met het nieuwste tooneelwerk van Mevrouw Ina Boudier - Bakker is het, denk ik,
eenigszins zoo gegaan. Wat zij betrekkelijk kort in een
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beschrijving kan kunnen doen, heeft zij met vooral veel dialoog meenen te moeten
verrichten, en het resultaat werd een wat al te lange lengte en een wat vormlooze
vaagheid in de personenbeelding. Waaruit ik opmaakte, dat mevr. Boudier toch nog
beter romans dan tooneelspelen kan schrijven, ofschoon onmiskenbaar de oorzaak,
dat haar stuk niet al den indruk maakt, dien het verdient, ook ligt aan de geheele
manier van concipieeren en opbouwen der schrijfster.
Om hierop nader in te gaan, dienen wij eerst te zien, wat in het stuk gebeurt.
Een zoon uit de oud-deftige familie der Kolbergs heeft door zijn huwelijk met het
kindermeisje van zijn tante een schitterende carrière bij ‘Buitenlandsche Zaken’
verspeeld.
Wij denken, hoewel er niets gepreciseerd wordt, hìer dadelijk aan een
gezantschapspost en verwonderen ons dan meteen, dat de Kolbergs niet van adel
zijn. Tot heden toe immers moesten de gezanten per se een adellijken titel hebben.
Burgerlijke personen mogen consuls worden, als zij dat begeeren, de heerlijkheden
der diplomatie zijn vruchten, die te hoog voor hen hangen. Zoo heb ik ten minste
altijd gemeend, dat het was.
Edoch, wij aanvaarden zonder veel murmureeren het bericht, dat Marius Kolberg
zijn toekomst vergooide ter wille van zijn liefde voor een kindermeisje.... Zij
trouwden, en Marius ging zijn huwelijksgeluk en liefdesidylle verbergen in een
plattelandsgemeente, waar hem een burgemeesterspost gegund werd. De familie was
intusschen met hem gebrouilleerd, doch slechts zoolang er geen kinderen waren.
Toen een zoontje kwam, krabbelde de moeder bij, als men zoo iets van een
majestueus-deftige dame zeggen mag. Zij zocht, ter wille van het kleinkind, weer
toenadering en betrad het burgermeesterlijk huis met een hernieuwde liefde voor
haar zoon en haar kleinkind en een onverminderde verachting en afkeer voor haar
schoondochter. En van toen af werd de plaats, die deze laatste innam, al kleiner en
onbeduidender. De diplomaat-in-spe had blijkbaar voor haar gehad een liefde zonder
veel achting, zij was hem een kind en in later jaren van passie-verkoeling niet eens
een zeer gewaardeerd kind. En zij was hem vooral de levende herinnering aan de
‘brilliante carrière’, die hij niet had gemaakt. Nadat zijn moeder en verdere familie
weer ‘toegenaderd’ waren, werd dit alles nog veel erger. Hij ging op den duur bijna
geheel naar hun zijde over, waar men zijn vrouw vrijwel een nutteloos en
compromittant familielid achtte, een, die vanwege haar gebrekkige geboorte en nog
onvollediger ontwikkeling zoomin in staat was in ‘de wereld’ mee te doen, als om
haar eigen kinderen op te voeden. Zij had geen gezag, zij verwende ze, heette het,
en heimelijk vreesde men zeker ook, dat zij den kinderen plebejische gewoonten,
neigingen en zeggingen bij zou brengen.
Het arme vrouwtje, dat voor haar man intellectueel niets kon zijn, onder-
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gaat dit alles zonder zich te weer te stellen, omdat zij voelt en altijddoor voelt het
groote offer, dat Marius door haar te trouwen gebracht heeft. Dit offer maakt haar
klein en zwak, zwijgend en geresigneerd, ook als zij in den loop der jaren veel anders
leert inzien. In het groote stille huis, waar de kinderen al spoedig uit zijn weggenomen
om bij Grootmama te worden opgevoed, levende naast haar koel-vriendelijken man,
die veel werkt en weinig spreekt, is het vrouwtje in het lijden harer verlatenheid
allengs tot meer inzicht geraakt en heeft menschen, toestanden en verhoudingen
allengs juister leeren schatten. Die haar hielpen om tot dit rijper begrip te komen,
waren allerminst haar immer ‘werkende’ echtgenoot, noch zijn statige, critische
moeder, noch de genadig-neerbuigende schoonzusters, maar het was de eenige man,
met wien zij schijnen om te gaan, de schilder Van Leenten. Deze, die haar later leerde
kennen en zonder het familie-vooroordeel beschouwde, leerde ook meteen haar geest
en karakter waardeeren, naar het schijnt, zag meelijdend haar verlatenheid en
aangedaan onrecht en.... raakte op den duur onder haar bekoring. Waarlijk geen
wonder, dat ook zij allengs meer voor hem leert gevoelen en die beiden, als hun
liefde tot een hevige koorts geworden is, plannen beramen om samen maar weg te
gaan uit dit milieu waar hij beweert dat zij erger dan nutteloos is. Natuurlijk aarzelt
zij, ter wille van de kinderen. Het meisje vooral, dat bij grootma en tante niet gelukkig
is, heeft haar noodig, meent zij. Doch Van Leenten stelt daar met reden tegenover,
dat, noodig of niet, zij toch aan het kind niets doen kan, zoolang het uit huis blijft,
en haar herhaalde dringende beden om het terug te hebben onder haar eigen toezicht,
bij den hooghartig autoritairen echtgenoot slechts koele afwijzing vinden.... Aldus
komt dan de vrouw er toe gehoor te geven aan Van Leentens voorstellen. Zij zal dan
inderdaad met hem heengaan van hier, waar niemand haar missen zal.
Maar juist op dit moment ontdekt zij, hoe het dochtertje, bij grootma aan huis,
reeds op zonderlinge paden wandelt, verhoudingen met jongens aanknoopt, die erger
dan gewone flirt-partijtjes zijn, leert liegen en draaien en angstwekkende bewijzen
geeft hoe haar moreel ten deze reeds vrijwat is afgestompt. Dan, in de angst, die haar
deze ontdekking geeft, overheerscht in de vrouw de moeder en besluit zij afstand te
doen van haar persoonlijk geluk om de wille van haar kind. Want zij weet nu ook
dat zij de macht zal hebben die jarenlange, minachtende trots van haar man en zijn
overheersching te breken. In een indrukwekkend tafreel komen die beiden tot een
verklaring. Hier moet gekozen worden, zoo is haar eisch. Zij is gebleven om het kind
en dat zal haar nu gegeven moeten worden, tot welzijn van beiden, of anders zal zij
nog heengaan.
In zijn ontstelden, beleedigden, vertoornden staat van geest, acht
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natuurlijk de echtgenoot, dat hier geen twijfel bestaat, wat zij te doen heeft. Hij zelf
jaagt haar weg, jaagt haar ver van zijn kinderen, die zij juist nu getoond heeft
onwaardig te zijn.... Maar zijn moeder, die allang begrepen had, waar het in haar
zoons huis aan toe was, brengt hem tot andere gedachten. Jaagt hij zijn vrouw weg,
dan zullen de kinderen.... tegen hem partij kiezen. Wat zij nagelaten heeft, wijl de
kinderen in haar oog het hoogste recht hadden, behoort ook hij te doen: zich onthouden
schandaal te maken, voor de kinderen dit samenleven blijven dragen en haar wil te
doen, door het meisje onder haar toezicht te stellen. En.... zoo is er dan besloten, als
het scherm voor de laatste maal zakt, terwijl wij toeschouwers achterblijven in
gepeinze, hoe nu dat nieuwe leven zich wel vormen mag tusschen die man en vrouw,
die over hun verhouding geen illusies meer hebben en die kinderen, die spoedig niet
meer thuis zullen zijn....
Doch dit zijn buiten-issige peinzingen, die hoogstens bewijzen, dat op ons dit
tooneelverhaal indruk maakte. Wij behooren ons echter te bepalen tot het gegeven
zelf en constateeren dan eerst, dat het, naar mijn gevoel, lang niet zoo gegeven wordt,
als ik het hier gaf. Met andere woorden: ik onderstelde ten deele, dat aldus de
bedoelingen van de schrijfster waren. Wat ik positief hoorde en zag van haar personen
was heel wat minder stellig en aaneensluitend.
Te zien krijgt men enkel een beredeneerden, rustig-egoïsten en autoritairen man,
die ietwat nederbuigend-vriendelijk en onverschillig met zijn vrouw omgaat en altijd
maar zwijgend wil werken.... Het schijnt dat hij een boek over Staathuishoudkunde
schrijft. Maar de vraag doet zich op, of hij dit al zoo lang doet als hij getrouwd is.
Immers, naar het zeggen zijner vrouw, is hij altijd-afgetrokken en bezig geweest.
Maar wat dan ter wereld trok hem zoo af, dat hij met geen mogelijkheid gezellig kon
zijn? Toch zeker niet zijn burgemeesterspost. En indien een zoo studeerige aard in
hem zit (hetgeen bij aanstaande gezanten niet alle dagen voor schijnt te komen),
waarom bracht hij het dan - intelligent, eerzuchtig en kruiwagen-bezittend als hij is
- niet tot hoogere waardigheden in de maatschappij? Er zijn daarvan heel wat in onze
moderne samenleving, waarvoor een ‘mésalliance’ op den duur hoegenaamd geen
beletsel is. Het heeft er soms iets van of de schrijfster aan deze dingen niet gedacht
heeft en ook niet daaraan, dat het huigezin van een burgemeester in een
plattelandsgemeente zoowat het middenpunt van alle dorpelijk-gezellig verkeer is,
dat man en vrouw daar vele representatieve plichten plegen waar te nemen en heel
niet aan zich zelf worden overgelaten, gelijk met dit gezin het geval schijnt. Immers,
wij hooren noch zien van andere kennissen dan dien schilder Van Leenten en dat
maakt, dat alle maatschappelijke ‘atmosfeer’, al het gedruisch
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van de drukke wereld waarin wij toch leven en dat immer gonzend meeklinkt, hier
ontbreekt.
En evenmin als de man ons klaar voor oogen staat, doorzien wij de vrouw. Wat
was zij eigenlijk voor een meisje toen Kolberg haar trouwde en wat voor vrouw is
zij geworden? Zij klaagt en smeekt zeer veel, lijkt ook bij wijlen nogal kurig, is vaak
diep bedroefd en verlangend.... maar van haar innigst wezen zegt dit niet genoeg. Is
zij verstandig, heeft zij geest of karakter gehad in die vroegere jaren? Hoe leeft zij
gewoonlijk, als er niet zulke pijnlijke kwesties hangende zijn? enz. enz. Wij zien een
vrouw, wie blijkbaar onrecht geschiedt. Ten minste zoo beschouwen het Van Leenten,
de kinderen en.... de schrijfster zelve blijkbaar. Maar had de vader ook geen schijn
van recht, toen hij toch ook zijn kinderen zoo vroeg uit huis zond en dit ledig liet?....
Altemaal vragen, die nutteloos zijn, wijl zij toch geen antwoord krijgen, maar die
zich desniettegenstaande opdoen.
Wat de verdere figuren betreft, kan men zeggen dat Van Leenten enkel een
repoussoir en de schoonmoeder niet veel meer dan een statige bedil-al is. Zij blijkt
ten slotte eenigszins in te zien, dat met de vrouw niet recht gehandeld is, maar men
vraagt zich af: ziet zulk een hoog tronende, eng-denkende dame zulke dingen ooit
in? Vooral zoo een, die haar zoon vereert en de vrouw die hem ‘verleidde’ steeds is
blijven haten?
Van de beide kinderen, eindelijk, is de jongen zoo goed als niet, het meisje
daartegen beter dan alle andere personen geteekend en geheel uitgewerkt, als een
beminlijk, levensvol figuurtje. Dit ging blijkbaar der schrijfster het best af en hiervoor
voelde zij ook het meest, hetgeen van haar, die de bundel ‘Kinderen’ uitgaf, ook zeer
begrijpelijk is.
Maar intusschen bedeelt zij ons maar kariglijk wat haar overige tooneel-menschen
betreft en zijn het zeker geen herinneringen aan karakters in hun ontwikkeling, die
wij van de voorstelling meedragen.
Des te meer echter van de handeling zelve, en vooral van de afzonderlijke scènes.
In die tweegesprekken van moeder-en-zoon, moeder-en-dochter,
schoonmoeder-en-schoondochter, man-en-vrouw ligt immer een belangrijkheid en
soms een diepte van levensvoelen, die de karakters zelf niet bezitten en die ook het
speciale gebeuren, dat ons hier bezighoudt, niet bij ons opwekt. Toch is ook dit laatste
rijkelijk geschikt om vele gevoeligen te doen peinzen over de vraag of inderdaad de
kinderen het ‘hoogste recht’ hebben, en of op deze dan wel op een andere wijze zij
tot dat recht geraken zullen....
Indien de oude onderscheiding van het Fransche tooneel in comédie de moeurs,
comédie de caractère en comédie d'intrigue nog gelden mag, dan heeft mevrouw
Boudier met haar laatste werk een stuk gegeven dat
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van de comédie d'intrigue en de comédie de moeurs het wezenlijke in zich bevat.
Wij zien een Hollandsche omgeving, waarin de personen zeer bijzonder Hollandsch
handelen en wij interesseeren ons voor het levensgebeuren dat hier te zien komt.
Want een anderen zin moet men bij het moderne tooneel aan het woord intrigue niet
geven. Van min of meer ingewikkelde en meest evenzoo geforceerde handeling wil
men niet meer weten en de eenvoudigste episode wordt bruikbaar geacht, mits zij
slechts waarlijk van het leven is. En hier wordt nu ook de eigenaardigheid van
mevrouw Boudiers kijk op dat leven duidelijk, van haar artistieke ontvankelijkheid
en wijze van conceptie. Het is dat levensgebeuren, dat haar 't meest aandoet,
nauwkeuriger gezegd: de moreele en wijsgeerige zin van de gebeurtenissen in het
leven. De verhoudingen, verwikkelingen, waartoe de menschelijke daden leiden, hoe
de toestanden zich stellen en weer ontwarren, betrekkingen worden geknoopt en
weer verbroken.... dat ziet deze auteur het eerst en het best. De menschen zelf, hun
aparte wijze van zijn, interesseeren haar pas in de tweede plaats en ziet zij - op een
enkele uitzondering na - niet zoo doordringend en volkomen. Hierin is zij trouwens
de gelijke van de meeste onzer schrijvers, die ten slotte nog meer moralist en wijsgeer
dan.... artiste zijn, in zoover hun wil en vermogen tot beelden, tot scheppen van
afzonderlijke figuren, staan beneden hun wijsgeerig inzicht van de menschelijke
verhoudingen.
Dat maakt hen - en ook deze schrijfster - minder geschikt voor het tooneel, waar
het sterk-gebeelde altijd beter op zijn plaats zal zijn, dan de diepe of vernuftige
redeneering, waar de klare ontwikkeling van karakters immer meer boeien en sterker
ontroeren zal, dan een uiterlijke gebeurtenis, hoe verrassend aangebracht en hoe
droevig ook.
Tot bewijs van deze stelling, dat het waarlijk tragische steeds te vinden was in de
botsing van karakters, kan het klassieke treurspel zoo goed dienen als het
Shakespeareaansche en.... als het Ibseniaansche. Want wie goed toeziet, vindt ook
in Ibsen's drama's, onder de schijnbare alleenheerschappij van moreele strijdvragen,
steeds.... de opstelling en ontwikkeling van vreemd gecompliceerde, maar daarom
des te meer echte, moderne karakters, gelijk zij dien grooten kunstenaar met zijn
verwonderlijk geestelijk doordringingsvermogen in zijn omgeving tegenkwamen.
Groote - of kleine - karakters in hun botsing te midden van groote - of kleine gebeurtenissen: in beide kan het tragische zich openbaren, soms het felst en duidelijkst
in het schijnbaar alleronbeduidendste. Uit werken als die van mevrouw Boudier kan
men indrukken krijgen van interessant, spannend, verrassend, droevig, pijnlijk,
beangstigend.... den grooten tragischen indruk van het fataal-onvermijdelijke krijgt
men er niet. Men is geneigd er partij te kiezen, sommige personen goed en
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andere slecht te achten, te vinden dat als die of die maar anders wou zijn, dit en dat
heel wat minder naar zou worden. Enz.
Maar in het leven is dit zoo niet, voor wie ook maar een weinig dieper schouwen.
En.... deze schrijfster ook weet dat wel. Wij moeten doen als wij zijn en wij kunnen
niet anders zijn. Het tragische is ten slotte in ons, in de spontane zelf-ontwikkeling
onzer geesten tegenover de dingen en tegenover elkander. En wie op het tooneel, als
in kort bestek, dien zwaarmoedigen indruk van machteloosheid en menschelijke
onverantwoordelijkheid wil geven, waaruit voor de moderne menschen het tragische
bestaat, die moet ten minste enkele zijner medeschepselen diep hebben doorgrond....
tot op hun ondergrondschen, onbewusten levenswil en in hun ijdel verklarend en
rangschikkend verstand, dat het eigen wezen eer verwart dan verklaart....
En de uiterlijke gebeurtenissen, waaruit een ‘handeling’ te maken valt, zullen zich
daarna vaak van zelf aanbieden, omdat elke geest een hem bijzonder eigen tragiek
heeft.... als de omstandigheden maar gunstig zijn. Die omstandigheden nu heeft, op
het tooneel, de auteur in zijn hand. Hij kan ze aanbrengen naar welbehagen, en zoo
het droevige en schokkende van zelf uit de menschen doen geboren worden. En dan
zal dit de hoogste tragedie zijn.
Wat alles tezamen natuurlijk niet wegneemt, dat Het Hoogste Recht van mevrouw
Boudier Bakker toch een zeer verdienstelijk en boeiend tooneelwerk is.
FRANS COENEN.

J.B. Schuil, Mésalliance. Tooneelspel in drie bedrijven.
Dit is, voorzoover mij bekend, het derde tooneelwerk van den heer Schuil. Hij had
een bizonder gelukkig debuut met Gedeballoteerd. Dat met luchtige zekerheid
geschreven vroolijke spel van kleine menschelijkheid, deed hopen dat we een
blijspelschrijver rijk waren geworden. Als zeden-comedie was het recht vermakelijk
en er leefde iets in enkele personen hetwelk deed hopen dat bij dieper grijpen deze
schrijver wel eens aan de karakter-comedie reiken zou.
Het schijnt anders te gaan dan we hoopten.
Immers het tweede stuk was een treurspel-schets, Het Offerlam, dat alleen door
den druk bekend werd. In den vorigen jaargang, Dl. II, blz. 618 en vlgg. is het
besproken, en daarom volsta hier dat het bedoelde op krasse wijze te treffen de
algemeen gangbare militaire opvatting van het duel. Dat de schrijver zelf militair is,
gaf er als maatschappelijk
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verschijnsel eenige beteekenis aan, maar de oppervlakkige behandeling deed het te
veel op een pleidooi pro en contra lijken, om door het menschelijke nog diep te
treffen.
En nu zijn derde stuk.... Mésalliance.
Ik stel me voor dat de auteur op de gedachte gekomen is (ik gebruik met voordacht
deze uitdrukking) bij het zien sluiten van sommige huwelijken in Indië. Daar is
eenmaal in de maatschappelijke verhoudingen, vooral op grootere plaatsen, iets
vrijers gekomen, dan in het moederland. Ver van Europa, heeft men veel minder last
van de hindernissen, welke iemand hier door 't voortkomen uit zekeren min geachten
maatschappelijken stand 't leven moeilijk kunnen maken. Men is er meer die men
is.
Als daar de luitenant ter zee eerste klasse Henk van Weelderen de mooie Jo Wolters
ontmoet, onderwijzeres, beschaafd en ontwikkeld, dan ziet hij alleen háár, en zijn
liefde wordt sterk genoeg om het bezwaar aan te durven dat Jo's ouders
burgermenschen zijn daar ginds in Nederland. Het doet niets af tot zijn groot geluk
en als zijn tijd om terug te keeren daar is, wel - wie zal hem verhinderen in Nederland
even gelukkig te zijn?
We voelen wel dat hier van mésalliance in geestelijke zin geen sprake is. Jo Wolters
is volkomen de gelijke van Henk van Weelderen, blijkt in geen enkel opzicht zijn
mindere.
Maar zoodra ze in Nederland terug zijn, komt het verschil, is Jo niet meer de geheel
onafhankelijke onderwijzeres, die zichzelf een achtenswaardige pozitie verwierf, is
ze ook niet alleen meer de vrouw van Henk van Weelderen - - in Nederland wordt
ze weer de dochter van den kruidenier-burgerman Wolters en zijn eenvoudige vrouw,
de nicht van aartsburgerlijke verwanten, de ex-vriendin of kennis van hun kennissen
en vrienden. Het verschil is groot. En de heer Schuil heeft ons in zijn stuk willen
doen gevoelen al het moeilijke, al het pijnlijke van die veranderde verhouding.
De Van Weelderens zijn rijke Utrechtsche patriciërs, die hun naam gruwelijk
geblameerd vinden door dat onberaden huwelijk van hun zoon - de Wolters
door-en-door deugdzame, eerzame, eenvoudige burgerluidjes, die veel van hun kind
houden en zoo mogelijk nòg meer van het kleinkind, dat ze nog nooit zagen.
De eersten trachten nu zoo berekenend mogelijk de gevolgen der mésalliance te
neutralizeeren, willen de kinderen eerst in Utrecht houden en later als Henk een vaste
betrekking op de marine-plaats gekregen heeft, waar zijn schoonouders wonen, doen
ze zelfs een poging om die te laten verhuizen - alles mislukt.... Het einde is dat Henk,
meer en meer door de houding van zijn standgenooten en door het voortdurend
verdriet van zijn vrouw de onhoudbaarheid van den toestand inziende, zijn ontslag
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uit den dienst neemt, zich opoffert voor den vrede in zijn gezin.
Stellig kòn in een en ander, in de noodzakelijke conflicten, in de droevige
misverstanden tusschen ouders en kinderen van weerszijden, en het ondanks allen
goeden wil beheerscht worden door omstandigheden, in het lijden onder
vooroordeelen, stof genoeg gevonden worden voor een treffende handeling, maar....
dan ware in de eerste plaats noodig dat de schrijver zijn onderwerp niet alleen geheel
objectief behandelde, maar ook als iets geheel nieuws vòelde.
Er is nu iets partijdigs in de behandeling dat hindert. Waarom moeten die oudelui
Van Weelderen aldoor voorgesteld worden als sluw en berekenend en dom-trotsch?
Zij kennen die schoondochter niet, nemen een kijkje in het interieur-Wolters, en is
't nu zoo verwonderlijk dat zij, hun zoon wèl kennend als door zijn opvoeding en
ontwikkeling verfijnd, vòelen hoe weinig hij ooit thuis zal raken in déze omgeving?
Die berekenend-voorname Van Weelderen's zijn zoo echt een restant van de
romantiek. We moeten ze verfoeien om hun bekrompenheid. Is dat nu een manier
van handelen tegenover die geboterd-brave Wolters-en-vrouw? Wel foei! En als de
rondborstige, ruwe zeebonk oom Dirk Lith, de loods, - even conventioneel als dat
Utrechtsche echtpaar - de kans klaar ziet om hun eens flink den mantel uit te vegen,
wees overtuigd dat hij het niet laten zal en het publiek eenige aangename oogenblikken
bezorgt.
Want het publiek, dat, en masse genomen, natuurlijk een-en-al vooroordeel en
bekrompenheid is, werd er door de romantiek aan gewend op de planken mooi te
vinden en toe te juichen, wat het in't dagelijksch leven afkeurt of schuw vermijdt.
Even conventioneel als de Van Weelderen's zijn de Wolters. O, wat is zoo'n
kruienier een gemoedelijk-dom mannetje met zijn witte jas en witte schort, een
conventioneel mannetje dat maar niet van het portret van zijn kleindochtertje af kan
blijven, een braaf mannetje, welks eenige ondeugd wat hoogmoed op zijn schoonzoon
is!... En zijn vrouw, Ant, geeft hem niets toe. Zij is d e zachte goede moeder, die fijn
genoeg voelt om alles te begrijpen van het leed harer kinderen.
Natuurlijk - Wolters contra Van Weelderen. De burgerij is braaf - de ‘rijkdom’
slecht. Wie zou 't anders verwachten? Daarbij praat moeder Wolters als een boek, is
de roeping van Jo voor den onderwijzersrang door háar spreken stellig ten deele
verklaard.
Maar nu Jo en Henk.
Och - laat ik er maar liever over zwijgen. Wie het echtpaar Tartaud die rollen heeft
zien torsen, weet er genoeg van. Er is zoo niets overtuigends, niets diep-menschelijks
in hun persoonlijkheid. Daarmee ontken ik volstrekt niet dat er bij oogenblikken wel
eens echt sentiment, passend
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bij personen en situatie, wordt geopenbaard, doch de karakteristiek is zoo
oppervlakkig.
Kwam het door de zeer eigen opvatting van mevr. Coelingh-Vorderman? - tante
Bet, de hofjes-tante, leek me van allen het best geslaagd. Maar.... met haar ziele-leven
(?) hebben we dan ook weinig uit te staan!....
Summa summarum - het is den heer Schuil niet gelukt het gevoel van iets tragisch,
door het gedoe van die allen, in ons te wekken - eenvoudig omdat we alleen
tooneel-figuren en geen mènschen zagen.
De schrijver van Gedeballoteerd doe ons een volgend seizoen door beter werk
deze mislukking vergeten.

Literatuur.
Willem Schürmann, De Berkelmans.
Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar.
Van den heer Willem Schürmann, die reeds meer dan een bundel feuilleton-schetsen
bijeenbracht, is dit, voorzoover ik weet, de eerste poging tot een breeder opgezet en
uitgewerkt verhaal. Een zeer respectabele proeve gaf hij hierin van meer kunnen dan
met vlotte pen kleine novellen schrijven à la Falkland, gekenmerkt door levendigheid
van stijl, door vaak zeer rake, wat sceptisch of humoristisch getinte
realiteits-weergeving, maar nog missend de kracht, het snijdende, of overweldigend
komische van Heijermans.
Een zeer respectabele proeve van uitvoeriger arbeid, die echter door gebrekkige
compozitie een niet bevredigenden totaal-indruk achterlaat.
De Berkelmans....
De titel geeft de aanwijzing dat we zullen lezen een familie-roman, en hoogst
waarschijnlijk heeft de heer Schürmann oorspronkelijk den lust daartoe in zich
gevoeld. Een familie-roman, een echt-Hollandsch werk, de verhouding behandelend
in opvolging van allerlei gebeurtenissen, tusschen een stoeren, energieken koopman,
een self-made man, die zijn fortuin van meet af verworven heeft door eigen,
onafgebroken, zwaren arbeid - en zijn kinderen, geheel van hem verschillend in
aanleg, kinderen van hun meer verfijnde moeder, artistieke, wat overgevoelige
naturen. Hij, een-en-al kracht, heeft hen van der jeugd af beschermd met zijn geld,
weelde gegeven door zijn geld, als een beschuttenden wal om hen gebouwd met zijn
geld. Daardoor zijn ze niet gehard maar verweekelijkt, egoïsten geworden hun vader
exploiteerend, evenals hun moeder de manier kennend om met den zoo licht ruw
losbulderenden krachtsman om te springen en van hem gedaan te krijgen wat zij
verlangen.
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Zoo heeft de heer Schürmann het vóor zich gezien. Berkelman, als marskramer uit
België naar Holland gekomen, daar in de nog wordende koopstad met kleinen winkel
begonnen, werkende aldoor heele dagen, door accuraat betalen zich den naam
verwervend van zeer soliede, allengs uitbreidend zijn zaak, kapitalizeerend, een groot
magazijn inrichtend op goeden stand; hij de ziel, de stuur- en drijfkracht van alles,
wat grof, materieel, zich Hollander voelend omdat Holland hem welvaart geeft - ubi
bene, ubi patria! - wel toegankelijk voor de teederheid van zijn vrouw uit beteren
stand, van zijn kinderen met verfijnden aanleg, maar niets begrijpend van hun hem
zoo gansch vreemde aspiraties.
Hij houdt van hen, omdat het zijn kinderen zijn, niet om hun kwaliteiten. En hij
steunt hen aldoor met geld: Maurits, den schilder, te Londen met een actrice getrouwd,
altijd arm, altijd vragend en klagend, en hèm ten slotte - na zelfmoord - de zorg
overlatend voor vrouw en kinderen; Fine, de meest geslepene, getrouwd boven hun
stand van winkelmenschen, met een speculant die menigmaal geholpen moet worden
en dreigt den goeden naam van zijn schoonvader schade te doen; Karel, in de zaak
gebleven, maar er niets, niets voor voelend, jongen met onbestemde aspiraties,
beminnaar van poëzie, van verzen, zèlf sonnetten dichtend, maar evenals Maurits
het krachtige missend dat de artiest zoo broodnoodig heeft; eindelijk Martine,
Berkelman's lieveling, 't knappe meisje dat innig aan haar vader gehecht is ondanks
zijn vlagen van ruwheid, dat alles van hem gedaan kan krijgen met haar liefkoozingen,
en toch zoo dikwijls zich dood-ongelukkig voelt in een leeg weeldeleven.
Het tragische in die verhouding, waardoor de ouderende man zwaar in zijn
maatschappelijke pozitie bedreigd wordt, terwijl nieuwere toestanden, andere
concurrentie voortdurend grooter krachtsinspanning vorderen; terwijl hij door de
ervaring meer en meer de droeve waarheid leert inzien dat het zuur verdiende geld
alleen niet bij machte is om bij zijn kinderen de liefde te onderhouden, die de eenige
belooning zijn zou voor zijn hard werken, - dat heeft de schrijver willen uitbeelden
in dit verhaal van telkens terugkeerend, kwellend en schrijnend misverstand.
Maar.... daarmee is de heer Schürmann niet tevreden geweest.
Hij heeft verband willen brengen tusschen dat intieme leven en het milieu. Hij
heeft bovendien in den ouden Berkelman een der vertegenwoordigers willen
uitbeelden van een bepaalden stand.
En hiermee heeft hij zich een taak gesteld die blijkbaar boven zijn macht ging.
Het milieu is Horredam.
Maar de schrijver, Rotterdammer, zegt in een woord vooraf dat ‘de teekening,
door (hem) van Horredam gegeven, is genomen naar Rotterdam,
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maar ook alleen de t e e k e n i n g d e r s t a d . De menschen, de namen, de toestanden,
al wat (hij) gaf, is fantasie’.
We moeten dat gelooven, ondanks twijfel. Want wat de toestanden betreft, meen
ik wel eens iets gehoord te hebben van een bestaande verhouding, die veel gelijkt
op die tusschen de gemeente Horredam, telkens door hoog water geteisterd, en ‘de
hoogheemraden van Bleksland, een klein plaatsje op ongeveer een half uur afstand
van Horredam’. Alsmede is mij niet onbekend zeker Horredam, dat door zijn
groothandelaren verlaten wordt omdat zij aan wonen in de gemakkelijk te bereiken
residentie-stad de voorkeur geven!....
En wat de namen betreft, komen er bepaalde herinneringen in mij op als ik lees
van Bardofs, den bankier, die ongeveer een kwarteeuw geleden 't plan had van
Horredam een wereld-havenstad te maken.
‘Zijn plannen had hij doorgezet met den steun van een groot deel der burgerij, dat
aan hem hun geld toevertrouwde. Hij was een rijk man en zeer gezien. Z'n grootsche
onderneming had hem gebroken. Het kapitaal waarover hij beschikte bleek
ontoereikend en hij was gevlucht naar Amerika, zoo men zei, berooid, ongelukkig
en vervloekt door de duizenden, die op hem vertrouwd hadden en hun geld verloren....
‘Nog steeds leefden er menschen die door Bardofs plannen geruïneerd waren.’
Meent de heer Schürmann als Rotterdammer inderdaad dat hij hier niets dan
‘fantasie’ gaf, - ik durf hem verzekeren dat déze ‘fantasie’ dicht aan een treurige
werkelijkheid nadert!....
Dat in de verwikkelingen tusschen de schepselen zijner fictie niet bepaalde
specifiek-Rotterdamsche verwikkelingen bedoeld zijn - gaarne gelooven wij het. Ze
zijn overal elders even goed denkbaar.
Maar.... en hiermede kom ik terug tot de compozitie, - hij heeft in elk geval eenige
vertegenwoordigers van den winkelstand willen geven, elk op eigen terrein nu en
dan gevoelig voor de vooroordeelen welke dien stand omgeven. Het hindert
Berkelman even goed dat zijn schoonzoon Stevens zich zijn meerdere waant, als het
den maatschappelijk eerzuchtigen Meier hindert dat het hem maar niet gelukt een
raadszetel te bemachten, en als de sigarenhandelaar Van Stralen zich ergert aan de
voorname manieren van den aarts-speculant grooten meneer Van Okkeren.
Drie elementen heeft de schrijver nu in zijn compozitie willen verbinden: een
familie-geschiedenis, een uitbeelding van bepaalde stands-verhoudingen en de
kenmerking, de atmosfeer van een milieu. Deze drie moesten in allerlei wisselwerking
tot een harmonisch geheel van plastische karakteristiek en overtuigende psychologie
samenwerken. Doch dat te bereiken is hem niet gelukt.
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Het geheel rammelt - er is geen eenheid verkregen - de verschillende bestanddeelen
zien wij afzonderlijk.
Wel heeft de schrijver blijkbaar deze eenheid als iets wenschelijks gevoeld, het
milieu als de omvademing, de omtrek van het geheel, of als de breede achtergrond
waarvoor het gebeurende zich beweegt, in perspectivische verhouding. Doch in de
structuur heeft hij niet vermocht dat te verwezenlijken.
Men lette maar eens op. De roman begint aldus:
‘Weer verdedigden ze de stad tegen het water.’ Volgt de beschrijving van een
straat die voor de zooveelste maal opgehoogd wordt. Dan een mededeeling van
plaatselijke bizonderheden. Van verhoudingen als die der gemeente Horredam tot
de Blekslandsche hoogheemraden. Van ligging en ontwikkeling met bizonderheden
als deze:
‘De binnenstad werd verwaarloosd; al 't geld van de gemeente werd gestoken in
de havens, waarvan onophoudelijk kaden en muren verzakten door de teistering van
het water.’
Plaatsbeschrijving. Ligging aan weerszijde van de rivier, schilderachtigheid der
oude stad, bedrijvigheid op het water, slechte straatverlichting, mededeeling van 't
aantal inwoners, klachten van winkeliers over 't verhuizen der groothandelaars.
Gemeentezaken. Samenstelling van den raad. Verhouding van den middenstand,
mislukte candidaturen. Volgt uitweiding over den bankier Bardofs en zijn plannen.
Die waren na zijn vlucht tòch deugdelijk gebleken, nu zoo goed als uitgevoerd:
‘Horredam grootste stad van het land, de omliggende plaatjes genaast, de linkeroever
gewijd aan de scheepvaart, de rechter aan den handel.
Dan in andere woorden herhaling van het vier bladzijden vroeger gezegde: ‘de
ontzaglijke kosten van de nieuwe werken had de stadskas zoo uitgeput, dat het oude
gedeelte verwaarloosd was.’
En hiermee komen we weer terecht bij de ophooging van de Breestraat, maar niet
bij Berkelman die daar zijn groot magazijn heeft, maar in den winkel van den
sigarenhandelaar Van Stralen.
Bij het doorlezen van die bladzijden met locale bizonderheden houden wij ze voor
een noodzakelijke inleiding, aanwijzingen bevattend ter verklaring van gebeurtenissen
welke nu op til zijn. In de herhaalde constateering dat het eene gedeelte van de stad
verwaarloosd wordt ten bate van het andere, meenen we dat dit een gewichtig punt
is ter verklaring van een strijd dien we zullen aanschouwen, en waarin de Berkelmans
noodwendig als bewoners der binnenstad betrokken zullen wezen.
Welnu - niets van dat alles!... We kunnen de mededeeling van die bizonderheden
voor kennisgeving aannemen: de auteur heeft heel vriendelijk een praatje gemaakt,
alsof hij iemand van den trein haalde die
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niets van Horredam weet en dien hij om den tijd te korten wat op de hoogte brengt.
Hij zal hem bij Berkelman brengen op de Breestraat, - kent Horredam door en door
en keuvelt daarover.
Doch de geschiedenis van Berkelman en de zijnen heeft als zoodanig niets met
die mededeelingen uit te staan.
Die geschiedenis en het milieu zijn twee gebleven.
Wien dit niet duidelijk mocht zijn, hij vergelijke De Bruidstijd van Annie de Boogh
met dezen roman.
Nu kom ik tot mijn tweede bezwaar.
De heer Schürmann zou ons naar Berkelman brengen op de Breestraat, maar wij
belanden eerst bij den sigarenhandelaar Van Stralen. Over hem en zijn vrouw krijgen
we breedvoerige inlichtingen, in details zien we hun dagelijksch bedrijf, hooren we
van hun leven en wenschen. In den winkel wordt gepraat over het verdwijnen van
een notaris, over het ophoogen der straat, komt de bouwspeculant Van Okkeren den
eigenaar een bod doen voor zijn huis, en als we behoorlijk van een en ander op de
hoogte zijn, stappen we met den vriendelijken Van Stralen het zand van de opgebroken
straat over om van dichtbij naar Meier te luisteren, die zoo te keer gaat.
Meier, de anticlericale winkelier, belust op een raadszetel en die er duchtig op los
politizeert, steeds ontevredener na elke nederlaag, zijn zaken verwaarloozend voor
wat hij stadsbelangen noemt, en eindelijk geheel aan lager wal rakend. Nu fulmineert
Meier weer tegen de straatophooging, die alle huizen bederft.
Meier heeft het tegen Mulder, eigenaar van een ‘groot magazijn met vier
uitstalkasten, waarvan de granieten borstweringen nu gauw zouden begraven zijn’.
Maar ze worden 't niet eens. Mulder zoekt het niet als Meier bij de clericalen, maar
bij de hoogheemraden van Bleksland.
Samen zien zij dan Berkelman voorbij gaan, die beleefd gegroet wordt. Mulder
profeteert. ‘Het Warenhuis bindt hem de das om’, ons daarmee als op een ander
motief in de handeling voorbereidend.
Doch ook dàt wordt niet gebruikt door den auteur. Zeker - we hooren wel over de
concurrentie klagen, over vermindering van debiet, ten slotte over verbouwing van
den winkel, maar van den strijd van den ouden Berkelman tegen het Warenhuis, een
zeer interessant gegeven uit de modern-maatschappelijke verhoudingen, wordt maar
terloops gerept. De hoofdzaak is: de verhouding van den vader tot zijn kinderen,
samen met de zielsgeschiedenis zijner dochter Martine.
Al wat daarbuiten ligt b l i j f t daarbuiten, is niet als materiaal gebruikt bij de
constructie van het geheel. Nòch Meier, nòch Van Stralen heeft iets met de
Berkelmans uit te staan. En daarom zijn al die bladzijden aan het interieur van Van
Stralen gewijd, aan de geschiedenis van hun gesjacher met Van Okkeren over den
verkoop van hun huis, aan het
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bewonen van hun nieuw pand tot wederzijdsch ongenoegen - al die bladzijden zijn
besteed aan een hors d'oeuvre, dat tot schade van den indruk onze aandacht telkens
van de eigenlijke geschiedenis afleidt.
Heeft de novellen-schrijver den heer Schürmann bij dezen arbeid niet dikwijls in
den weg gestaan? Ik geloof het zeker. Een aardige novelle is het verhaal der Van
Stralen's en hoe ze beet genomen worden, ofschoon hier en daar wat sentimenteel.
Licht het gerust uit het boek, het lijdt er niet bij en de roman heeft winst van dat
verlies.
De schetsen-schrijver ook, dunkt me. Ik heb gesproken over Meier, den schetteraar
en politieken tinnegieter. Hij heeft een ziekelijke vrouw. Zij beiden hebben aan de
geschiedenis der Berkelmans geen deel. Maar 't weerhoudt den schrijver niet
hoofdstuk XIX van 't tweede deel te wijden aan het sterven van die ons volmaakt
onbekende vrouw. Een schetsje had 't kunnen zijn: ‘Een Sterfbed’. En ook dit kon
uit het boek gelicht worden zonder schade voor 't geheel. Datzelfde geldt van den
zelfmoord van Van Vlaanderen, na 't vluchtige kijkje in zijn gezin.
Hiermede heb ik mijn bezwaren tegen de compozitie toegelicht. Het ontbrak den
heer Schürmann aan den magistralen greep om de veelheid der stof tot een harmonisch
geheel te verbinden.
Bij de hoofdzaak van deze twee deelen blijvend en de rest latend voor wat ze is,
kunnen we veel goeds, veel zuiver-doorvoelds waardeeren. Vooral in de verhouding
van den ouden Berkelman tot zijn dochter Martine, en in de psychologie van deze
laatste. Doch daaraan zijn dan ook al de andere personen opgeofferd. Zij zijn de twee,
die we meestal duidelijk zien als levende menschen, tusschen allerlei gestalten, nu
en dan eens wat helderder belicht, maar meestal vervagend naar het onwerkelijke.
Welken indruk houden we van een Constant Verhaere, die zooveel invloed heeft
op Martine's zieleleven? Is er niet iets hinderlijk gewilds in die tegenstelling van zijn
in alle opzichten verfijnd en verzorgd, zelfs wat romantisch vermooid uiterlijk (die
diepliggende bruine oogen, gepolijste nagels, dat onberispelijk in 't midden gescheiden
haar, de dunne snor, krullende bovenlip en witte tanden! en zijn door verderfelijke
ziekte1) aangetast lichaam? En kunnen we iets voelen voor een zoo in abstracto
verloren wezen? De realiteit zou ons toch stellig meelijden afdwingen.
Het is wel jammer dat de heer Schürmann zich niet, alvorens dit werk te schrijven,
zich volledig rekenschap gegeven heeft van de eischen, welke hij zich daarvoor
stellen moest. Niet alleen van ontwerp, samenstelling en bouw, zoodat de verschillende
bestanddeelen tot een harmo-

1) Als de heer Schürmann 't nu eenmaal noodig vindt aan zijn lezers evenals aan Martine
Berkelmans te vertellen aan welke ziekte Verhaere lijdt, dan ware 't zeker wenschelijk den
naam niet verkeerd te spellen.
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nisch geheel werden onder zijn behandeling, maar ook van psychische uitbeelding
en karakteristiek.
Zijn personen moesten in de eerste plaats den indruk vestigen van lévende wezens
te zijn. Nemen wij in een schets genoegen met enkele markante trekken, in een roman
dient de psychologie personen te scheppen, compleet van menschelijkheid, zoodat
wij ze zien en hooren, met hen doorleven hun vreugde en leed, tot ze ons worden als
bekenden.
De gunstigste getuigenissen van psychologie zijn de oude Berkelman en zijn
dochter.
Als wij ze het eerst zien, stappen zij samen door de opgebroken Breestraat naar
het magazijn. Daar gaat ze met hem naar 't kantoor.
‘Toen hij daar kwam, zette hij z'n hoed af, trok z'n jas uit en ging zitten aan z'n
lessenaar.
- Nu is Karel d'r weer niet, begon hij.
Martine zweeg.
- Begrijp je zoo'n jongen? Waar zit ie toch? Je bent overgeleverd aan de vreemden!
Karel moest toch verstandiger zijn. Nu hebben we voor een achtduizend gulden goed
gekregen. Hoort ie er nu niet bij?.... Hij staat natuurlijk weer op de boekenmarkt.
Hij nam een stapel brieven, die voor hem lag en opende de enveloppen met een
oud ivoren vouwbeen, vol inktvlekken.
- Een brief van Maurits, zei hij.
- Van Maurits?
- Ja.... als 't maar wat goeds is.
Martine draaide zenuwachtig heen en weer, kwam vlak bij den lessenaar en vroeg
met 'n zacht stemmetje: “Leest u dien brief strakkies? Als ik weg ben?”
- Waarom kind?
- Daarom! 't is natuurlijk weer 't zelfde. Waarom moet u 's morgens vroeg daar al
mee beginnen?
Hij lei de brieven neer en vroeg langzaam: “Heeft Maurits je geschreven?”
- Nee Pa.
Ze sloeg 'n arm om z'n hals, trok z'n hoofd naar achteren, gaf 'm 'n zoen en vleide
als 'n kind, dat om 'n stuk speelgoed vraagt: “Vadertje, mag ik zoo'n japon, van dat
groene moesje.... toe.... ja, ik ben duur, ik weet 't wel.”
Hij lachte. “Moet je me weer afzetten?”
- Toe nou, hield ze aan.
- Heb je een japon noodig, kind?
- Noodig niet.... maar toe nou.... voor den zomer.... mag 't?....
- Twaalf ellen dan, zei hij. Twaalf ellen, niet meer.... afzetster.
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- Mijn vadertje, mijn oud vadertje ben je, lachte ze. Mag ik 't meneer Boer zeggen?
- Ja kind en ga dan wat wandelen! 't Is mooi weer.... Maar toch.... je moet wat
zuiniger zijn, Martine.... je kunt niet weten of we 't altoos zoo houden.... Als je 'ns
trouwt.
- Ik trouw niet, Pa....
Hij schudde 't hoofd, nam de brieven weer op en begon te lezen.
- Dag Pa, zei ze bij de deur.... Dag ouwtje.’
Het is of de auteur, zoodra hij vader en dochter samenbrengt, in welke stemmingen
en onder welke omstandigheden ook, dadelijk meer kracht van psychische plastiek
ontwikkeld. Hun conflicten zijn meestal treffend van waarheid, vaak aandoenlijk
door het schrijnende, zielverscheurende leed van weerszijden.
Knap, zeer knap beschreven is ook de nachtelijke tocht van Martine, als ze, in
heftig verzet uit vaders huis verdreven en gevlucht, naar Constant wil. Het gevoel
van materieele en geestelijke ellende is heel sterk uitgedrukt in dat loopen onder
gudsenden regen over de slijkerige avondstraten, en dat staan bij Constant, doodmoe
en doornat, hulpeloos en snakkend naar een koesterend woord op een warme kamer,
met plotseling, in dat kleine, donkere portaal, koud en huiverig en armoedig wachtend,
de ijselijke zekerheid dat hij een andere vrouw bij zich heeft. En daarna de nachtelijke
vlucht terug langs de doodschgeworden rivierkade.
Maar bewijzen van literair talent hàd Schürmann al geleverd. Wat we daarvan in
dit boek vinden is de bevestiging van zijn kunnen. Doch waar hij vroeger mee volstaan
kon, is niet genoeg voor een arbeid van dezen omvang: een roman stelt hooger
eischen. En juist omdat hij over talent beschikt, kunnen we evenmin als bij zijn
Paddestoelen1), hem het voldoen aan die eischen kwijtschelden.
Zijn taal maakt een gunstigen indruk, is niet gezocht of gewrongen, streeft naar
directheid. Enkele vulgaire uitdrukkingen in den dialoog had ik - als overbodig graag gemist. Woorden als z e e t voor entresol of insteek-kamertje, s l i s s e n voor
lispelen, en d a a g j e klinken niet als Horredamsch, maar als specifiek-Rotterdamsch.

Willem Kloos, Heinrich Heine als Dichter. Bloemlezing.
Amsterdam, S.L. van Looy.
Een keurige, handige uitgave met tegenover den titel een portret van Heine ‘naar het
onlangs bekend geworden schilderij van Gassen, in 't bezit van Prof. Engel, te Berlijn’.

1) Zie de April-aflevering.
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Willem Kloos schreef een uitvoerige inleiding bij zijn Bloemlezing, waarin hij de
plaats tracht te bepalen, welke aan Heine als dichter toekomt. Zijn populariteit heeft
hem z.i. te ver vooruit gedrongen; achter hem, door velen te weinig gekend staan
dichters met wie hij veilig vergeleken kan worden zonder dat dit hun te veel schaden
zal.
Doch eerst vergelijkt hij hem met Goethe, den harmonische, apollinische, noemt
diens lyrische kunst ‘een stillen, wijden vijver, waarop ook groote, gave,
rustig-filosofische plompbladen drijven, en daarboven wiegelen zich hier en daar
fraaie bloemen in geelwitten vreê.’ In Heine's lyriek daarentegen hoort ge ‘een ritselen
en een ruischen als van duizenden beekjes langs een ruige berghelling; heldere beekjes
en troebele beekjes’.
Is hierin een contrast, overeenkomst stelt hij vast tusschen Heine en Von Arnim.
Want:
‘Heine staat volstrekt niet zoo afzonderlijk als zijn vurige bewonderaars meenen’.
Mij dunkt: ditzelfde is met Shakspere het geval. Ik vergelijk die twee niet, maar
er moeten dan toch in het werk van den een zoowel als van den ander kwaliteiten
zijn die het boven dat van hun tijdgenooten of voorgangers in dezelfde lijn heffen.
Is het niet omdat bij hen tot hoogste potentie klimt wat die anderen als kunstenaars
onderscheidt en zij bovendien uitmunten door een geniale veelzijdigheid, welke
vanzelve in wijder kring de aandacht trekt?
Immers - is het wel ooit uit te maken dat bij Heine ‘de algemeene bekendheid van
zijn populairen naam’ hoofdzakelijk afhangt van zijn gedichten? Hoeveel hebben
daartoe de Reisebilder niet bijgedragen, en langs negatieven weg de haat en
verontwaardiging die hij met andere geschriften wekte?
Kloos vergelijkt Heine nog met Novalis en Von Platen - den onbarmhartig door
hem gehavende - geeft een fragment van beiden ter vergelijking met Heine's Nacht
am Strande en komt tot de concluzie: ‘dat (Heine) wel niet in staat is, Platen en
Novalis op hun best te overtreffen, want de schoonvormige hooge en klare
gevoeldheid van den eerste, het diep-psychische, muzikaal bewogene van den laatste
zijn hem vreemd. (Is Heine's poëzie niet dikwijls muzikaal-bewogen? v. N.) En toch
voelt ge u, als gewoon ontwikkeld mensch, eigenlijk meer tot hèm aangetrokken dan
tot die beide anderen, want in plaats van wat gij waarschijnlijk zult noemen: vage,
abstracte droomerijen, geeft hij half-schertsende impressies van wat hij werkelijk
ziet, en voor statig-symphonische, groot-krachtig-gedane beeldingen der schoonheid,
tracht hij het leven, het duizendvormige leven zelf te geven, en wel, zooals het hem
komt te verschijnen door een vreemd geslepen, bontkleurige bril.’
Op zijn allerbest vindt Kloos Heine in zijn laatste gedichten, de
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gedichten van een zieke, producten van een hopeloos pessimisme, aangrijpend door
de innige waarachtigheid van de smart, welke in verschillende vormen, met
galgen-humor, grijns of tranen zich daar openbaart.
In de Bloemlezing is dan ook aan gedichten uit dat tijdperk een goede plaats
ingeruimd.
Kloos geeft dit boek, met zijn Inleiding ‘als een poging, om iets anders en iets
echters van Heine te laten kijken, dan gewoonlijk wordt gedaan.’
En inderdaad zijn beschouwing geeft blijk van een eigen kijk. Daarbij is zijn proza
zeer verzorgd, munten zijn vergelijkingen uit door heldere beelding, en draagt het
geheel weer de blijken van op hechte grondslagen geveste literair-artistieke
overtuiging.
Toch.... heeft hij mij ditmaal maar half voldaan.
Hij heeft ter verklaring èn van Heine's afzonderlijkheid èn van het tweeslachtige
in zijn uitingen, een voornamen factor of vergeten of onachtzaam verwaarloosd.
Eerst denken we dat hij er iets van zeggen zal. In hoofdstuk II: ‘Heine, op zich
zelf gezien’ - lezen wij:
‘Heine, als schrijver, en dus ook als dichter, is een in zichzelf tegenstrijdig complex
van twee scherp-onderscheiden figuren, die, zijn geheele leven door, te zamen moesten
blijven, als een soort van Siameesch broederpaar.’
Dat lezend dacht ik: zie zoo, daar krijgen we het.
Maar dan volgt er:
‘De eene dier Heine-helften is de zeer talentvolle zanger uit de tweede generatie
der romantische school’ enz.
Iets verder: ‘de andere Heine-helft, de moderne mensch, met zijn ongeloof en
spotscherts, en zijn meer naar de daaglijksche werkelijkheid kijken....’
Dat wordt nog aldus aangevuld:
‘Die geestelijke twee-éénheid van den subtielen, gecompliceerden Heine werd
bovendien nog bij hem van binnen-uit versterkt en aangezet door de twee met die
beide eersten als gelijkloopende helften van den inwendigen Israëliet in hem, die
diep-in-hem verscholen, ter eenre iets voelde voor de historische glorie zijner
rasgenooten in het vroeger-eeuwsche Spanje, ter andere scherp-inzichtig, nuchter-juist
vele der fouten en foutjes wist te bespeuren en belachelijk te maken van den
kaukasischen erf-tyran.’
Zeker is door deze onderscheiding i e t s verklaard, maar... de verklaring bleef
onvoldoende. Ook de formuleering laat te wenschen over. Let maar op.
‘De eene dier Heine-helften is de zeer talentvolle zanger uit de tweede generatie
der romantische school.’
Hierbij vergeet Kloos dat in dien zeer talentvollen zanger de t w e e tegenstrijdige
naturen evenzeer aanwezig waren als in... Heine, omdat ze volkomen identiek zijn.
En het was aan hem geweest, daar hij het
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heeft over ‘Heine den d i c h t e r ’, ons juist in dien dichter dat tweeslachtige te laten
zien, daar we met de kwalificatie ‘zeer talentvol’ niet veel verder komen.
Heine als d i c h t e r verklaren zou tevens verklaren zijn geheele afzonderlijke
staan, zijn populariteit voorzoover die door zijn gedichten verkregen werd.
Het ligt niet in mijn bedoeling den arbeid van Kloos hier aan te vullen, maar ik
moet toch iets ter toelichting doen volgen.
Kloos gebruikt de uitdrukkingen ‘geestige zetten en vondsten’ van zijn
minnedichten sprekend, en heeft het later nog meermalen over het scherpgeestige
van Heine. Maar me dunkt dat we hierbij geheel aan de oppervlakte blijven.
Voor mij is de beteekenis van Heine dat in hem als 't ware geïncarneerd is de strijd
tusschen de romantiek en het nuchtere verstand - de kentering der geesten in de eerste
helft der 19e eeuw - de strijd tusschen de poëtisch vermooiende aanschouwing van
het oude en eerwaardig bestaande èn.... de revolutionaire eischen van een naar
vernieuwing-in-bevrijding strevende menschheid.
Heine was romanticus van aanleg. En in zijn subjectiviteit is hij het gebleven ten
einde toe. De hoog-objectieve koelheid van Goethe stond hem tegen1). Evenals De
Musset - zijn lijdende geestverwant, behoudens het maatschappelijk-revolutionaire
- wilde hij in een boek een mènsch voelen, in eigen werk zich zèlf geven.
En als romanticus was de richting zijner sympathie vanzelf bepaald. Schrijvend
over Novalis' Heinrich von Ofterdingen, zegt hij: ‘... überall in diesem Roman leuchtet
und duftet die blaue Blume. Sonderbar und bedeutungsvoll ist es, dass selbst die
fabelhaftesten Personen in diesem Buche uns so bekannt dünken, als hätten wir in
früheren Zeiten schon recht traulich mit ihnen gelebt’.
Zeer zeker is dat van veel beteekenis. De ziele-neiging van Heine in eersten opgang
ging uit naar de schoonheid der romantiek, zocht de blauwe bloem die bloeit en geurt
in 't wonderland, waar ook Novalis zijn held laat verwijlen.
Maar.... die door geur en kleur wonderbare bloem zag hij vaak als het symbool
van iets anders dan van romantische, vreemd-betooverende schoonheid. Dan werd
ze een bleek-blauwe passie-bloem die deed denken aan lijden en gemarteld sterven,
aan een doornenkroon, aan bedehuizen met wierook en mystiek in woord en ritus,
aan een wereld- en levensbeschouwing, waaraan zijn helder denkende geest zich niet
kon aanpassen,

1) Wat niet wegneemt dat hij op verschillende plaatsen (Ueber Deutschland, Die romantische
Schule en elders) met groote bewondering over hem spreekt.
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en.... de inwendige strijd was er: de strijd tusschen romantiek en rationalisme.
De allereerste gedichten - waarmee Kloos niet veel op heeft - zijn in verband
hiermee, gewichtige getuigenissen. Daarin is telkens strijd en tegenstelling. Het gist
en woelt in een jonge ziel. Hij kampt met zichzelf om zekerheid. Als droombeelden
staan de vizioenen om hem heen. Welk brengt vertroosting, kracht, zekerheid van
roeping? De dichter voelt wat dreigt, ziet geestelijke machten die wenken met
gezaghebbend gebaar. Doch hij kàn niet toegeven, hij bezweert ze, ze zijn zoo
vreeslijk ernstig, lijken zooveel op wat hij dood en begraven waant.
Lasst ab, ihr finstern Demonen!
Lasst ab, und drängt mich nicht!
Noch manche Freude mag wohnen
Hier oben im Rosenlicht.
Ich muss ja immer streben
Nach der Blume, wunderhold;
Was bedeutet' mein ganzes Leben,
Wenn ich sie nicht lieben sollt'?
Ich möcht' sie nur einmal umfangen
Und pressen ans glühende Herz
Nur einmal auf Lippen und Wangen
Küssen den seligen Schmerz
Nur einmal aus ihrem Munde
Möcht' ich hören ein liebendes Wort.
Alsdann woltt' ich folgen zur Stunde
Euch, Geister, zum finstern Ort.
Die Geister haben's vernommen,
Und nicken schauerlich.
Feinsliebchen, nun bin ich gekommen; Feinsliebchen, liebst du mich?

Ziedaar het slot der Inleiding tot zijn lyriek.
Als we dit in gedachten houden bij het doorlezen van Heine's gedichten, dan krijgen
het scherp-geestige, waarvan Kloos gewaagt, en het als met zichzelf en met de poëzie
spottende, een diepere beteekenis.
De machtigen, van wie hij zich vrij moest maken, blijven hem kwellen, ook als
hij ‘Feinsliebchen’ dient, en in verschillende gestalten.
Het kritische verstand, het geniale vernuft, de afkeer van de traditie zoodra ze de
vrijheid belemmerde, de neiging tot het democratische en revolutionaire.... hoe
dikwijls kwamen ze niet de minnarij met Feinsliebchen verstoren?
Weg met week minnegerijmel, met de nevelen der mystiek, met het
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heimwee naar middeleeuwsche vroomheid, met feudale tradities, met beschimmelde
vaderlandsliefde.... zóo de moderne mensch in hem.
Maar de blauwe bloeme dan?.... zucht de romanticus, die wil ik mijn heele leven
niet missen, en die bloeit tusschen dat alles....
Me dunkt - die tweestrijd is de oorzaak van de wreede dissonanten in zijn werk
en dien tweestrijd heeft hij nooit volstreden.
Een vat vol tegenstrijdigheden is hij gebleven.
Een aanbidder van de vrijheid, die Napoleon vergoodde - een beminnaar van zijn
vaderland (twijfel er toch niet aan - telkens komt het uit zelfs in bitter-critische
scherts!) die zijn land ontvluchtte, een kettersche beeldstormer, die eerbiedig
neerknielde vóor hij het schennende wapen hief, een democraat die om handschoenen
riep als hij koning Demos wilde naderen!.... zoo zie ik Heine.
En het was een teleurstelling voor me dat ik van dezen zoo weinig in Kloos'
Inleiding terugvond, dat ik van het beeld door hem gegeven, zoo'n onbevredigenden
indruk ontving.
De poging tot verklaring van het complex in Heine's persoonlijkheid lijkt me dan
ook onvoldoende, en evenzoo wat daar direct op volgt over Heine's kunst.
‘In het algemeen kan men zeggen, dat Heine's kunst was een preciese weergave
zijner persoonlijkheid: wat hij dacht en vond, wat hij zag en hoorde, schreef hij neêr
als vers: ook het meest dwaze, of, in den zin der gewone menschen, ongeöorloofde,
hield hij niet steeds onder zich, maar gaf het soms aan de
w e r e l d 1) met haast kinderlijkbrutalen, bewust-naïeven geest.’
Moeten wij met dit laatste tevreden zijn?
Het eerste accepteeren we.
Maar dan rust ook op den bloemlezer de plicht om ons dien persoon zoo volledig
mogelijk te doen kennen uit zijn kunst. En hoe is dat bij Heine mogelijk als Atta
Troll en Deutschland, Ein Wintermarchen, worden overgeslagen?
Atta Troll.... stellig wel een der geniaalste critieken die ooit geschreven! En met
schitterende fragmenten als Kaput XVIII en XIX, die men zóó er uit kan lichten.
Terwijl het laatste couplet van XIX alweer bevestigt het twijfelmoedige in al den
schijnbaren overmoed. In een grooten visionairen stoet heeft de dichter Herodias
gezien, spelend met het hoofd van Johannes den Dooper. En hèm heeft ze toegeknikt:
Und ich sann: was mag bedeuten
Das geheimnisvolle Nicken?
Warum hast du mich so zätlich
Angesehn, Herodias?

1) Ik spatieer.
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Dan Deutschland.... Heine als brenger van een blijde boodschap, als revolutionair.
Ein neues Lied, ein besseres Lied,
O Freunde, will ich euch dichten:
Wir wollen hier auf Erden schon
Das Himmelreich errichten.
.............
Ein Hochzeitkarmen ist mein Lied,
Das bessere, das neue;
In meiner Seele gehen auf
Die Sterne der höchsten Weihe.

En als hij gaat door Keulen in den stillen maannacht - dan gaat nevens hem de man
met de bijl, de sombere geheimzinnige gezel, bereid zijn woorden tot daden te maken.
Hier zien we hem tevens nog eens als antipode van Goethe, van wien hij getuigde
dat al zijn woorden ‘kinderloos’ gebleven waren. Want daden zijn er niet op gevolgd.
Op Deutschland wel. Het verscheen in 1844.... Nog maar eenige jaren en een
vrijheids-ontroering zou er varen door de besten van het volk.
Maar wij zeggen Heine niet na dat Goethe's woorden ‘kinderloos’ gebleven zijn.
In de groote wereld van den geest werkt hun scheppende kracht steeds door.
Ik hoop in het bovenstaande duidelijk te hebben aangetoond wat mij leemten lijken
zoowel in Kloos' Bloemlezing als in zijn Inleiding.
W.G.v.N.
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Rubens
par Emile Verhaeren.
Ton art énorme est tel qu'un débordant jardin
- Feuillages d'or, buissons en sang, étangs de flamme D'où surgissent d'entre les fleurs rouges, tes femmes
Tendant leur corps massif vers les désirs soudains.
Et s'exaltant et se mêlant, larges et blondes,
Au cortège des AEgipans et des sylvains
Et du compact Silène enflé d'ombre et de vin
Dont les pas inégaux battent le sol du monde.
O leurs bouquets de chair, leurs guirlandes de bras,
Leurs flancs fermes et clairs comme de grands fruits lisses
Et le pavois bombé des ventres et des cuisses
Et l'or torrentiel des crins sur leurs dos gras!
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Que tu peignes les amazones des légendes
Ou les reines ou les saintes des paradis,
Toutes ont pris leur part de volupté, jadis,
Dans la balourde et formidable sarabande.
Le rut universel que la terre dardait
Du fond de ses forêts au vent du soir pamées
A ses tisons rodeurs les avait allumées
Avant de s'endormir en leurs coeurs satisfaits.
Et tes bourreaux et tes martyrs et ton Dieu même
Semblent fleuris de sang, et leurs muscles tordus
Sont des grappes de force à leurs gibets pendus
Sous un ouragan fou de pleurs et de blasphèmes.
Si bien que grossissant la vie, et l'ameutant
Du grand tumulte clair des couleurs et des lignes,
Tu fais ce que jamais tes émules insignes
N'avaient osé faire ou rêver avant ton temps.
O! le dompteur de joie épaisse, ardente et saine,
O l'ivrogne géant du colossal festin
Où circulaient les coupes d'or du vieux destin
Serrant en leurs parois toute l'ivresse humaine.
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Ta bouche sensuelle et gourmande, d'un trait,
Avec un cri profond les a toutes vidées,
Et les oeuvres naissaient du flux montant d'idées
Que ces vins éternels vers ton cerveau lançaient.

II.
Tu es celui - le tard venu - parmi les maîtres
Qui d'un geste hardi, mais d'un fervent regard
D'abord demande à tous une fleur de leur art
Pour qu'en ton oeuvre à toi tout l'art puisse apparaître.
Mais si tu prends, c'est pour donner plus largement
Aux horizons pleins de roses que tu dévastes,
Lorsque tu t'es conquis enfin, ton geste vaste
Soudain, au lieu de fleurs, allume un firmament.
Les rois aiment ton goût de richesse ordonnée,
Tu l'imposes puissant, replet, fouillé, profond
Et Versailles le tord encor en ses plafonds
Où sont peintes, lauriers au front, les destinées.
Il déborde, il perdure excessif et charmant,
Il s'installe parmi les bois et les terrasses
Et les femmes de joie élégantes et grasses
En instruisent Watteau au bras de leurs amants.
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Et te voici parti vers les Londres funèbres
En des palais obscurs dont a peur le soleil
Pour y fixer cet art triomphal et vermeil
Comme une vigne d'or sur des murs de ténèbres.
Et quand tu t'en reviens vers ta vieille cité,
Le front déjà baisé par le destin suprême,
Nul ne peut plus douter que tu ne sois toi même
L'infaillible ouvrier de son éternité.

III.
Alors la gloire entière est ton bien et ta proie,
Tu la domptes, tu la lèches et tu la mords;
Jamais un tel amour n'a angoissé la mort
Ni tant de violence, enfanté de la joie.
Tu rentres comme un roi en ta large maison,
Toute la Flandre est tienne, ainsi qu'est tien le monde
Et tu prends pour l'aimer sa fille la plus blonde
Dont le nom est doré comme un flot de moisson.
Tu réssuscites tout: l'Empyrée et l'Abîme
Et les anges pareils à des tyrses d'éclairs
Et les monstres aigus, rongeant des blocs de fer
Et tout au loin, là bas, les Golgothas sublimes.
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Et l'Olympe et les Dieux, et la Vierge et les Saints,
l'Idylle ou la bataille atroce et pantelante,
Les eaux, le sol, les monts, les forêts violentes
Et la force tordue en chaque espoir humain.
Ton travail exalté est comme un incendie
Où tes poings saisiraient des torches pour pinçeaux
Et capteraient la vie immense en des réseaux
De feux enveloppants et de flammes brandies.
Que t'importe qu'aux horizons fous et hagards
Tel autre nom jadis fameux et clair, s'efface,
Pour toi, c'est à jamais que le temps et l'espace
Retentissent des bonds dont les troua ton art.
Conservateur fougueux de ta force première
Rien ne te fut ruine, ou chute, ou désavoeu,
Toujours tu es resté trop largement un Dieu
Pour que la mort, un jour, éteigne ta lumière.
Et tu dors à Saint Jacque, au bruit des grands bourdons
Et sur ta dalle unie, ainsi qu'une palette,
Un vitrail criblé d'or et de soleil, projette
Des tons rouges et forts, pareils à des brandons.
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Aan den weg der vreugde
door Louis Couperus.
I.
Dien nacht was het onweêr na een zwoel loomen, zwaar looden sirocco-dag, kort
tragiesch, een katastrofe gelijk, verdonderd over de vallei van de Lima, en de morgen,
onwetend van het wreede geweld, kleurde als de dageraad van een weêr nieuwe en
loutere toekomst, de zomerzon triomfantelijk stijgend in een oneindigen hemel van
diep, heel diep azuur.
Aldo Ardo verliet het hôtel, dat nog sluimerde, langs zijn eigen balkonterras, was
met twee, drie treden in den tuin, ging langs de Engelsche kerk, het dorpje door;
achter het Casino bereikte hij de rivier, en de houten planken, die het gezwollene
water wrakjes en wankel overbrugden, liep hij luchtigjes over. Hij liep als of hij een
doel had, maar doel had hij niet; het was hem hier onbekend; alleen wist hij de rivier
en de brug, en dat het wilde-kastanje-woud aan den overkant lag, en nu liep hij den
straatweg dwars over en klom de helling der heuvelen op. Het woud heuvelde vochtig
groen òp, naar boven, naar verdere hoogte, naar hoogeren berg, aan dien heuvelvoet
der Appenijnen; de varens, droppelend van regen nog, waadde hij klimmende door,
schond blijde het geheim van hare maagdelijkheid, de waaierbladeren knakkende
onder zijn wreed krachtig zich drukkenden voet. Een ruwe stok in zijne hand, klom
hij op, klom hij op en de stok zwaaide dan soms in zijn vuist en sloeg de varens neêr,
doelloos, maar luchtig en blij.
Aldo Ardo was blij; hij voelde zich krachtig, klimmende zóo krachtig, dat het op
zweven geleek. Hij was blij, hij was vrij, eindelijk vrij. Nu bonden hem niet meer
banden. Nu was hij geen officier meer, geen dokter; nu had hij niet meer te doen met
anderen, met superieuren, met zieke soldaten in hospitalen; nu
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was hij zichzelve, geworden op eens, en, de roeping van vroeger verdoofd, riepen
hem nieuwe stemmen, hij wist niet welke, en hij wist niet waar heen.... Maar denkelijk
naar groote vreugde.... In een illuzie had hij dat zoo altijd bedacht: éens toch te komen
tot gróote vreugde.... Nu voelde hij nog maar, als een jongen, de nieuwe vrijheid blij.
Het leven was als een school geweest, nu plotseling scheen het vacantie. Nu was er
niets dan die blijde vreugde en het woud en de zon en hijzelve, en de stemmen, die
riepen, waren niet duidelijker dan die van de ver verre faunen, welke in die groene
hoogte daar ginds moesten schuilen.
Het was voorbij, het was alles voorbij. Jongelingsjaren en mannelijke jaren,
kameraden, patienten en vrouwen, een enkele vriend; steden van garnizoen, de oorlog
in Abyssinië, het nieuwe leven terug in Italië; alles wat lief en wat wreed was geweest,
wat beminnelijk en wat gruwelijk en bloederig; het slagveld en het boudoir van een
meid; de militaire-club en de restaurants; de provincie-bals en de jonge vrouw van
zijn kolonel, het was alles, alles voorbij en verzonken en niet als van hèm. Hij zag
er op neêr, op terug, éen oogenblik, met een verbaasden blik, sedert hij den moed
had gehad zichzelven blij en vrij te erkennen, zich te bekennen, dat hij geen dokter
was en geen officier, dat de vrienden, patienten, de vrouwen in zijn leven niet hadden
geteld; dat hij egoïst zichzelve was en niet meer. Alle banden geslaakt in eerlijkheid
en de maatschappij, wat ironiesch, van ter zij aangekeken, zonder te veroordeelen,
zelfs te oordeelen. Nageteld of hij, aan den rand van die maatschappij, léven kon,
omdat geld altijd noodig was, en zich bekend, dat het moeilijk zoû gaan, maar het
toch aangedurfd, omdat dàt van zoo weinig belang was, als er geen club meer was
en geen speeltafel, geen vrouwen, en vrienden, die vroegen te leen.
Eigenlijk was hij niet veranderd, meende hij, de varens ranselend wreed met zijn
stok, en klimmende, klimmende, de vochte groene schaduw in van het woud. Was
hij altijd zóo geweest, van kind af aan, van jongen. Hij had zich slechts laten
medeslepen door een stroom, om te zijn en te doen, als hij gedaan had en was geweest,
en eerst nu had hij zich schrap in dien stroom kunnen zetten, eerst nu had hij kracht
gevoeld zich uit die onweêrstaanbaarheid te bevrijden, aan wal te klimmen.... en zijn
weg te gaan. Er was niets in of aan hem veranderd. Hij was altijd
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zoo geweest, eerst eenvoudig zoo zijnde, toen onbewust zich verbergend, zich pogend
te geven aan de omgeving, die hem geheel wilde hèbben.... tot hij zich, op een heilig
oogenblik, had durven afvragen: waarom? Dàt was het niet WAT ER WAS. Er waren
geheel andere dingen, en zoo niet nu, zoû nooit het oogenblik komen ze te zien, ze
te roepen, ze te zoeken, ze tot zich te dwingen, te veroveren....
Het was niet zoo vreemd, als het scheen. Hij had jaren lang het leven van een ander
geleefd, zoo als rondom hem heen honderden zichzelve niet waren; hij had meêgedaan,
nu deed hij niet meê meer. Er was de blijde verwondering in hem, omdat het zoo
vreemd niet was als het scheen. Wat was er toe noodig geweest om zichzelve te zijn?
Een stijgende onwil in hem, enkele dagen lui nadenken, droomen eigenlijk, en toen
zien, dat het zóo niet behoefde vervolgd te worden, want dat er niemand en niets
hem dwong. Misplaatst tusschen hen allen was hij niet, maar hij was niet nóodig; hij
was vooral niet zichzelve....
Dit was het woud, bijna wild, al was het nabij een zomerplaats. Hier was een
eenzaam kapelletje, aan San Marcello gewijd en bij die bron zeker woonde een
najade; de goden waren hier bevriend met de heiligen, en de nymfen hadden den
Bambino lief. Zoo dreef het in de atmosfeer van het land, zoo voelde het aan, zelfs
zonder heel groote gevoeligheid van hem, die ondervond. Hij was geen dweper, hij
was zelfs geen dichter; hij was gewoon weg een vrij man nu, sterk en gezond en nog
jong, en zoo voelde het aan: religieus, paganistiesch, van zelve in dat woud, als een
tastbare atmosfeer, niet ontkenbaar. Het deed hem verlangen zich uit te kleeden, zich
te baden in dat bruischende water, zich uit te strekken op het vochtige mos en dan
te luisteren naar vrome klokjes, die ver, uit een dorpje, de mis luiden zouden. Maar
hij liep door, hij klom hooger - hooger en hooger, niet begrijpende, waarom hij niet
deed als hij wenschte, omdat hij toch vrij was, geheel en al.

II.
Het was geen weemoed terug te keeren. Er waren altijd zoo heel gewone dingen en
hij was toch altijd een heel gewoon man geweest, en was het nòg - al was hij vrij.
Het was heel eenvoudig terug te zijn voor het dejeuner, zich even frisch te ver-
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kleeden en de eetzaal binnen te komen, waar Carlo hem zijn tafeltje aanwees.
Daar zaten, aan aparte tafeltjes, Engelsche dames, oude en jonge; een Oostenrijksch
echtpaar, ook Italianen. Het déjeuner was heel goed; de spaghetti waren goed bereid
en zijn wandeling had Aldo Ardo eetlust gegeven; hij at er een groote portie van,
handig de slangetjes op de vork wikkelend in de lepelholte, zoo als zij in Napels
doen. Na het déjeuner boog hij, verliet de zaal, vroeg om koffie op het terras. Een
van zijn landgenooten sprak hem aan:
- Pardon; uw naam is Ardo.... zag ik op de vreemdelingenlijst....
- Aldo Ardo, prezenteerde hij zich, en uit gewoonte richtte hij zich militair beleefd,
de hielen aan een gesloten, recht, en stònd, een mooie kerel.
- U is de broêr van Pietro?
- Juist.
- Ik heb uw broêr gekend te Pieve di Cadore. Mag ik mij voorstellen: mijn naam
is De Sanctis, kapitein van de Alpini.... Uw broêr was mijn tenente, met de laatste
manoeuvres.
- Ja juist, zeker....: ik herinner mij uw naam. Ik was tenente-medico....
Carlo prezenteerde de koffie. Zij zetten zich neêr; in den tuin dwaalden de
Engelsche dames: de witte blouses dropen van hare smalle schouders met lange lijnen
neêr.
- Ik heb nu mijn ontslag genomen, zei Aldo Ardo.
- U is toch niet ziek?
- Neen.... Maar ik had er genoeg van.
Hij zeide het trotsch en kort, als duldde hij verder geen informatie. Maar niet
onblijde te kunnen praten, te praten met een sympathiek man, die officier was, sprak
hij verder door over andere dingen, onbewust doende of ze hem oòk belang
inboezemden, doch een natuurlijke huichelarij. Sprak hij over steden van garnizoen,
die zij beiden kenden; over officieren, die zij beiden kenden; zelfs over een vrouw,
en zij lachten vertrouwelijk, verrast, blij elkaâr te hebben gevonden; in het café van
het dorp speelden zij toen samen een partij billart.
Terug, zei de kapitein tot zijn vrouw:
- Die Ardo is een vroolijke kerel - un matto allegro -; jammer, dat hij niet meer in
dienst is.
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- Waarom is hij niet meer in dienst? vroeg mevrouw De Sanctis.
- Ik geloof, omdat hij lui is, een beetje vreemd, geen roeping voor
militair-geneesheer, hoewel hij toch knàp is, een knap chirurg, maar hij heeft geld....
- Waarom zoû hij er dàn nog meê voortgaan....
- Ik meen gehoord te hebben, dat hij heeft geërfd....
- Hij moest trouwen....
- Hij wil niet trouwen.
- Peccato.... Zoo een mooie kerel....
- Hij is bijna een te mooie kerel....
Aldo Ardo had met pleizier de partij billart gespeeld, had gewonnen, en was daar
kinderlijk blij om. Fluitende, na den kapitein de hand te hebben gedrukt, was hij het
bosch ingegaan. De fellere middagzon stoofde de wilde-kastanjes. Belletjes klingelden,
van schapen, die een herdersjongen de helling òp weidde. Aldo Ardo waadde de
schapen door, steeg luchtig, veerkrachtig, vlug de varengroeve, steile heuvelen
omhoog.... Beneden deinde breeder en breeder de vallei van de Lima, lagen de huizen,
hôtels van Villa, en achter de heel groen weelderige hellingen verschoten de verre
toppen der Appenijnen als blauw wazig ijs, scherp silhouetteerend in trilling van
middaggloed. Een gevoelige weekte werd Aldo Ardo meester, een lieve teederheid
om zich neêr in het mos te gooien tegen den heel schuinen stam van een boom....
Groene afgrond golfde weg aan zijn voet, die de steentjes deed rinkelen omlaag: de
zee van de varens verzwolg daar ginds de belletjes klingelende, rustig weidende
schapen. Rondom verwrongen zich de fluweelige wilde-kastanje-boomstammen, als
in Dantesk woud: eeuwoude boomen, zwaar dik met mossen bekleed, gespleten door
bliksem in tweeën, soms niet meer dan een eeuwoude, oersterke bast, die hol zich
verwrong naar de hoogte.... en toch nog leefde, en uitschoot onsterfelijk.... Maar
sedert eeuwen ook schenen geslachten van houthakkers hier te hebben gekapt: de
forsch stammige boomen waren geheel soms van den ouden kruin beroofd al jaren
geleden, en nieuwe takken waren uitgegroeid, nieuwe twijgen waren steeds
uitgeschoten, en zoo schenen jeugdige boomgeslachten, daar hoog in de lucht, uit
den steeds door de hakkers geëerbiedigden stam ontsproten: geslacht uit geslacht,
wortelend in één zelfden oorsprong. Geheel holle boomstammen, maar reuzig rond,
breidden dan hoog in de lucht versche takken
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uit, en ook lager aan hun verweerde tronken waren dit voorjaar de allerteêrste twijgen
ontleefd. Het was wemeling van oude en jongere tot heel jonge geslachten toe:
verleden en toekomst in één oogenblik....
Aldo Ardo, tegen zijn boom aan, droomde, de oogen verloren in de hoogste en
heel jonge twijgjes, met teêr-, teêrgroene blaadjes... Het hôtel, de spaghetti, de
kapitein, hun gesprek, de partij billart... Dat was het gewone leven... Er was eigenlijk
niets veranderd... Het was alles zoo van zelve geworden, zoo van zelve gegaan....
Nu was hij vrij en lag hier... Rekenschap te geven aan niemand... Geen vrouwen en
vrienden, die bonden.... Wat was het heerlijk alleen zoo te liggen, na die klimming
en klimming omhoog, en droomende van de boom-eeuwen te staren in dat groene
bladergewelf.... Wat een tempel van schaduw.... Hoor, daar klepte een vesperklokje:
was het zóo laat al...? De menschen hadden altijd kerken en tempels gebouwd, en
toch was dat alles al tempel en kerk.... Zoo groen, zoo groen en zoo rustig.... Geen
land was als het zijne, zoo mooi.... Dit was de zomer, dit was zijn land: waar was
een zomer als in Italië.... Waar was deze lucht ijl en frisch, zonnig warm en doortinteld
van leven.... Hoor: het leefde alles rondom.... Het woud leefde, de oude boomen
trilden van leven, de krekelen zagesnerpten van wellustig genot... Het leven trilde in
de lucht, sidderde in het licht; overal scheen een wezen te ademen.... Overal hijgelden
die ademen: heel in de verte schaterde een blijdschap, gedempt, achter een rotsblok:
was het een bron, die hij eensklaps hoorde.... was het waarlijk een lach...? Was dit
bosch niet bewoond door allerlei wezens, die blijde waren te lachen, te leven, elkander
lief te hebben...? Hij luisterde; een groote weekte werd over hem meester. Hij sloot
de oogen, sliep in, zalig gestrekt tegen den schuinen wilde-kastanjestam.
De armen achterover, zijn hoofd in de geklampte handen. Zijn groote lichaam, in
grauw flanel, los breed over het zilvergrijze mos. Het hemd los geknoopt aan zijn
hals. Een streep striemde dadelijk tusschen het geschroeide brons van zijn nek en de
blankere kleur, die roomde weg naar zijn even bloote borst. Donkere haren krulden
glimmend, kort, en heel dik, nog zweetgeplakt op het heel nauwe voorhoofd, de
slapen weggevlakt naar ter zijde. Een zware lijn, bijna recht, van wenkbrauwen, trok
boven de dichte, grootgevormde oogen een staaf. De neus heftigde recht vooruit,
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met in den slaap trillende vleugels; de wreede mond zinnelijkte onder een jongenssnor,
die onder zijn kroezen de lippen heel bloot liet, volrood, als waren zij geverfd,
gloeiend purper gefardeerd in zijn lichtbrons en breed gezicht.
Zuidwestenwind, die opstak, blies hem over het voorhoofd en maakte hem wakker.
Hij wist niet hoe lang hij geslapen had, zocht naar zijn horloge, maar scheen het
thuis te hebben gelaten, en de onverschilligheid voor het uur van den dag volgde
dadelijk zijn spontane begeerte om te weten. Hij geeuwde en wentelde om. Om zijne
beweging verschrikt, vlood snel een hagedisje weg, dat zich onwetend heel dicht bij
die reuzige menschelijkheid had gewaagd. Met kloppende flankjes bleef het daar,
wat verder, naar achter toespieden....
In Aldo Ardo's oogen kwam een heel zachte blik en over de wreedheid om zijn
gloeienden mond trok, wat schuin hoog, een glimlach. Heel zacht smakte hij met de
lippen, als ware het met het geluid van een zoen - het zoenegeluid, waarmeê zacht
het hagedismannetje lokt zijn wijfje -; bewoog zich verder niet. Het hagedisje, dat
al verder wilde vluchten, bleef na twee glippertjes stil.... Het luisterde naar dat
vreemde smakken.... Het was zeker een wijfje; fijn was het koppetje, fijn waren de
hijgende flankjes, fijn was het sidderend staartje.... Het kopje draaide zich
zenuwachtig; de kraaloogen staarden nieuwsgierig, zonder te zien.... Het ontroerde
beestje begreep niet....
- Ppp! Ppp! smakten Aldo Ardo's lippen zacht, en het beestje draaide met het
staartje. Kom, kom, mijn mooi hagedisje! Bella lucèrtola mia, kom, kom! Pppp! wat
heb je een mooi smaragdgroene lijfje! Wat heb je een paar aardige oogjes! Kom
dan.... ppp!.... Ik zal je geen kwaad doen.... kom dan hier op mijn hand, dat ik je til
aan mijn mond! Mooi beestje, bellezza mia! Tesoruccio mio, mijn schatje! Kom hier!
Kom hier!!!!
Hij strekte zijn hand uit, de palm aanbiedend open, en hij zoenesmakte,
hartstochtelijk. Het beestje trilde, van verlangen; de flankjes bliezen op en neêr, op
en neêr, het staartje zwiepte, de oogen puilden, sloten zich, puilden weêr.... Plotseling
zag het de hand, en zag het, dat het geen hagedisje was.... Wèg was het, onder een
steen.... Maar de verleider smakte zijn zoenen hartstochtelijk, smakte ze tusschen
verleidelijke woordjes:
- Lucèrtola mia, wees toch niet bang! Een zoentje wil ik je
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geven! Un bacio; un dolce bacio! Dolce, dolce, dolcissimo....
Van onder den steen zat het beestje, ontroerd, te staren.... en begreep niet de stem,
die met liefde geroepen had.... Aldo Ardo lachte, stond op - wèg vluchtte het hagedisje
in onzichtbaarheid, en de varens met zijn ruwen stok knakkend, daalde Aldo met
wilde sprongen de heuvelen af, hier zich schrap zettende op zijn stok, daàr een
boomstam in het voorbij gaan tot steun omhelzend, of zich een grashelling àf latende
glijden, als een schooljongen, dronken van de lucht en het woud.
Hij betreurde eén ding: dat hij, met zijn horloge, zijn fluitje had thuis gelaten,
waarmeê hij zeker het hagedisje had dichter gelokt....

III.
Het hôtel lag in een park, lommerdicht van oude boomen en was villino van de
vroegere villa, buitenverblijf der Toskaansche hertogen: een adem van vroegere
vorstelijkheid, van verledene opulentie dreef tusschen de groene schaduwen om van
dit dorpje ‘Villa’ genaamd: een der drie dorpjes der Baden van Lucca. Een paar
hôtels, kleine huisjes, een winkelstraat, een Engelsche kerk, het kleine Casino, en
om dat alles - zomerverblijf voor veel Engelschen en enkele Italianen - de groene
schaduwen der eeuw oude boomen; de boomen, die vorstelijkheid en opulentie hadden
gezien, en wier groene schaduwen wisselden naar mate de zuidelijke zon steeg en
daalde, de bries van de bergen met ze spelende in een spel van limpide donker en
laatste licht onder het bewegelijk gewuif van takken en twijgen. Vochte
avondwazingen vielen, toen Aldo Ardo de Lima op de wrakwankele planken brug
overging; nevele sluiers, mousseline sjerpen van nymfen, geweven van laatste
glanzingen en dauwigen adem dier bergbosschen: de sluiers sleepten daar langs de
wijnbergen over de ronde heuvelklingen en dreven even over de forteresachtige
dorpjes, grauw vierkant gevlakt tegen den avondtrans, waar de huizenklomp
arendnest-stoer-sterk afstak, terwijl als toren van slot of ruïne de campanile van het
kerkje vierkant Toskaansch zich verhief.
Aldo Ardo verkleedde zich vlug; hij kwam in de eetzaal, waar het diner zoo juist
was begonnen. Militair, de hielen aan een gesloten, boog hij, voor hij zich zette,
tegen den kapitein De Sanctis
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en zijn vrouw. Aan aparte tafeltjes de gasten: de Oostenrijkers, de Engelsche dames,
met de lange lijnen langs de schouders druipende, in zwart of wit effen avond-toilet.
Een bescheiden getictac van lepels en vorken; een stil gemurmel van conversatie.
Van af hunne tafeltjes zagen de gasten elkander aan, namen elkaâr kritiesch op,
spraken elkander vriendelijk toe: dat waren meest alle lang hier verblijvenden, die
kennis hadden gemaakt. Een gemoedelijkheid was als een discrete band, toch los
gestrikt, omdat geen lange hôtel-tafel stijfte gaf. Aldo Ardo had als steeds goeden
honger. Hij raadpleegde studieus het menu, vond het te Engelsch, niet Italiaansch
genoeg. Maar de soep was goed en de visch was forel van de Lima, de fijnste forel
van Italië.
- De fijnste forel van Italië, zei Carlo, de zoon van den hôtelhouder, die hem
bediende: ‘Pazienza’ noemde men hem, omdat hij nooit haast had.
- Io so, io so! zei Aldo Ardo; hij koos met zorg zijn visch uit, bestelde goede
Chianti. Hij at rustig en tevreden, voelde lust om te fluiten of een muziekje te tikken
tegen zijn glazen, maar hield zich in en zag naar de tafeltjes.
- Er is geen enkele ‘vrouw’ bij, dacht hij minachtend.
Het stemde hem wel droef: een plotse melancholie, die aan- en voorbij dreef. Hij
wist niet waarom, maar hij dacht aan het hagedisje. Mevrouw De Sanctis scheen een
lieve vrouw, maar ze was leelijk. Hij zoû straks toch wat met hen praten.... met den
kapitein misschien een partij billard.... Het waren de avonden, die drukken zouden....
Het woud was dan hier somber, nu de maan nog niet rees.... Voor de avonden miste
hij nu wel een vrouw.... Wàt was hij ook hier gekomen, vroeg hij zich plotseling af....
Wel, Livorno was zijn laatste plaats geweest; na zijn ontslag had hij hier wat willen
verzomeren.... Wat was het eenzaam om hem: geen familie.... De kennissen, de
kameraden afgeschreven.... Ach, er waren toch goede jongens bij.... Brave kerels....
Maar het leven was geweest een dwang van dingen, tegen zijn eigen wil in.... Nu
deed hij zijn eigen wil, nu wilde hij leven gaan zijn leven.... Er zoû wat komen, er
zoû wat komen.... O, zoo iets moois, zoo iets moois.... Zie je, de menschen wisten
het niet, dat er zoo mooie dingen konden bestaan als hem wachtte.... Een vrije, blije
weg; aan het einde van dien weg dàt wat hem wachtte: o, zéker een groote Vreugde....
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Hij wìlde haar nu te gemoet gaan, haar zoenen, haar plukken, haar omhelzen, die
Vreugde.... zoo als een mooie vrouw! Als je vrij je mooie leven wil zoeken, dan kàn
je niet officier zijn, niet militair-geneesheer, die operaties verrichtte, ook al deed je
ze zoó goed als hij - hij was beroemd om zijn amputaties!.... arme kerels.... daar
ginds.... in Abyssinië.... Dan kòn je niet in Livorno zitten.... Er was nog zoo veel,
zóo veel.... en nooit zoû je dat bereiken, als je bleef in je hospitalen, en alleen leefde
voor je patienten en voor je promotie....: een vies en een duf bestaan....
Maar er was geen vrouw: dat was droef.... Je kon toch niet zoo, zonder vrouw,
bestaan.... Zoo leelijk, mevrouw De Sanctis.... Zoo leelijk die Engelsche meisjes....
En dan zoo heel veel oude dames.... Tel eens: vijf, zes.... zéven oude dames.... Brave
zielen, maar allen zoo oud.... Dat eéne oudje was mooi geweest.... Wat een fijne
trekken in een nog lief oud gezichtje.... Zoo een grootmama had hij willen hebben....
Verteederd zag hij naar de oude Engelsche dame en hij zag, dat zij met het jonge
meisje, dat bij haar zat, over hèm sprak....
Hij wendde beleefd en natuurlijk zijn oogen af. Zijn gebaar en zijn blik waren
gemakkelijk, sympathiek en natuurlijk beiden in de soldateske stramheid van zijn
stevige bewegelijkheid. Hij was daar in die eetzaal, heel mooi en heel gezond. Hij
was treffend mooi en tusschen die ziekachtige oude, te dikke, te magere, te gele, te
bleeke gasten, die de in onbruik geraakte baden wel niet veel bezochten, maar hier
toch verzomerden voor lucht en voor lommer en koelte, was hij treffend gezond. Dat
trof uit zijn bronsroze kleur, uit den helderen blik van zijn heel groote, diep donkere
oogen, uit den lach, wat schuin, om zijn heel kleinen, wreedronden mond, de lippen
als purper gefardeerd onder zijn jongenssnor; dat trof om die gemakkelijke
bewegelijkheid, dat zekere van kort gebaar, sympathiek blijvende omdat het niet
brusk was en stootend, maar precies zoo als het wezen moest van een grooten en
sterken man. Oogen gingen blijde naar hem toe. Sympathiën zagen hem doorzoekende
aan. Verlangens sidderden zachtjes, met een weemoed na. Zijn rustige blikken, zijn
even schuine glimlach beantwoordde dat alles natuurlijk-weg, onbewust, zonder
fatuïteit. Het was dat zelfde, wat hem bemind had doen zijn door zijn zieke soldaten
- ook door zijn superieuren, en door
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àlle kennissen, die nooit goed begrepen waarom hij zijn ontslag, plots, had genomen.
- Er is geen enkele vrouw bij, herhaalde hij bij zich, droef.
Hij dacht morgen weg te gaan, maar waar heen.... langs den vrijen weg....?
Herinneringen aan Abyssinië wekten in hem het verlangen te reizen, ver naar het
Oosten, te doorkruisen onbekende landen, in onbekende steden met gouden koepels
en minaretten slank misschien te ontmoeten, dat wat hem wachtte.... Maar het was
nog te vroeg en te warm: eerst in het najaar zoû hij naar Britsch-Indië gaan....
Tijgerjacht, en mooie vrouwen.... Hindoetempels met half ontsluierde priesteressen,
die dansten.... Wouden van oer-geheim, en daarin te zoeken, te zoeken dàt....
Na het diner zocht hij den kapitein, om hem voor te stellen in het café - l'Antico
Caffé dei Cacciatori - een partij billart te spelen, maar hij vond den kapitein niet....
In den salon zaten de Engelsche dames: de piano klonk pijnlijk en hard.... Aldo Ardo
keek in den salon, wipte dadelijk weg door de open verandahdeur, stille smachtingen
achter zich latend.... Hij dwaalde het park door, het oude park der hertogelijke villa....
De avond donkerde onder de boomen: sirocco-wolken dreven zwaar en laag aan den
drukkenden, starloozen hemel. Maar een allee van bloeiende hortensia's onder heel
hooge platanen verschoot recht vóor Aldo Ardo als een pad naar iets, dat òp zoû
klaren.... Want honderde glimvliegjes dansten, en weefden een webbe van glans....
Voor hem uit, boven zijn hoofd, rondom hem heen, onder zijn voet.... Het spon als
een lichtend tooverweefsel, verder golfde het weg als een fosforizeerende zee. In die
lichtende toovere golving doken ter zijde telkens de heel groote roze, ronde hortensia's
op; een hóoge haag van toovere bloemen....
- E bello, è bello, è bello! zong Aldo Ardo zachtjes bij zich, en de vonk van zijn
cigarette glom tusschen de glimvliegjes, die als met feeëlampjes dicht hem omringden.
Hij was als een god, die groot voortging triomfantelijk door de kleine, lichtende
hulde, hem ter eere ontstoken. De feeën dansten met haar lampjes rondom hem heen
weefden het lichtende wonder rondom hem heen, van af de roze hortensia's over en
weêr. Stil, stil geluideloos.... Nauwlijks knerpte zijn voet het kiezel... Het was
wonderlijk reëel, als een droom.
Plotseling schrikte hij, in die glorie, verrast. Hem te gemoet kwam een gestalte in
het wit.... Ook háar, tusschen de roze
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hortensia's, omweefden de elven met een webbe van licht; ook haar omdansten de
feeën en hielden de heel kleine lampjes omhoog....
- Een van de Engelsche dames.... dacht hij, prozaïscher, na.
De witte gestalte naderde; even sleepte het witte kleed met een lange lijn, dwars
door de glimvliegjes heen. Zij ging hem voorbij; hij week ter zijde - militair, beleefd.
- Scusi, murmelde hij.
De gestalte antwoordde niet, boog het hoofd. Hij zag haar na. Zij ging in de richting
van het hôtel, als gedragen daarheen door de fosforgolven der verijlende lichtzee,
verdween....
- Zat zij aan tafel? vroeg hij zich af.
Hij stond stil, staarde nog; de feeëlampjes duizelden sneller en sneller om.
- Zij was niet een der Engelsche dames, bedacht hij verder. Neen, zij zat niet aan
tafel.... Zij was gracieus, heel gracieus... en jong.... Ik heb niet gezien of zij een
‘vrouw’ was... Zoû zij een ‘vrouw’ zijn.... Ze was jong en héél gracieus.... Het was
een weeke lijn... in al dat dansende licht... Een vizioen...
Hij keerde om, licht aangetrokken.... Hij haastte zich stil, haar achterna... Uit den
salon klonk pijnlijk en hard de piano... Maar ZIJ was niet in den salon gegaan.... Nu
zag hij haar: zij liep langzaam, het hôtel om.... Daar was een pavillioen, waar ook
enkele kamers werden verhuurd.... Zie, zij klom een paar trappen op.... Week golfde
de lijn van haar witte kleed... Nu was zij op een balkon.... opende de jalouzieën van
een deur... Zij trad binnen, verdween....
Haar tred was die van een éven kwijnende vrouw.... Wat was zij gracieus
gebroken.... Zij was eer groot dan klein, niet TE groot.... Tenger.... Was zij mooi?....
Misschien was zij héel leelijk.... en mager.... Maar zij had gratie.... Zij was aan tafel
niet geweest.... Kijk, het pavillioen, waar zij woonde, lag tegenover zijn eigen kamer,
in het hoofdgebouw zelve... At zij apart... Wie was zij?.... Hij ging naar binnen, in
de vestibule. Carlo sliep er in een stoel.
- Carlo! Carlino! wekte hij. Pazienza!
De hôtelhouderszoon, oogen wrijvend, rees op, toen hij zijn bijnaam hoorde.
- Zeg eens, Pazienza.... Veel Engelsche dames, hè? vroeg
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Aldo Ardo met een blik op de vreemdelingenlijst aan den wand.
- Veel, zeide Carlo, Carlino. Iederen zomer véel Engelsche dames.
- Dàt zijn de Oostenrijkers, zei Aldo Aldo en wees op een nummer.
- Een graaf uit Weenen, met de gravin, en een dochter.
- Wie verder?
- Kapitein De Sanctis, en mevrouw.
- Wie dan nog?
- Niemand meer.
- Niemand meer?
- Ja.... éen dame nog.
- Nog éen dame?
- Pas aangekomen.
- Wanneer?
- Van middag, om vijf uur.
- Ze zat niet aan tafel?
- Neen. Ze was moê. Heeft op haar kamer gegeten.
- E bella....?
- Hm, zoo.... Simpatica....
- Engelsch?
- Non credo....
- Fransch?
- Ik weet niet. Ze heeft haar naam nog niet geschreven.
- Ze heeft een kamer in het pavillioen?
- In het pavillioen, zei Carlo en lachte.
Ook Aldo Ardo lachte.
- Die Engelsche dames zijn leelijk, zei Aldo Ardo. Zijn hier ‘vrouwen’ in de Bagni?
- Jawel, jawel....
- Meisjes van Villa?
- Jawel, maar oppassen, signor tenente. De meesten hebben een fidanzato. Eenige
meisjes van de papierfabriek, misschien.... Maar niet mooi. Morgen komt er een
circus achter het Casino, bij de rivier....
- Bij het houten bruggetje?
- Ja. Er is een koorddanseres bij, zestien jaar.... una bellezza....
- Zoo - zoo....??
- Maar ook fidanzata.... met den jockey....
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Aldo Ardo gaf Carlo een stoot in zijn rib.
- Waarom vertel je me dat dan, cattivo ragazz'? Ik wil geen fidanzato ongelukkig
maken.... Er zijn vrouwen genoeg, al is er geen vrouw in Villa.... Geen enkele vrouw!
Niente! Niente!
Hij wendde zich om, balde de vuisten. Carlo lachte en riep:
- ‘Pazienza’, signor tenente!
- Pazienza, pazienza!! riep Aldo Ardo razend tegen. Jij pazienza, jij pazienza! En
moge je geen vroùw met je pazienza hebben!!
Carlino schaterde het uit.
Aldo Ardo ging naar zijn kamer. Hij voelde zich warm als een jonge jongen. Neen,
hij hield het niet uit, hier. Het was onmogelijk, het was onmogelijk. Zij....? Was ze
mooi? Hij had haar immers niet gezien. Ze zoû leelijk zijn en mager: dàt wist hij
zeker....
Hij gooide boos de jalouzie wijd open. Buiten waren de siroccowolken weg
drijvende: klare nacht verschoot eindeloos diep tusschen ze door: een star twinkelde
hier er daar.... Hàre jalouzieën waren gesloten. Haar kamer was donker.
Aldo Ardo zette in zijn raampost zich en keek. Hij kòn niet slapen. Zijn bloed
golfde, zijn slapen klopten. Zijn tong was droog en hij was heel boos in zich, een
boosheid gemengd met droefheid.
- Ik kan niet slapen, mompelde hij in zich. Ik zal HAAR ook uit den slaap houden....
Wacht....
Hij greep, van waar hij zat, op de tafel bij het venster een klein eenvoudig houten
fluitje, en zette zich gemakkelijk in de raampost. In den lichteren nacht verbleekt,
danste hier en daar een enkel glimvliegje.
Plotseling klonk zacht een stijgende gamma.... Heldere staccato volgde.... Het was
als water, dat na een kan vol te hebben gevuld, dropte met groote droppelen....
Kristalzuiver tinkelde het nu, en zong een melodie.... Een herinnering aan zeker veel
gehoorde wijze, uit een nieuwe opera, zeer bekend.... In den lichteren nacht floot
Aldo Ardo.... Zijn fluitje was een houten fluitje, met een paar gaatjes: een ocarina,
zoo als de straatmuzikanten hebben, die rondgaan door een dorp.... Hel floot hij,
heller en heller, en toen met schelzuivere, heel hooge kreten van heet verlangen, die
klaterden door den nacht.... De eerste vage melodie werd een lied. Kom, kom, scheen
het lied te smeken nu, te gebieden dan, en het werd razend van onbevredigden
hartstocht,
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van nooit te verzoenen wellust. Het kreunde van woeste smart en het smeekte om
wild pleizier, en dàn gebood het, als met het bevel van een meester, die slaaf is....
Plotseling, daár, in het pavillioen werd een jalouzie-deur zacht ge-opend. Een witte
gestalte werd half zichtbaar; een vrouw luisterde uit naar het nu wilde, dan weeke
gefluit, dat kristal dropte door de nacht nu vol starren, dat snerpte daarna en
krijschte.... De vrouw zag uit langs de deur, trad op het balkon.... Maar Aldo Ardo,
onzichtbaar, zag zij niet.... Hij floot door, en zij.... hoorde toe. Hij zag haar, wit,
slank, daar staan....
Toen staakte hij plots, sprong van de raampost op zijn balkon....
Had zij hem gezien.... Hem, donkere schaduw, zien bewegen daar ginds....?
Zij was verdwenen.... de jalouzie was dicht....
De starren twinkelden ironiesch hel.
Aldo Ardo wierp zich op zijn bed, de vuisten gebald, de tanden geklemd. Hij
droomde van het hagedisje....

IV.
De vroege morgen sleepte den heel teêren nevel van dauw de bosschige heuvelen
op, en kronkelde dien, nauwlijks wolkje, weg in de lucht. Een nymfegordel, een
sluier van fee, die verijlde....
Aldo Ardo was heel vroeg opgestaan, na onrustigen nacht.
Hij belde voor zijn ontbijt; hij ontbeet op zijn balkon.
Er hing een teêr roze licht tusschen de platanen van het park, en de cypressen, als
fluweelen bezems, roerloos, groenden donker, bijna zwart. De atmosfeer van den
morgen was als limpide kristal, dat zoû kunnen breken door fellen glans, hel geluid.
Maar de zon, triomfantelijke god, rees al boven de heuvelen in glorie van goud, en
de vogelen zongen: er vedelde al een krekel....
Het teêrroze kristallijnen licht huiverde eén oogenblik, en de maagdelijke morgen
gaf aan de zon zich als dag....
Van zijn balkon keek Aldo Ardo telkens naar het pavillioen daar ginds....
Stond zij laàt op?
Wat kon het hem schelen! Hij ging weg; hij ging van daàg naar Livorno terug....
De deuren van het kleine terras openden zich, maar het was het kamermeisje; dat
hij even zag: Rosina....
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Hij zoû wandelen gaan, in het woud.... Of er liever een plek zoeken en slapen....
Slapen, in het mos....
Maar hij bleef.
Er was een nieuwsgierigheid in hem en toch een sceptiesch weifelen, om niet te
veel ontgoocheling te zullen voelen. Zij was zeker oud, zeker leelijk....
En in afwachting van hij wist niet wat, ging hij naar het park, nam een rieten stoel,
vroeg de morgencouranten, rookte cigarette na cigarette.... Zoû zij den heelen morgen
in haar kamer blijven.... Was zij misschien al uit? Het pavillioen had een deur aan
den weg; zij behoefde het park niet door.... Hij stond op, wipte de vestibule door met
twee, drie passen van zijn lange beenen, keek op den weg.... was weêr terug in zijn
stoel, en rookte weêr, en rookte weêr. Nu werd het een gróot belang, om haar eindelijk
te zullen zien.... Misschien zag hij haar niet, was zij ziek.... Wat kòn het hem dan
ook schelen.... Hij ging weg, terug naar Livorno....
De Engelsche dames, vroeg, waren al zeker aan het wandelen: hij bleef alleen in
het park, vóor den salon; de zon speelde met schaduw en licht door de groote bladeren
heen der platanen.
Hij las juist met interest een lijst van officieren-promotie in de Tribuna, toen hij
aan zijn voet iets zag bewegen. Hij keek: het was een groen hagedisje, zich heffende
op de voorvoetjes en het kopje nieuwsgierig naar Aldo's witten schoen gerekt.
- Ppp! Ppp! lokte Aldo met den zoen van zijn lippen, de courant nog in zijn hand.
Het hagedisje bewoog het koppetje.
- Lucertola mia, kòm! fluisterde hij heél zacht, en floot, en smakte heel vlug kleine
kusjes.
Onbewegelijk bleef het hagedisje, vol belang in den witten schoen.
- Mooi smaragdgroene beestje! Pracht van een hagedisje! Kom, kòm dan, lucertola
mia!
En onderwijl liet Aldo ter zijde van zijn stoel de courant vallen, en wierp hij zijn
cigarette weg. Toen, voorzichtig, héel voorzichtig, zocht hij in zijn zak.... naar zijn
fluitje....
Hij floot.... twee, drie tonen, die smeekten, zoo zacht, zoo gedempt teêr en
hartstochtelijk, dat het hagedisje wel niet anders kòn denken, dan dat het een mannetje
was, dat haar riep.... ook al was de roep zoo heel anders, zoo veel vreemd ontroerender
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dan die van de hagedisjes: de roep van de liefde der goden, die heerschen over het
woud, en de vogels, de krekels, alle insecten en beesten....! Want het hagedisje kon
niet besluiten den witten schoen, dien zij aanbad, op te glippen, hoewel toch hare
flankjes klopten, en hare oogen puilden van heet verlangen....
Hij floot, hij floot héel zacht....
Plots zag hij haar staan in de open terras-deur van den salon.
Hij schrikte in zich, verrast....
Maar het hagedisje had die ontroering van den god, die zoo groot was, in het geheel
niet gezien en was niet verschrikt en trilsidderde verliefd met het staartje.
Hij floot door....
Zij, aan de deur, had een beweging.
Wèg was het hagedisje in het gras....
En Aldo Ardo stopte het fluitje in zijn zak en nam de Tribuna weêr op, tevreden.
Maar zijn gezicht was zonder uitdrukking, terwijl hij de promotiekolom overzag.
Zij naderde over het terras, daalde in het park, ging làngs hem, een kwijnende,
even gebroken vrouw. Zijn blik, onder-op, bestudeerde.... Zij was nog geen dertig:
zes-, zeven-en-twintig.... Zij was blond.... Zij was jong.... Zij leek slank, maar niet
mager....
Zij was in het wit, maar niet in de lange, roomige lijnen wit van den vorigen avond.
Zij droeg een linnen rok, een blouse. Zij was niet meer vizioen, maar zeer, in die
kortere lijnen, verwerkelijkt.... En toch ging zij, als gisteren avond, langs de roze
hortensia's van de allee.... De zon, door de platanenbladeren, regende goud over haar
neêr
- Een ‘vrouw’, dacht hij.
Zijn wreedroode mond glimlachte schuiner; hij verademde. Hij voelde iets als een
bevrediging, als een schalke tevredenheid: er effende zich iets in zijn verlangen....
Hij zag haar achterna met ondeugende blijdschap en bewoog zijn schedel, zijn ooren,
zoo als hij, grappig, doen kon, wanneer hij tevreden was. Die ooren spitsten als die
van een faun.
Zij ging tot het einde der hortensia-laan. Hij had de courant weêr laten vallen en
deed of hij aandachtig zocht, over den grond. Toen zij hem weêr naderde, gebroken,
kwijnend, zat hij zoo, starende over het kiezel.
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Toen, plots, keek hij snel op en ontmoette haar blik. Zij kreeg een kleur, maar zij
bleef hem aanzien, als kòn zij haar blik niet snel genoeg wenden. En hij zeide, in
zijn eigen taal, even verwijtend:
- U heeft haar weggejaagd....
- Wie? vroeg zij verbaasd.
- Mijn hagedisje.... Het kroop al bijna op mijn voet.
- Maakt u het tam....?
- Ja.... Door te fluiten.... En zachtjes te smakken, zoo als het mannetje doet, als hij
roept....
Madonna! Wat was zij mooi, omdat zij zoo blond was! Een glimlach was, om zijn
woorden, opgeglansd over haar wel treurig gezichtje, en zij was héel bekoorlijk
blond. Zij had dàt blonde, waarvan hij hield, en eigenlijk.... was zij niet mooi. Hij
zag dat alles heel gauw, en dat de vorm van hare handen heel zuiver was: klein,
weifelend en heel teêr blank.
- Het spijt me, zei ze nu in het Fransch.
Zij stond voor hem, waar hij zitten bleef, nog doende of hij zocht over het kiezel.
- Is u een Fransche? vroeg hij, in zijn eigen taal, en keek op.
- Neen.
- U sprak zoo even heel goed Italiaansch.
- O.... ik spreek het heel weinig.... en slecht.
- Het is lief, zoo als u het uitspreekt.
- Ik zoû het heusch niet durven spreken.
- U sprak het heel goed, heusch heel goed.... ‘Maakt u het tam?’ zeide u.... en héel
goed.
- U spreekt het niet uit, als ze doen in Toskane?
- Ik ben toch van Livorno, maar ik aspireer niet heel sterk dec .
- Aqua halda, zegt mijn kamermeisje, als ze mij warm water brengt.
- Neen, dàt is niet mooi.
- Roept u niet meer uw hagedisje?
- Ze is nu bang.
- Heeft u haar van nacht gefloten....?
- U heeft mij gehoord? Neen, neen.... Ik floot.... zoo maar. Ik dacht van nacht NIET
aan mijn hagedisje.
- U fluit heel aardig.
- O, het is maar op een fluitje van een paar soldi.
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Hij toonde het.
- Is u muzikaal?
- Absoluut niet....
- En u fluit....
- Ik fluit.... van zelf.... Ik weet niets van muziek.
Zij had op haar lippen Wagner, Puccini. Zij vroeg echter niets. Steeds stond zij
nog voor hem, en zij wist niet, dat hare oogen hem steeds toestaarden, staarden zonder
zich eén oogenblik te hebben afgewend. Zij staarde hem in zijn diep donkere groote
oogen, opgeslagen onder den staaf zijner brauwen, en toen zij staarde op zijn mond,
klein en als bloedrood geverfd, wreed en schuin-op glimlachend, werd zij heel bleek
en wist niet waarom. Zij voelde zich flauw, leêg van hoofd.
- Kom, zei zij zacht in het Fransch weêr. Ik ga naar binnen. Ik zal u niet meer
storen.... met uw hagedisje.
- Waarom gaat u naar binnen?
Hij sprak door in het Italiaansch. Zij, weifelend, in beide talen:
- Het is te warm.... in den tuin....
- Het is niet te warm. De lucht is zuiver. De zon is heerlijk.
- Het is MIJ te warm....
Hij zag haar bleek worden, en het was in hem nu plots de dokter, die sprak:
- Is u niet wel?
- Neen, ik ben niet wel.
- Wat heeft u?
- Ik ben niet heel wel. Ik ben lijdende....
- En ik laat u maar staan....
Hij stond op, greep naar een rieten stoel.
- Neen, dank u, ik ga naar binnen.
- De lucht zal u goed doen. Wees niet bang voor de lucht.
Zij liet zich bijna vàllen in den rieten stoel, dien hij met een luchtigen zwaai voor
haar zette. Hare oogen sloten.
- Wat is ze aanbiddelijk lief.... zoo bleek en zoo blond! dacht hij verteederd. En
hij vroeg:
- Komt u hier voor de baden?
- Neen.... voor de lucht....
- Blijft u eenigen tijd?
- Mijn dokter wil het.
- Wie is uw dokter?
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- Professor Lurazzi, van Florence.
- Ik kèn hem. Een Italiaansche beroemdheid....
- U kent hem....?
- Ja, ja, persoonlijk. Ik ben ook dokter. Maar ik ben maar militair-geneesheer....
Tenente-medico. Geweest....
- Niet meer....?
- Neen.... De lucht zal u hier veel goed doen. De lucht is hier licht en vòl zuurstof.
- Dit is een lief hôtel. De tuin is zoo vol schaduw. Ik moet maar stil zitten, hier in
die schaduw....
- Geheel de Bagni di Lucca, de geheele ‘Villa’, is omringd van schaduw. Er zijn
heel prachtige, oude bosschen. Maar.... heeft professor Lurazzi gezegd, dat u maar
stil moest zitten, in schaduw....?
Zijn stem werd innig teêr. Ze was diep klinkend, viriel beslist, en kon daarbij soms,
vooral bij een vraag, teêr, innig klinken, als de stem van een grooten, sterken kerel,
die zich klein maakt, om een zieke, een zwakke, een kind niet al te veel te
verschrikken. In de hospitalen hadden zijn soldaten zijn stem zóo gehoord, als zij
heel ziek waren.
- Neen, dàt heeft de professor zoo niet gezegd, maar....
- U moest eer loopen, en, zoo niet in de zon, toch in het licht....
Zij zag hem, een beetje hoog, aan, verrast, even beleedigd, bekoord, en vroeg:
- Waarom?
- Omdat het licht gezonder is dan de schaduw, al is de zon zelve wel eens te fel.
- Het licht.... murmelde zij glimlachend. Bedoelt u dat.... filozofiesch?
- Filozofiesch....??
- Ja, ik meen.... symboliesch?
- Diavolo mai! riep hij uit. Ik bedoel het zoo eenvoudig en waarachtig mogelijk.
- O.... eindigde zij, teleurgesteld, en sloot de oogen. Zóo was zij doorschijnend
blank, gehèel blond, en hij vond haar wel heel bekoorlijk.
- Ja, herhaalde hij, en innig teêr was zijn stem, virièl. Ik meen het. Zitten in schaduw
is niet zoo goed als loopen in licht.... in zon.
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- Wat weet u.... zei zij minachtend, hoog. Al is u dokter, tenente-medico, u doorziet
toch zóo niet.... wat goed voor MIJ is. Ik ben heel ziek geweest. Ik ben nog ziek. Ik
voel, dat ik rust moet hebben.... en.... en....
- En wat....?
- Niets, zeide zij.
Zij had tranen in de oogen. Zij had willen zeggen.... ‘en medegevoel....’ maar zij
had niet gekund.
- U is heel nerveus, zeide hij.
- Ja, bekende zij. Ik ben ziek. Ik bèn nerveus.
- Laat u niet ontstemmen, als ik een raad heb gegeven, die u niet aanstond....
- Neen, dat niet.... maar....
Zij zocht naar wat zij zeggen wilde, maar hij stond op.
- Ik laat u alleen.... Vergeef mij.... Permesso?
Hij boog voor haar, militair, de hielen gesloten. Zij zag tot hem bijna smeekend
op. En zij kòn niet nalaten te vragen:
- Waar gaat u heen....?
- Ik.... ik ga wandelen.... het woud in.... met mijn fluitje.
- Hagedisjes tam maken....?
- Misschien....
Zij vouwde de handen, die, zoo mooi zuiver van vorm, steeds als een weifeling
uitdrukten.
- Adieu dan.... murmelde zij, sloot de oogen.
- Is u heusch niet wel?
- Ik voel mij flauw. En heel nerveus. En dan, als ik nerveus ben, dat zware gevoel
hier.... in mijn knieën.... aan mijn voeten.... Of ik niet op kan staan.... Vergeef me....
U is zoo vriendelijk.... En u is dokter.... Ik ben heel ziek geweest.... Ik heb veel
verdriet gehad.... Ik kàn me soms niet inhouden.... Het overvalt me dan.... Het
overmeestert me.... Het is sterker dan ik.... In de spoor.... in een kamer vòl menschen....
aan de table d'hôte.... Dan huil ik.... dan huil ik.... zoo als nu....
- .... Amore mio.... dacht hij in zich, verliefd. En hij vroeg:
- Heeft u hier kennissen?
- Niemand....
- Weet professor Lurazzi dat?
- Hij vroeg er niet naar.... Hij dacht, dat de lucht....
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- Zeker.... Maar is u niet hier héel alleen?
Hare lippen trilden. Zij glimlachte smartelijk.
- Wat doet het er toe.... Ik ben niet vroolijk. Kennissen zoû ik vervelen....
Gezondheid zoek ik eigenlijk.... voor míj zelve.... om vèrder verdriet te hebben....
Als ik héel ziek ben.... voel ik niet zoo mijn verdriet.... Vergeef mij.... Ik weet niet,
waarom ik u dat zeg.... U is dokter en....
- Zeker.... Ik begrijp....
Hare oogen stonden vol tranen.
- U is een Fransche? herhaalde hij.
- Neen.
- Geen Duitsche.... Geen Engelsche.... Geen Russische.... Een vrouw van het
Noorden?
- Ja....
Zij glimlachte en zeide:
- Ik ben een Hollandsche....
Hij glimlachte, verteederd, en die verteedering om den wreeden mond deed haar
innig lief aan. Hèm verscheen het kleine land daar ginds in het Noorden éven met
een vizioen van verre, ongekende, koele rustigheid, sympathiek, omdat ZIJ uit dat
vizioen was nader getreden, zóo blond als hij blond beminde, ‘vrouw’, al was zij
vrouw van het Noorden en voor hem, dokter, teêr en bleek en gebroken, heel
belangwekkend....
Hij ging langzaam weêr zitten, kon niet weg.
- Kent u Italië? vroeg hij.
- Een beetje....
- Houdt u van mijn land?
- Soms wel.... Wil u mij een pleizier doen?
- Zeg. Zeg....
- Fluit nog eens....
- Mijn hagedisje?
- Neen.... Fluit nog eens.... zoo als van nacht.
- Ik heb u wakker gehouden?
- Ja....
- Poverina.... Heeft u niet kunnen slapen?
- Later heb ik geslapen....
- Zal ik fluiten?
- Ja....
- Ik fluit zoo maar.... Een deuntje....
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- Een deuntje....
- Te dicht bij uw oor zal het u te veel doortrillen.... Het is soms schel.... Ik ga in
de hortensia-laan....
Hij ging. Zij was zich plotseling, om zijn gaan, bewust, dat zij hem steeds had
aangestaard in zijn oogen, en op zijn mond. Nu hij ging, was het haar, als brak er
een weefsel tusschen hem en haar.... Ginds floot hij: Kom! kom! schenen de hoog
kristallijnen kreten te smeeken; en zij smeekten eerst, kreunden na, tot de melodie
duidelijk gebood als met een onweêrstaanbaar bevel....
- Wat fluit hij lief! dacht zij. En hij weet niets van muziek.... Wat is hij naïef: wat
een naïve ziel.... Hij zegt zoo maar dingen.... Hij heeft nooit nagedacht.... Wat een
primitieve, eenvoudige ziel..... Zoo heel anders dan onze zielen.... dan de mijne....
dan die van Hugo.... Ik ben ziek.... en ik ben, o zoo verdrietig.... Wat fluit hij mooi,
die Italiaansche officier.... die tenente-medico.... Hij IS het niet meer, zeide hij.
Waarom zoû hij het niet meer zijn....? Wat fluit hij mooi.... en wat is hij mooi!! Wat
heeft hij mooie oogen.... en een mond als van een kind en een màn tegelijk.... Zoo
heel anders alles dan.... Hoor! Hoe is het mogelijk, dat hij zóo fluit.... als hij nooit
muziek heeft geleerd.... Op een fluitje.... van een paar soldi....
De tonen vielen ìn haar, als met koele druppels. Het was of zij ze dronk, of ze een
dorst in haar koelden....
Zij stond op, onweêrstaanbaar geroepen, onbewust bevolen....
Zij bewoog naar hem toe, door de lanen der hortensia's, die roze bloeiden met
immense bollen, in het goud van de door plantane-loover licht neêrregenende zon....
De bel van de table-d'-hôte luidde....

V.
Zij had kennis gemaakt met de andere, daar verzomerende, gasten, de Oostenrijkers,
de Engelsche dames, kapitein De Sanctis en zijn vrouw, maar zij was toch dien avond
vroeg naar haar kamer gegaan.
Hij had haar beloofd niet te fluiten, opdat zij dadelijk zoû kunnen slapen, en toen
zij zich te bed legde, hoorde zij uit naar den stillen nacht, en sliep in, teleurgesteld,
dat zij de hooge kristallen kreten niet hoorde....
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Zij zat den volgenden morgen in den tuin, geheel alleen.
De volzomer zonnigde door de platanen, en als met de lanen van een feeëntuin
verschoten de hortensia's naar het einde van het park toe. Haar boek was op den
grond gevallen, hare handen hingen slap. Er was eene zoo groote troosteloosheid in
haar, dat zij zich afvroeg of verder leven wel mogelijk was. Zij was nog jong, en zij
voelde zich oud. Zij was ziek. De nutteloosheid van haar bestaan voort te sleepen
omduizelde haar zwart, als een flauwte, in dat van zonnelicht ruizelende park. Zij
dacht aan haar huwelijk: haar ouden man, getrouwd om hare behoefte eén, die haar
lief had, op te passen, te verzorgen, voor hem te leven.... De romaneske taak was
haar jeugd te zwaar geweest en in de ziekekamer van haar echtgenoot, die haar
nauwlijks een man was geweest, was haar zenuwgestel misschien voor goed geknakt,
langzaam aan, jaren, jaren lang. Gedurende die grauwe jaren was Hugo in haar leven
gekomen en had zij hem wèl lief gehad met héel haar ziel.... Zij dacht aan hèm met
een innige ontroering....
Zóo had zij geleefd met haar geest, met haar ziel, en na dàt leven bleef zij achter,
alleen, nutteloos, doelloos en ziek.
Zij hing in haar stoel, smartelijk en lusteloos. Zij had zich eigenlijk nog niet
gekleed, was in haar roomwitten peignoir in den tuin gegaan, was in een rieten stoel
gezonken en bleef zoo, denkende aan dingen van vroeger. Haar man was nu dood;
Hugo schreef niet.... Het was béter, dat hij niet schreef. Die brieven wonden hèm op
en haar. En toch waren twee jaren lang die brieven gehéel haar leven geweest, dat
waar haar ziel van leefde....
Uit de kanten mouwen hingen de handen slap, en hare oogen treurigden uit naar
de in guldene dommeling verschietende laan der roze hortensia's....
Aldo Ardo kwam de roze laan af. Zijn tred veerde en zijn stok zwaaide brutaal
tegen de bloemen aan. Zijn los grauw flanellen pak hing verkreukeld om zijn leden;
zijn bruine laarzen waren grauw van stof en zijn witte vilten hoed, achter-op gezet,
was van groen vochtig mos bezoedeld.
- Ik durf u niet begroeten! riep hij van verre. Ik zie er schandalig uit!
Hij stond voor haar stil, bekoord. De gebroken lijnen van die vrouw verliefden
hem zóo, dat hij haar op had kunnen nemen, wegdragen.... Zijn oogen gleden over
haar blonde haren, over
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haar blanke gezicht, over haar meisjesbuste, den leest omsnoerd door wit lint; hij
moest zich inhouden hare mooie handen, die hingen in weifeling, niet te grijpen en
ze te drukken in de zijne.
In hare troostelooze treurigheid zag zij hem voor zich staan. Hij kwam uit het
woud van zijn wandeling. Zijn bronzen gezicht gloeide bezweet, zijn oogen tintelden
en zijn mond was wreeder en rooder nog onder zijn jongenssnor, en glimlachte zóo
schùin hoog op, dat het tandvleesch van zijn blanke tanden rozigde. Er straalde uit
hem een geur van mannelijkheid en van woud. Zij vond hem mooi, mooi vooral,
heel mooi. Hare oogen vestigden zich op zijn oogen, en als hij lachte, op zijn mond;
zij kònden zich niet afwenden, zoo lang hij daar stond.
- Waar is u geweest?
- In het bosch. Maar ik weet niet waarheen. Ik dwaal, ik klim zonder doel. Het is
zoo mooi daar, verlaten, verlaten, wild. Als ik de groote wegen tref, die gaan naar
de dorpjes, wijk ik dadelijk af in het diepst van het woud. En u, wat heeft u gedaan....?
- Niets.
- Hoe gaat het?
Zij glimlachte pijnlijk.
- Ik ben moê.
- Waarvan?
- Van niets. Van alles.
- U is wèl ziek, geloof ik....
- Ja, ik ben ziek.
- U heeft hier den dokter niet geraadpleegd.
- Neen.
- Correspondeert u met professor Lurazzi?
- Neen, niet meer....
- U wordt zóo niet gezond.
- Het komt er zoo weinig op aan.
- Het gaat niet van daag?
- Het ging gisteren niet, en morgen zal het ook niet gaan. Ik voel me zoo nerveus,
dat ik iets sléchts zoû kunnen doen....
- Wat spreekt u goed Italiaansch. U heeft tot nog toe géen foùt gemaakt.
Zij haalde de schouders op.
- Het is een verdienste, niet alleen van mij. Al mijn landgenooten spreken gauw
en goed vreemde talen.

Groot Nederland. Jaargang 5

159
- Kan het u niet schelen heel goed Italiaansch te spreken?
- Neen. Neen. Absoluut niet.
- U moest niet zoo moedeloos zijn.
- Ik ben ziek. Ik ben slecht. Ik voel me slecht.
- U moet beter worden en goed. Wil u niet beter worden?
Zij gebaarde vaag; de handen weifelden.
- U moest mij als uw dokter beschouwen.
- U....
- Ja. Hier is mijn kaartje.
Hij opende zijn jasje en zij zag zijn losse hemd over zijn breed gecambreerde borst.
Hij haalde uit zijn portefeuille een kaartje.
- Aldo Ardo, las zij.
- Tenente-medico, geweest. Vroeger behandelde ik vooral zieke soldaten. Het is
wel een onderscheid.... met ù. Zoû ik een te ruwe dokter zijn?
- Ik wil geen dokter hebben.
- U moèt een dokter hebben.
- Ik heb professor Lurazzi gehad....
- Nu moest u MIJ nemen.
- Wat moet ik dan doen.
- Niet hier den heelen morgen alleen blijven zitten.
- Ik voel mij flauw, en toch gloeiend. Ik geloof, dat ik koorts heb.... En, o, dat
gevoel in mijn voeten.... dat lóome gevoel.... altijd....
- Laat mij u den pols voelen....
Hij greep een stoel, zette zich naast haar, voelde haar den pols. Het was den eersten
keer, dat hij haar mooie weifelhandje aanroerde. Een gloed scheen over zijn wangen
en hij zeide:
- Wat heeft u.... béeldige handen.
- Ik....? zeide zij.
Zij zag naar hare handen, verbaasd.
- Ja, u heeft zulke mooie handen.
- Ze zijn klein, zeide zij; maar ik geloof niet, dat de vòrm mooi is.
- Wist u niet, dat u zulke mooie handen had?
- Ze zijn niet mooi....
- Heeft niemand u het voor mij gezegd?
- Neen....
- U is niet coquet, geloof ik.
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- Ik geloof het ook niet, zeide zij eenvoudig.
- U heeft géen koorts, zeide hij. Maar u heeft te lang stil gezeten in deze broeiende
atmosfeer. Daarom voelen uw voeten zoo loom....
- En toch tintelen ze....
- Het is beter zich wat te bewegen.
- Waarheen....
- Ga wandelen.
- Wandelen.... Altijd alleen naar Ponte-a-Serraglio en terug is vervelend....
- Ga het bosch in.
- Het bosch?
- Het woud.
- Dat is te ver.
- Neen. Het is niet ver. Het is vlak bij. Vlakbij.
- Vlakbij....?
- Ja. Het houten bruggetje over achter het Casino, vijf minuten klimmen en u is
in het woud.
- Ik geloof het niet.
- Ik zweer het u.
- Ik weet den weg niet.
- Ik zal met u gaan.
- Vijf minuten klimmen.... dat is mij te veel.
Hij zag haar aan; zijn schuine glimlach krulde.
- Poverina! Wil ik u dragen....?
- Vijf minuten? Een heuvel op?
- Een uur lang. Een bèrg op.
- En dan.... Waarheen....?
- Naar.... naar het woud. Eenmaal daar....
- Vind ik wat....?
- Gezondheid.... Lucht.... Leven.... Vreugde.
- Het lokt me wel toe....
- Ik zoû het probeeren.
- Misschien.... zoû ik wel kùnnen.... wat loopen....
- Ik denk het wel.... Ik weet het zéker.
- Signor Aldo Ardo.... zeide zij, zijn kaartje in hare hand. Ik heb geen kaartje bij
me....
- Ik las uw naam op de lijst. Maar het is me onmogelijk hem uit te spreken. Ik weet
alleen, dat u Emilie heet.
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- Er komt dan ook een G en een SCH in mijn naam.
- Mag ik u eenvoudig, op zijn Italiaansch, signora Emilia noemen?
- Ja.... Zeg mij, signore Ardo.
- Wat, signora Emilia?
- Doe ik goed, door LEI tegen u te zeggen?
- Zeker, het is héel beleefd mij in de derde persoon toe te spreken.
- Maar uzélf zegt VOI tegen mij. Wanneer zegt men VOI....?
- Men zegt VOI, als men eerbied heeft, bij-voorbeeld tegen God. Men zegt VOI als
men iets beveelt, tegen een mindere, en als men spreekt in een zekeren graad van
intimiteit....: een dokter tot zijn patient. Ik beveel u niet.... maar ik ben uw dokter.
- Zoo een beetje..,.
- Zoo een heel klein beetje. TU mag ik natuurlijk niet zeggen. En LEI kan ik niet
uitstaan, hoe beleefd en hofllijk het ook is. Daarom zeg ik VOI.
- En ik.... wat moet ik zeggen?
- U mag TU zeggen....
- Neen, neen, natuurlijk niet.
- U mag zeggen wat u wìl.
- Uw Italiaansch is héel moeielijk. Er zijn allerlei nuances.
- Die onderscheiden we zoo gauw van zelve....
- In het leven.... en ook in de taal zijn de nuances.... àlles.
- Davvero? Ik hoû zoo veel van de vòlle kleuren....
- U houdt van licht, ik meer van half-licht....
- Als u zoo mooi begint te praten, weet ik niets meer te zeggen. Hoe laat moet ik
u morgen op de wandeling begeleiden? Om zes uur?
- In den morgen....?!
- Ja. Dan is de lucht als kristal.
- Onmogelijk, signor tenente-medico. Om.... om negen uur. Is het dan te warm?
- Neen. Neen. Dus om negen uur....
Waarom wist zij niet, maar in den loop van dien dag sprak zij er met de andere
gasten niet over, dat zij den volgenden morgen met hem zoû wandelen, en toch was
zij er van vervuld, kinderlijk blij, en zag zij naar den volgenden dag uit als naar

Groot Nederland. Jaargang 5

162
een feestdag ongekend. Lang voor negen uur was zij klaar, had zij ontbeten, en toen
zij de terrasdeur van haar kamer opende, zag zij hem daar ginds in zijn raampost
zitten. Hij zag haar dadelijk; zij groetten elkander van verre. Hij vond, dat zij er als
een meisje uitzag, fijn en rank en blond, in haren korten, wit linnen rok, witte blouse,
witte Panama-hoed, den rand breed opgeslagen van voren en hij bedacht, dat hij niets
van haar wist, zelfs, niet of haar man nog leefde.... en misschien wel over een paar
dagen kon komen....
Zij gingen elkaâr te gemoet en zij bood hem de hand; hare kleine, koele, witte
hand voelde in de zijne, warm en stevig, een sympathieke fluïde en het speet haar,
dat die handdruk niet langer duurde.
- Dus moet ik nu meê naar het bosch, zeide zij.
- Naar het woud, verbeterde hij.
- Is het dan ‘la selva oscura ed aspra?’
- Bijna....
- Ik ben nieuwsgierig.
- U doet heusch goed wat te wandelen, zeide hij met zijn doktersstem.
Zij zag hem van ter zijde aan, vond zijn profiel als van een antiek beeld, met zijn
rechte, bijna te groote neus, waarvan de vleugels soms trilden, terwijl de witte vilten
hoed, achterover gezet, zijn voorhoofd ontdekte, waarlangs de koolzwarte haren
glinsterend krulden. Een klassieke kop, op de kolom van zijn nek, waarom de kraag
van zijn flanellen hemd los plooide. Hij was groot; zij, die niet klein was, reikte even
met haar hoofd aan zijn schouder.
Zij vond hem héel mooi; zij vond het daàrom een pleizier met hem te wandelen.
Hij, verliefd, had geen plan; doel had hij nooit veel in zijn leven.... maar de wandeling
haar in der daad voorgesteld als hygiëne, zoû hem toch naar een vrèugde voeren,
voelde hij duidelijk en glimlachte daarom wat schuiner, wat wreeder dan anders,
egoïst en blij. Hij vond haar, hoewel niet mooi, bekoorlijk aanbiddelijk als een lief,
blond, tenger meisje; haar ziekte, meende hij, was geheel nerveus, was verveling,
gaf haar iets om te liefkoozen, te beschermen, te troosten, te kussen: hij verliefde op
haar, zóo als hij nooit verlieven zoû op een groote, zware, gezonde vrouw. Die zoû
zijn zinnen een oogenblik ontwaken doen, en niet meer; zij,
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dit meisjesvrouwtje uit het Noorden, wekte in zijn zinnen een immens verlangen....
Maar daar tusschen door vervulde hem een bijna medische nieuwsgierigheid naar
háar zinneleven, naar haar man, die misschien morgen zoû komen, en terwijl zij
achter het Casino omgingen, en over het houten bruggetje, dat wankel de Lima
oversloeg, vroeg hij achteloos, achter haar:
- U is getrouwd?
- Geweest. Mijn man is dood....
Zij was weduwe! Zijn blik, achter haar, omvatte geheel haar figuurtje, kleintjes,
jeugdigjes, witjes, het bruggetje overtrippende met voorzichtige passen. Had zij veel
van haar man gehouden? Van ànderen gehouden? Had zij kinderen....? Hij was zoo
nieuwsgierig, dat hij zich, hoewel zijn onbeleefdheid bewust, niet verhinderen kon
vèrder te vragen:
- Al lang....?
- Een jaar....
- Heeft u.... kinderen?
- Neen....
Zij antwoordde zóo eenvoudig.... zij scheen zijn wat intieme vragen niet al te
onbeleefd en indringerig te vinden. Zij had geen kinderen.... denkelijk ook niet
gehad....
- Wij, in Italië, hebben gróote huisgezinnen. Niet, zoo als in Frankrijk. Wij sterven
dan ook niet uit.
- In Holland hebben wij ook soms groote huisgezinnen. Ik ben de jongste van
zeven zusters en broêrs....
Zij waren den brug over: een weggetje klom naar den grooten weg, stoffig,
zonnig....
- Waar moeten wij heen? vroeg zij weifelend. Toch niet die straat af?
- Neen. Dadelijk naar boven....
Hij wees de groene overkant. Het was éen dichte, heuvelige schaduw....
- Naar boven? Daar heen....? Ik zal nooit kunnen.
- Laat mij uw schoenen eens zien.
- Ik heb de stevigste aan, die ik heb.
- Zij zijn goed. Ook de mijne zijn eenvoudige wandelschoenen, al heb ik in de
hakken een paar spijkers laten slaan.
- Ik kan niet die hoogte op. Ik zie ook geen pad.
- Er zijn overal paadjes, die de herders met hun geiten nemen....

Groot Nederland. Jaargang 5

164
- Zonder u zoû ik zelfs niet op het idee zijn gekomen hier naar boven.... in het woùd....
te gaan.
- Het is werkelijk niet zoo moeilijk als u denkt. Wil ik u vóor gaan....
- Ja. Wijs mij den weg dan....
Hij klom op. Zij volgde hem.
- Steun op uw parasol. Of liever, geef MIJ uw parasol: neem mijn stok en steun u
zoo.
- Ik kan heusch niet. Ik denk, dat ik maar terug keer naar het hôtel....
- Dat zoû jammer zijn. Het woud is zoo mooi....
- Maar het is te hoog....
- Neen, neen....
Hij was bij haar.
- Zet uw voet hier. Nu hier. Dàar.... zoo. Volg mij nu....
Zij volgde, een paar passen.
- Ik kan waarlijk niet. Het zal ook zoo warm zijn.
- Het is niet slecht het warm te hebben.... Hièr uw voet. Kom....
- Ik kan niet....
- Wil ik u helpen? Neem mijn arm....
Hij trok haar op; zij viel bijna, uitglippende, tegen hem aan.
- Heusch.... ik kàn niet, meneer Aldo Ardo, zei zij en schertste, hem noemende bij
zijn vollen naam; en een ernstige weemoed klonk door in haar scherts. Ik keer maar
terug. Dit is voor mij, die ziek ben, een te hevige sport.
Zijn mond sloot beslist, klein en wreed de lippen. En hij zeide:
- Die moeilijkheid duurt niet langer dan een paar passen. Dan.... tot daar....
Hij wees vaag, naar de hoogte.
- Is u eenmaal daar.... dan zijn de paden, o zoo gemakkelijk en dan is het zoo mooi,
zóo mooi. Kom nu meê. Kom nu meê. Laat mij u helpen.
Zijn arm was om haar middel, voór hij het zelve wist.
- Kijk, zoo. Stèun op mijn stok....
Zij zeide niets. Een kleur gloeide op hare wangen, en enkele droppels parelden op
haar voorhoofd. Zij voelde om haar middel zijn arm, en het was haar of zij nooit een
mannen-arm had gevoeld. Het was die zelfde fluïde, die haar uit zijn handdruk
doorschoten
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had. Zij werd zich bewust, dat zij meê moest, de groene dichte heuvelige schaduw
op....
Zij klom met hem mede, omhoog, hij haar steunende om haar middel. Zij was de
eerste, die sprak:
- Zoo gaat het....
- Ja, zoo gaat het....
- Gemakkelijk....
- Niet waar?
- Ik had het niet gedacht. Maar ik maak u moê.
Hij lachte, bepaald vermaakt bij het idee, dat hem dit zoû vermoeien.
- Kijk eens om, zeide hij.
Zij keek om.
De vallei viel al voor haar blik wijd uit-een. Rondom begon het woud te heerschen.
Er regende zonnegoud.
- Dàar - hij wees - ligt de Engelsche kerk.
- En dáar achter.... ons hôtel....
Zijn arm, terwijl zij stonden, bleef om haar middel.
- Is u moê? vroeg hij.
- Neen.
- Willen wij dan nu hooger gaan?
- Ja....
Hij had haar kunnen voeren, waarheen hij wilde, steile Alpen op, al ware de dood
er het eind van geweest. Hij steunde haar nu brutaler, trok haar heftiger op; zij scheen
van zelve te klimmen: hare voeten zweefden de helling op, tusschen de groene varens
door.
- Mijn God! riep zij eensklaps uit. Wat is het hier mooi!
Al klimmende en kijkende naar den grond, had zij niet opgelet. Plotseling zag zij,
dat het woud heerschte, almachtig. Het was waar, wat hij gezegd had. Geen vijf
minuten hadden zij geklommen, en er heerschte al almachtig het woud. Zij waren in
het woud verloren. Villa plekte daar ginds tusschen haar huizen. Hier was de groote,
groene, gouden stilte.
Verrast bleef zij stáan, keek om zich rond. Zijn arm drukte haar vaster. Zij kon
niets zeggen, en dorst niet zich verroeren.
- Ja, zeide hij heel zacht. Het is hier héel mooi.
Zijn stem klonk plechtig, bijna godsdienstig. Zij zwegen, een pooze....
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- Wat is het hier geheimzinnig, fluisterde zij, als in een kerk. Geen ander geluid, dan
de krekels....
- Alleen de krekels, herhaalde hij.
Maar de krekels dreunden door het woud zoo ontzettend zwaar, dat het een orgel
geleek, daverend door een immense stilte.
- Ik zoû hier niet zonder u durven zijn, zei zij bang.
- Ik ben bij u, antwoordde hij.
Zijn arm had haar heel vast gedrukt, zoo dat zij zich nu roerde.
- Laat mij los, vroeg zij, bijna zwijmend.
Maar hij hield haar vaster, in hare oogen zijn oogen. Zij voelde zijn mond haar
naderen. Zij staarde in die oogen, zij staarde op dien mond. Plots voelde zij zijn zoen,
als een schroeiend rood zegel. Zij kreunde zachtjes onder dien brand, in zijn armen.
- Laat mij los, herhaalde zij.
Hij ontgordelde haar den steun van zijn arm; zij viel neêr in de varens, die knakten.
Zij bedekte het gezicht in haar handen. Der krekelen orgelzang dreunde heftig den
immensen goudgroenen dom door.
- Emilia, zeide hij: de naam klonk haar vreemd en frisch nieuw, met dien zuidelijken
eindklank, gezegd door zijn stem, innig teêr en viriel.
Zij zag op; zij zag hem aan, in zijn oogen; zij zag naar zijn mond. Zij zeide:
- Ik moest boos zijn.... om wat je gedaan hebt. Ik ben het niet.... omdat ik wèl van
je hoû....
Een verliefde blijheid zwol in hem.
- Hoû je van mij? vroeg hij; door de varens kroop hij tot haar nader. Zij hield hem
zachtjes tegen.
- Ik hoû wèl van je, zei zij eenvoudig. Maar je hadt me niet.... een zoen moeten
geven, want ik ben hier weêrloos, in je macht.
- Wees niet boos....
- Ik ben niet boos.... maar doe het niet weêr....
- Niet weêr....? vroeg hij, verliefd, warm, teleurgesteld.
- Neen.... aarzelde zij, hare wangen gloeirood, haar voorhoofd bepereld. Doe het
niet weêr. Ik ben niet.... als je denken moet. Ik ben geen vrouw dadelijk te winnen
door den eersten, besten man, dien zij ziet.... Van een ander.... geloof ik.... zoû ik
niet hebben geduld dat wat je gedaan hebt.... zonder boos te zijn geworden.
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- Maar op MIJ ben je niet boos....?
- Neen.... ik ben niet boos op je.... omdat ik wèl van je hoû....
- Mijn lieveling.... Mijn liefde.... Mijn schat.... sprak hij, bij haar geknield.
- Kom niet dichter, vroeg zij zacht, de handen weifelend uitgestrekt. Neem mij
niet meer in je armen. Ik ben zóo niet.... Ik heb veel van mijn man gehouden.... Hij
was oud, hij was ziek, ik heb hem opgepast.... Ik heb nooit....
- Wat woû je zeggen, mijn liefde?
- Ik heb nooit een amant gehad.... Ik heb wel lief gehad.... een ander.... zielsveel....
ik heb hem nog lief.... maar.... maar hij heeft me nooit gezoend.... ik meen, nooit
zóo....
- Hij had je niet lief?
- Ja, ja, hij had mij lief, maar niet zóo.... niet zóo. We hadden elkaâr zóo niet lief....
Hij zag haar sprakeloos aan, in verliefde aanbidding. Hij begreep, dat zij meer
maagd was, dan hij had gedacht. Zijn zoen was de eerste zoen voor haar zinnen
geweest. Hij zag het aan de ontroering, die trilde in haar stem, die koortste over haar
gloeiend gezicht. Zij bedekte het weêr in de handen.
- Wat moet je van me denken....! beefde haar stem.
- Mijn hart, wat zoû ik ànders denken, dan dat je mijn engel, mijn èngel bent!
Hij opende haar zijn armen, zag haar aan. Zij bleef roerloos.
- Kom je niet? drong hij. Kòm je niet?
Zijn opengebreide armen waren haar een ongekende verlokking. Ze waren haar
plotseling als een warm thuis, dat haar wachtte, nauw, en voor háar alleen. Zij kon
niet weêrstaan, bewoog naar hem toe. Hij omvatte haar geheel, zacht en vast.
- Ben je gekomen? Ben je gekomen? zong hij bijna in jubel.
Zijn mond zocht haar mond, maar zijn lippen kusten haar alleen in de palmen van
hare handen, die weifelend weerden.
- Niet meer! smeekte zij, bang. Niet meer! Zoen mij niet meer! Laat mij zoo stil....
stil blijven.... Ik zoû kunnen schreien.... zoo, in je armen....
- Je moet niet schreien....
- Ik ben ziek, en nerveus. Ik zoû kunnen huilen.... Als je me weêr zoent, barst ik
in snikken uit.... Je doet het zoo heftig.

Groot Nederland. Jaargang 5

168
Ik ben bang voor je, maar ik hoû wèl van je.... Laat me zoo stil blijven.... Ik ben zóo
goed.... Ik ben zoo kalm.... zóo tegen je aan. Ik heb dàt nooit zoo gevoeld.... Ik voel
hier je hart.... Ik ken je nauwlijks.... maar, ik weet niet.... ik voel je hart.... Het klopt....
Wat klopt het gauw.... Ik rust zoo uit; ik ben wel moê van dat klimmen.... Je hebt me
zoo opgetrokken, me gesléept.... Ik voel nu, dat ik heel moê ben.... Je moet nu lief
zijn.... me niet meer zoenen....
Hij drukte haar alleen vaster.
- Druk me niet vaster.... Wees nu lief.... Blijf nu zoo.... Ik lig zóo goed.... Ik lig
zóo heel goed....
- Amor' mio, amor' mio!
- Ik heb nooit zóo gerust, zoo gelegen.... Ik woû dien hoed afzetten.... Zoo....
- Amor' mio, wat ben je blond!
- En jij bent zoo donker.... Je haren.... zijn als git.... zoo zwart.... En wat zijn ze
dik, en wat krullen ze....
Haar handen, weifelend, waren niet durvend langs zijn schouders opgegaan en
aarzelend huiverden zij nu over zijn hoofd, waarover zij zich plotseling sloten.
- Wat krullen ze, wat krullen ze, herhaalde zij.
- Ik ben bezweet, sprak hij glimlachend. Als ze vochtig zijn, krullen ze meer....
Zij had haar zakdoek in de handen; zij veegde zijn voorhoofd af, bijna voorzichtig.
- Amor' mio! herhaalde hij steeds.
Hare handen legden zich om zijn slapen, en zij zag hem, innig, innig aan. Haar
oogen waren vòl tranen. Een nevel dreef over haar gedachte heen, die zich verteederde,
en zij zocht.... vond niet dadelijk.... zijn naam.
- Aldo! fluisterde zij. Aldo....
- Wat is er?
- Je heet Aldo?
- Ja, ik heet Aldo, Milia mia.
- Aldo.... wat dènk je van mij....
- Dat je mijn èngel bent....
- Ik heb nooit gedaan wat ik doe.... en ik dacht, dat ik zoo verstandig was.... en
koud.... dood in het leven.... en nooit meer, nooit meer iets voelen zoû. En ik hoû
van je, ik hoû wèl
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van je.... Neen, geef me geen tweeden zoen.... Wees nu lief.... Laat me zoo, zoo liggen
tegen je aan.... en laat me kijken, zoo naar je kijken....
Zij hield steeds hare handen tegen zijn slapen en zij zag hem zóo in zijn oogen.
Als hij haar wilde zoenen, wendde zij zich af, zag hem dan weêr aan, en eindelijk
zei ze:
- Aldo.... weet je, waaròm ik van je hoû....
- Waarom dan, Milia mia....
- Omdat ik je zoo mooi vind.... zóo mooi.... zóó mooi....
Hij lachte zacht, drukte haar vaster. Hij meende zich niet mooier dan een ander te
zijn, er goed uit te zien als twintig anderen, maar hij was gelukkig, omdat zij zóo
verliefd was, amorosa....
- Jij, mijn hart, jij, mijn schat, jij bent mooi!
- Neen, ik ben niet mooi....
- Jij bent mooi! Ik heb nooit zoo iets moois als jij gezien! Je bent zoo wit, zoo
blank, zoo blond, zoo blankblond, zoo zilvergoudblond, je bent zoo heerlijk blond,
zoo héerlijk blond. Je hebt zoo een lief, klein, rond gezicht, net een engel, net een
blonde engel. Je oogen zijn zoo treurig gelukkig, net van een engel, die treurig
gelukkig is, en je kleine mond lacht, lacht, net als een kleine blonde engel lacht. Zoo
even heb ik je gezoend, heb ik je aan mijn lippen gedrukt, heb ik aan je lippen
gedronken en ik heb dorst, ik heb dorst, mijn engel....
- Neen, neen....
- Ik heb zoo een dorst! Waarom mag ik je niet meer zoenen, mijn Milia, als je wèl
van me houdt, en me mooi vindt! Waarom mag ik je dan niet meer zoenen? Er is
geen reden voor! We zijn beiden jong, beiden mooi, we willen beiden leven en
gelukkig zijn.... en het woud is zoo heerlijk immens om ons heen: laat mij je weêr
zoenen, weêr mijn dorst aan je lippen lesschen.... laat mij weêr.... laat mij weêr....
Hij dwongtusschen zijn lippen haar mond, en zij voelde zijn tanden. Zag zijn oogen
diep schitteren. Nu zoende hij haar, keer op keer.
- Zoen mij, zoen mij, mijn schat.... Zoen mij, mijn engel.... Neem mijn hoofd weêr
tusschen je handjes, plak je handjes zoo tegen mijn slapen; kijk me dan aan en zoèn
me.... Neen, niet zoo, niet zoo koud, als of je niet wil.... Kàn je niet zoenen....? Kàn
je me niet warmer zoenen....? Druk je lippen tegen mijn lippen..... Drùk ze: zoo,
zóo.... mijn engel....
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Als roode vruchten aten zij elkanders kussen, tot zij doodsbleek, zweetbepareld was
aan zijn borst....
- Niet meer.... niet meer! smeekte zij. Het is slècht wat ik doe....
- Is het slecht? Maar het is niet slecht....: we houden van elkaâr, en we vinden
elkaâr mooi, en we verlangen beiden naar elkaâr, ik naar jou, en jij naar mij, en het
is niet slecht, het is heelemaal niet slecht....
- Ik denk aan....
- Aan wat denk je? Aan wie? Aan je man? Hij is dood. Je hoeft niet aan hem te
denken, niet aan hem te denken....
- Ik denk aan Hugo....
- Aan Hugo? Hij heeft je nooit gezoend! Hij heeft nooit....
- Ik hoû van hem....
- En van mij?
- Ik hoû van jou.... Maar van hem....
- Van hèm....?
- Anders.... Hij is de liefde van mijn ziel, hij begrijpt me, ik ben de troost van zijn
leven....
- Maar wat ben ik dan? Van m i j n leven ben je de troost; zonder je kan ik niet
leven, word ik ziek, ga ik dood, en ik begrijp je ook, ik begrijp je, en, zeg Milia, ben
ik nièt van je ziel de liefde? En wij hebben elkaârs kussen gegeten! Je ziel is toch je
lichaam, mijn lichaam is mijn ziel: dat is alles eén, alles het zelfde, onscheidbaar;
het een is er niet zonder het andere, en je houdt van Hugo niet, maar van MIJ!
- Neen stil, stil: ik hoû innig van hèm!
- Ik wil het niet, ik ben jaloersch, je houdt van mij, alleén van mij. Geef mij je
mond: je mond is van mij, je zoen is van mij, je ziel is van mij, je lichaam is van mij,
is van mij....
- Neen, neen....
- Is van mij, is van mij, zeg ik je.... Ben ik niet je eigen Aldo?
- Ja.... ja.... mijn Aldo, mijn móoie Aldo! Je bent zóo mooi.... zóó mooi! Ik hoû
van je voorhoofd, zoo smal, en je haren krullen er dadelijk aan, en je slapen, je lieve
slapen glijden zoo schuin weg, tusschen mijn handen.... En je wenkbrauwen zijn zoo
zwaar.... zoo een staaf boven je oogen....
Hare wijsvingers streken zijn brauwen.

Groot Nederland. Jaargang 5

171
- Ja, strijk me zoo.... Dat vind ik zoo lief van je, als je me zoo strijkt, me zoo strijkt
over mijn wenkbrauwen....
- Kijk, ik strijk ze nu heelemaal glad....
- Ja, strijk ze glad, strijk ze glad.... Het maakt me kàlm.... als je me zoo strijkt,
want je hebt me bóos gemaakt.... door van Hugo te spreken.... Strijk me nu, strijk
me nu; ja, zóo over mijn oogleden; zoo strijk je mijn boosheid weg....
- Als ik kijk in je oogen, is het of ik zie in de nacht, en er iets zoek.... En je mond
is, als je lacht, net het begin van den dag, zoo rood....
- Wat praat je mooi, wat praat je lief, o Milia mia, en wat klinkt dat mooi in je
Italiaansch....
- En als je fluit, wordt je mond zóo klein, en zoo ondeugend, bijna slecht, en zóo
rood.... Het is net of je je lippen verft....
Hij veegde moedwillig zijn lippen tegen haar wang, op haar hand.
- Ik verf ze niet, ik verf ze niet, Milia mia: kijk, ze geven niet af....
- Fluit nog eens.
- Straks, Milia; geef me nu nog één zoen.... Nog een.... Nog een.... Ik zoû kunnen
leven van je zoenen, als je me er maar véel gaf.... heel veel.... altijd door.... zonder
ophouden....
- Mijn Aldo.... ik zoû niet meer ademen kunnen.... Ik kàn niet meer adem halen....
Laat me.... O, laat me nu.... Ik ben zoo moê, en ik heb het warm, en ik zoû zoo willen
liggen.... zóo.... stil.... tegen je aan, op je hart.... en dan moet je stil zijn.... niets zeggen,
niets doen.... me alleen stil en vast zoo houden.... dat ik uitrust.... want ik ben ziek,
ik ben ziek, mijn Aldo....
- Je bent niet ziek.... Ja, lig nu zoo, kalm....
- Je hart klopt zoo gauw!
- Lig nu kalm. Je bent niet ziek. Je bent geheel gezond; ik voel, ik weet, ik zie, dat
je gezond bent, en niet ziek.
- Ik zoû zoo kunnen slapen.... Ik ben ziek en nerveus.
- Slaap dan.... Ik zal me niet meer verroeren.... Ik zal je alleen heel vast houden....
Slaap dan, Milia mia.... We zijn alleen: er is niemand hier in het woud.... en alleen
de krekels dreunen.... als een orgel. Slaap.... slaap nu stil.... slaap nu rustig. Je bent
niet ziek en nerveus.
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Zij sloot de oogen, maar zij sliep niet. Zij lag zoo wel verlamd als gelukzalig en bang.
Zij was bang omdat zij zoo hevig zijn hart voelde kloppen, en zij zich voelde in zijn
almacht en die van het meêplichtige woud. Het woud was om hen immens en verlaten
en wijd, als een kathedraal der natuur, waardoor de daverende orgelzang der krekelen
dreunde. Een hooge wind streek door het gebinte der hoogste takken, als met een
gewuif van groote engelwieken. Verder was het doodstil....
- Milia, zeide hij plots. Verroer je niet....
Zij schrikte.... verroerde niet.... zag alleen òp.
- Kijk naar mijn schoen....
Zij keek, niet verschrikt meer, verbaasd....
Zij zag een groen hagedisje....
Het trippelde aan op de voetjes; het trilsidderde met het staartje, en het kopje was
opgerekt naar Aldo's schoen.
- Stil, fluisterde hij. Verroer je niet.
Zij verroerde zich niet, genesteld tegen hem aan. Hoewel hij haar hield omklemd,
scheen het haar toch, dat hij haar had vergeten.... Dat werd haar zóo duidelijk, dat
zij er, in haar verbazing, een lichte krenking om voelde, een jalouzie.... Want zijn
gedachte was niet bij haar, en toch was haar mond nog geschroeid van zijn zoen.
Onverwachts hoorde zij zijn lippen fluiten.... Hij floot en zocht te gelijker tijd in zijn
zak naar zijn fluitje, zijn fluitje van een paar soldi.... Voorzichtig bracht hij het aan
zijn fluitende lippen, en de zonder instrument begonnen melodie klonk feller en
scheller, verlokkend.... Het beestje, geheel ontroerd, was den schoen opgewipt, glipte
er over heen, verdween ergens, onder Aldo's been....
- Het is weg, zeide zij, en bewoog zich.
- Neen! zeide hij met een schok, bijna boos. Het was niet weg.... Het was dáar....
onder mijn knie. Je hadt je niet moeten bewegen....
Toen glimlachte hij breed, zacht haar toe, als vroeg hij verschooning voor zijn
ongeduld.
- Wat ben je een kind! zei ze zacht, een beetje ontsteld van zijn heftigheid. Wil je
heusch hagedisjes tam maken?
- Ik heb er wel eens héél tam gemaakt.
- Door ze te fluiten....?
- Ja.... Dan loopen ze tot op mijn hand.... Maar als ik
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mijn hand dan bewoog, wipten ze weg.... Ik zoû er een héelemaal tam willen maken....
- Ik ben jaloersch, zeide zij en legde haar handen aan zijn slapen, zag hem aan,
kuste zijn mond aanbiddend, zoo als zij een reliquie had gekust. Ik ben jaloersch....
Hij lachte.
- Ik, ik ben jaloersch, antwoordde hij in een kus. Ik ben jaloersch, van ‘Ugo’.
- Neen....
- Ja, jawel, IK ben jaloersch.... O, Milia, als je niet van me houdt, word ik ziek, ga
ik dood!
- Ik hoû van je....
- Ben je van mij?
- Ja.... ja.... ìk ben van jou....
- Hier? Ben je van mij hier.... in het woud?
Zij schrikte op.
- O toe, laat ons gaan! riep zij uit. Het is laat, en....
Zij was vlug opgerezen, in verwarring.
- Je bent bijna als een hagedisje, zei hij; zoo schichtig, zoo bang! Moeten wij wel
terug?
- Ik hoor een klok....
- Dat is twaalf uur. Moèten wij terug.... naar ons hôtel? Laat ons hier blijven! Laat
ons hier leven!
- Hier.... in het woud?
- Waarom moeten wij terug.... Laat ons hier blijven.... Ik weet hier dicht bij een
klein huisje.... daar woont een houthakker.... daar kunnen wij blijven met elkaâr....
wonen, slapen....
Zij lachte zacht.
- Kind, dat je bent! Groote jongen! MIJN groote jongen!!
- Nooit, als je wat gevonden hebt, moest je terug gaan.... éen pas.... En wij, domme
menschen, gaan altijd terug.... en zoo vinden wij het nooit.... nooit.... heelemaal....
- Wat?
- Het pleizier. Het genot. De vreugde. Ik wìl nù mijn pleizier, mijn genot, mijn
vreugde. Jij bent het: jij bent mijn vreugde, mijn genot, mijn pleizier! Ik wil je, ik
WIL je!!
- Kom.... Aldo, MIJN Aldo!
Zij was het, die hem meêsleepte.
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- Steun mij, Aldo! smeekte zij, aan de helling.
- Neen! zeide hij onwillig.
- Steun mij! herhaalde zij en wierp zich tegen hem aan.
- Als je naar boven wilt, zal ik je steunen....
- Ik moet naar beneden.
- Dan niet....
- Aldo, mijn stoute Aldo, Cattivo Aldo mio, steùn mij!!
Zij drukte zich vast tegen hem aan. Zijn lippen verslonden haar oogen, haar mond,
haar gezicht, en hij kermde, razend. Bezwijmeld van zijn verlangen, daalde zij,
sneller, naar beneden, naar het hôtel.... als vluchtte zij een àl te groote, overstelpende
weelde.... daalde zij, omvat door zijn haar steunenden arm, die haar bijna weêrhield
te dalen.... stortte zij zich bijna omlaag....
(Wordt vervolgd).
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Het gulden uur
door Léonce du Catillon.
Er is geen ander licht ten blauwen hemel
Dan 't zonnelicht dat om mij speelt en lacht.
Waarheen mijn' oogen zien is 't goudgewemel
En overal is 't rosse kleurenpracht.
Door 't vesperlicht verguld zijn alle boomen
De menschen mede die er onder gaan,
De torens aan de verre hemelzoomen....
't Is goed in al die helderheid te staan.
Hier gloeit de klare stroom vol zonnegensters
En 't licht weeft goudbrokaat op gras en mos.
Tot zonnespiegels worden alle vensters;
De donk're den verandert zelfs zijn dos.
Daar bleust het dorp beneên zijn roze molen;
De zon belegt de daken met koraal.
De schaduw krijgt nu tinten van violen,
En 't heele gloort in koninklijke praal.
De hemel lijkt een vlinder. Onbewogen,
Met uitgespreide wiek hangt hij omhoog;
De vleug'len zijn ter kimme neergebogen;
En al die schoonheid vangt mijn monk'lend oog.
Er zijgen droomen over de aarde neder:
Als zonnemuggen zweven zij er rond;
Hoe wordt mijn hart zoo week nu en zoo teeder
In 't hoog geluk van dezen gouden stond.
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Domheidsmacht.
Toneelspel in vijf bedrijven
door Marcellus Emants.
Vierde Bedrijf.
Ket tonel stelt een rijk gemeubeld vertrek voor, dat versierd is met schilderijen en kostbare
voorwerpen. Links een deur, die ondersteld wordt toegang te geven tot de trap, welke naar
boven voert; rechts een deur, welke uitkomt in de gang, die naar de voordeur geleidt. In het
achterdoek een dubbele deur en daarnaast een deur, waarvoor een portière hangt. Achter
deze laatste deur bevindt zich de kluis, waarin de brandkast staat.

Eerste Toneel.
DORA, WEIMER, later JAKOB.

(Dora zit met een werkje in de hand te starogen; Weimer treedt binnen.)

WEIMER.

Nog altijd aan 't tobben over die ongelukkige uitval van Marie ter Voorst?
DORA.

Ja, Frits, ik kan 't niet van me afzetten. Nooit heb ik Marie ook maar een strootje in
de weg gelegd. Ze deed wel een beetje uit de hoogte; maar ik hield me maar, of ik
daar niets van merkte. Waarom moest ze me nu op eens zo grievend beledigen?
WEIMER
(vergoelikend).

Ach, Marie is nu eenmaal van nature een beetje strak. Anders had ze mij ook wel
eens gevraagd haar Marie te noemen, net als jij aan Herman gezegd hebt: noem me
Dora. Is 't niet? Laat je dus niet van streek brengen door een paar dikke woorden.
DORA.

Neen, Frits, dat waren niet maar dikke woorden. Ik heb heel goed gevoeld, dat Marie
't aangenaam vond me eens een ferme deuk te kunnen geven. En dat is 't juist, wat
me zo zeer heeft gedaan; want nu weet ik ook, dat haar vriendschappelikheid nooit
iets anders is geweest dan lelike huichelarij.
WEIMER.

Wel neen, Doortje, wel neen! Vergeet toch niet, dat Marie tien jaren lang op een
dorp heeft gewoond, waar niemand naar haar omkeek. Nu is ze in den Haag terug
als ministersvrouw. Vin je 't zo vreemd, dat ze zich een beetje aanstelt.... dat ze zich
verbeeldt 't prestige van haar man te moeten ophouwen?
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DORA.

Als 't dat was, zou ze die man eerst geraadpleegd hebben en als ze Herman
geraadpleegd had, zou er niets zijn gebeurd.
WEIMER
(goedig, na haar een zoen te hebben gegeven).

Begin dan met een poosje uit haar vaarwater te blijven. In die tussentijd spreek ik er
Herman eens over aan.... over een paar maandjes ga je weer naar de jour en dan zal
je zien, dat 't hele zaakje in de doofpot is gesmoord.
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DORA.

Jij hebt goed praten; maar ik voel best, dat op den duur....
(er wordt getikt).

WEIMER

Binnen!
JAKOB.

Mevrouw ter Voorst, meneer, of ze u een ogenblik....
WEIMER en DORA.

Hè!
DORA.

Naar wie heeft mevrouw gevraagd? Naar mij?
JAKOB.

Naar meneer, mevrouw.
WEIMER.

Daar heb je 't al
(tot Jakob)

Verzoek mevrouw hier te komen, Jakob.
(Jakob af).

DORA.

Wat meen je, Frits?
WEIMER.

Dat Marie al berouw heeft. Ze komt zoete broodjes bakken. Dat begrijp je toch.
DORA.

Dat weet ik nog zo zeker niet. Maar.... ze heeft naar jou gevraagd. Laat ze haar berouw
dus maar eerst aan jou tonen,
(af.)

WEIMER
(onverschillig).

Zoals je wilt.
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Twede Toneel.
WEIMER, MARIE.

MARIE
(snel om zich heen ziende en dan groetend).

O, meneer Weimer! Wat ben ik blij, dat u me onder vier ogen ontvangt. Dora heeft
u zeker al verteld, dat we samen een minder aangename woordenwisseling hebben
gehad.
WEIMER.

Dat heeft ze me verteld, mevrouw.
(Hij heeft haar een stoel gegeven en is zelf ook gaan zitten).

MARIE.

Het speet me vreselik.... o, vreselik; maar.... ik verzeker u: Dora heeft 't letterlik
uitgelokt. Of ik al zei: noodzaak me nu niet je onaangename dingen te zeggen.... ze
hield maar aan.... ze hield maar aan en....
WEIMER.
MEVROUW, ik ben vast overtuigd, dat we met een misverstand te maken hebben. Is

't niet zo?
MARIE
(opgeruimd).

Een misverstand.... juist. O, wat ben ik blij, dat ik u alleen aantref!
WEIMER.

Maar.... mevrouw, uit Dora's woorden heb ik niet de indruk gekregen, dat Dora op
de een of andere manier aanleiding zou hebben gegeven tot....
MARIE
(haastig).

Aanleiding gegeven heeft ze ook eigenlik niet; maar.... Och, meneer Weimer, 't is
een heel delikate kwestie. U is een bezadigde, verstandige man.... Ik hoop maar, dat
u er een goeie.... een goeie oplossing voor weet te vinden. Het ligt volstrekt niet in
mijn bedoeling Dora te kwetsen en toch.... toch zou ik 't misschien niet kunnen laten
als ik met haar....
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WEIMER.

Wat.... wat? Nu begrijp ik u niet.
MARIE.

Ach, ja, u kent de Hagenaars niet. U vermoedt niet hoe ongelofelik veel kwaad hier
wordt gesproken.
WEIMER
(ongelovig, haast lachend).

Toch niet van Dora.
MARIE
(ernstig).

Juist wel van Dora.
WEIMER
(verwonderd en ernstiger).

Zou ik dan ook mogen weten wat er van haar wordt verteld?
MARIE.

Ik vind, dat u 't moet weten. Maar.... denk nu asjeblieft niet, dat ik aan die praatjes
geloof sla. Ik heb niets anders op 't oog dan de belangen van mijn man....
WEIMER
(niet begrijpend)

Dus.... u vindt, dat als Dora op uw jour verschijnt, de belangen van uw man....?
MARIE
(met nadruk).

Meneer Weimer.... Herman is minister. Iedereen kent hem; iedereen praat over hem.
De koeranten van alle partijen pluizen alles uit, wat ie zegt en doet. Hij kan dus niet
voorzichtig genoeg wezen.
WEIMER.

Zeker; maar wat heeft Dora daar mee te maken?
MARIE.

Maar meneer Weimer, voelt u dan niet, dat als Herman dikwels.... hier in huis komt....
en.... haast altijd zonder mij.... als Dora wel eens, maar veel minder dikwels, bij mij
aan huis komt en.... dat weer zonder u.... als Herman en Dora elkander nu en dan op
straat of in de Tweede Kamer ontmoeten.... als....
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WEIMER.

Wat blieft u? Wordt er dan beweerd, dat er tussen Herman en Dora....?
MARIE.

Ik zeg u nog eens: ik veronderstel geen ogenblik iets, dat ook maar in de verste
verte....
WEIMER.

Neen, neen; maar.... neem me niet kwalik.... daar moet ik toch eens een ogenblikje
over nadenken. Dat 't praatje geen waarheid bevat.... dat spreekt van zelf; maar.... 't
verhaal moet toch ergens op berusten.
MARIE.

Juist; maar ik zeg u immers, dat Herman en Dora elkander zo dikwels op allerlei
plaatsen ontmoeten.... Dat blijft niet onopgemerkt. Dan.... dat Herman erg met Dora
is ingenomen en dat hij dit niet onder stoelen of banken stopt....
WEIMER.

Maar mevrouw....
MARIE.

Dat is toch zo verwonderlik niet! Ziet Dora er niet allerliefst uit? Ik ken iemand, die
haar ravissant vindt. Ze trekt alle mannen aan en dat Herman haar eens bewonderend
heeft aangekeken.... misschien de een of andere vleierij gezegd.... die bij toeval
gehoord is geworden.... wie weet, of 't niet door een van uw dienstboden is geweest....
vindt u dat vreemd?
WEIMER.

Maar mevrouw ter Voorst.... als Herman een komplimen-
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teuze man was.... een hofmaker; maar die werkezel.... die eerzuchtige politikus! Als
jongen keek hij al haast niet naar de vrouwen om.
MARIE.

Meneer Weimer, de een toont 't, de ander verbergt 't; maar op 't punt van vrouwen
is geen enkele man te vertrouwen en u weet wat 't spreekwoord zegt van de vos en
zijn....
WEIMER.

Maar sapperloot.... nu lijkt 't wel, of u 't zelf gelooft!
MARIE
(enigszins verward).

Ik.... wel neen.... maar u vroeg.... u zei, dat er toch een aanleiding moest zijn en....
WEIMER.

Neem me nu nog eens niet kwalik.... als u wist.... of dacht.... vermoedde, dat er zulke
praatjes liepen.... die u zelf voor laster houdt.... dan begrijp ik toch niet waarom u
Dora over haar geboorte heeft gesproken. Wat heeft die er mee te maken?
MARIE.

Ach, ja, dat is wreed van me geweest. Ik had 't niet moeten doen; maar weet u.... die
kwaadsprekerij.... de moed ontbrak me daarover te beginnen.
WEIMER
(haar nadenkend aanziende).

Dus.... omdat u de moed ontbrak om....?
MARIE
(haastig).

't Is toch waarlik geen kleinigheid aan iemand te moeten zeggen.... je hebt de schijn
op je geladen, dat je met m'n man.... Denk dat toch eens in. Maar.... u heeft gelijk....
ik heb ondoordacht gehandeld. Het spijt me vreselik en ik zou 't dolgraag weer goed
maken.
WEIMER.

Wat dat aangaat.... dat kan ook wel. Haatdragend is Dora niet. Een enkel vriendelik
woord en u zal zien: alles is weer in orde; maar.... die praatjes.... die hele zaak is
daarmee niet uit de wereld.
MARIE.

Dat is 't nu juist en daarom zou ik zo graag met u.... u is een verstandig, bezadigd
man.... een.... een.... hoe zal ik 't noemen.... een afspraak maken. Naar mijn overtuiging
is 't nog maar 't beste zulke dingen te laten doodbloeden. Denkt u dat ook niet?

Groot Nederland. Jaargang 5

WEIMER
(nadenkend).

Die praatjes....
MARIE.

Juist.... die praatjes. Herman schijnt u dikwels, zeer dikwels te moeten spreken.... of
u hem. Zou dat niet op 't ministerie kunnen gebeuren of bij mij t'huis, in plaats van
hier?
WEIMER.

O, ja.
MARIE.

A, dat kan dus. Dat strijdt dus niet met de een of andere verplichting of.... verbintenis
of iets dergeliks tussen Herman en u?
WEIMER
(verwonderd en achterdochtig).

Een verplichting.... een verbintenis?
MARIE
(glimlachend).

Ik druk me zeker niet goed uit. U moet bedenken: wij vrouwen hebben geen verstand
van zaken; daardoor gebruiken we dikwels heel verkeerde woorden. Ik bedoel maar:
als Herman absoluut hier wil komen.... hier in huis.... dan kan u toch zeggen: neen,
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geen onderhoud in mijn huis. Niet waar; dan kan u, want dit huis.... dit is uw huis....
dit is uw eigen huis.... dat heeft u gekocht. Is 't niet?
WEIMER
(zeer verwonderd).

Dit huis? Ja zeker. Twijfelt iemand daaraan? Wat denken de mensen dan toch wel?
MARIE
(schouderophalend).

Wie kan dat nagaan?.... Misschien zit 't wel in uw betrekking. De mensen schijnen
te geloven, dat Herman de een of andere reden heeft.... ik weet natuurlik niet welke....
maar dat er de een of andere reden bestaat, waarom u elkander wilt ontzien.... u en
Herman.
WEIMER
(na eerst de schouders opgehaald te hebben, onverschillig).

Waar bemoeien ze zich mee?
MARIE.

Nu ben ik 't met u eens, zulke praatjes.... moet je laten doodbloeden. Maar.... daarvoor
moet Dora willen meewerken. U begrijpt, dat ik er met Herman niet over spreken
kan. Hij, met z'n opbruisend karakter.... hij zou woedend worden.... de hele wereld
willen trotseren.... iedereen de waarheid willen zeggen en dat zou de zaak hoe langer
hoe erger maken.
WEIMER.

Daar kon u gelijk in hebben.
MARIE.

Daarom moeten wij onze maatregelen buiten hem om nemen. Laat ons dus dit
afspreken: u zorgt er voor, dat uw konferenties met Herman niet meer hier in huis
plaats vinden; dan komt Dora voorlopig.... naderhand keert alles weer van zelf in 't
oude spoor terug; dat spreekt van zelf.... maar voorlopig komt Dora veel minder,
heel weinig zelfs bij mij in huis en wanneer ze komt.... als 't bepaald nodig is, dan
komt u mee. Als ze dan nog op straat mogelike ontmoetingen vermijdt.... niet meer
naar de Tweede Kamer gaat.... niet waar.... nu.... dan zal Herman wel.... ach, dan
houdt 't kwaad van zelf wel op.
WEIMER.

Ja, als 't waar is, dat die praatjes.... maar ziet u.... ik vat nog altijd niet, dat de
mensen.... Er moet toch wat gebeurd zijn, dat....
MARIE.
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Als nu Dora maar wil meewerken; maar waarom zou ze dat niet willen, niet waar?
Zij.... met haar afkomst.... heeft er toch 't grootste belang bij, dat niemand kwaad van
d'r spreekt. Is 't niet?
WEIMER.

Dat is te zeggen.... wat doet die afkomst er toe? Om praatjes moet eigenlik geen mens
zich bekommeren, tenzij hij er zelf aanleiding toe gegeven heeft. Goed; maar ik
begrijp niet.... er is toch 't een en ander, dat ik wel zou willen ophelderen en daarvoor
is 't in de eerste plaats nodig, dat Dora zich met u verzoent.
MARIE.

Juist.
WEIMER.

Willen wij dan samen even naar haar toe gaan?
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MARIE.

Met 't grootste genoegen
(ter zijde).

Zou hij er heus niets van weten?
(tot Weimer).

Is Dora boven?
WEIMER.

In d'r boudoir.
(hij opent de deur).

Als u zo goed wezen wil.
(zij gaan heen).

Derde Toneel.
HERMAN, JAKOB, later WEIMER.

JAKOB
(Herman binnenlatend).

Als u even plaats wil nemen, dan zal ik meneer waarschuwen.
HERMAN
(gaat zitten).

Denk er aan, dat je mijn naam niet noemt.... tenzij meneer alleen mocht zijn.
JAKOB.

Heel goed, meneer.
(bij de deur).

En als meneer de naam bepaald wil weten?
HERMAN.

Dan zeg je maar wat.... bijvoorbeeld, dat er een klerk van de minister is.
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(Als Jakob vertrokken is, springt Herman na een stilte weer op en loopt hij zenuwachtig rond tot
Weimer binnentreedt.)

HERMAN.

God, God, wat een ellende met die jongen! En wat nu? Ik ben zo machteloos als....
WEIMER
(Herman, die met de rug naar hem toe staat, eerst niet herkennend).

Wat is er van uw dienst, meneer?.... Herman.... jij?
HERMAN.

Ja.
WEIMER.

En wat zie je er uit? Zo ontdaan.... zo opgewonden.... Wat scheelt je?
HERMAN
(gejaagd).

Marie is boven, niet waar?
WEIMER.

Ja, wil ik ze roepen?
HERMAN.

Neen, neen, neen! Ik wil maar zeggen: dan kan ze elk ogenblik hier komen en hebben
we dus geen tijd te verliezen.
WEIMER.

Ga toch zitten.
(beide gaan zitten).

HERMAN.

Ja, goed. Kerel, er is me iets ontzettends overkomen. Alfred heeft zich laten schrappen
als advokaat en is er van door met een meid uit 't Alcazar!
WEIMER.

God, Herman! Je zoon!
HERMAN.

Dat is nog niet eens 't ergste. De jongen had tienduizend gulden onder zich van een
zaak. Hij moest een onderhands akkoord voorstellen; maar dat is geweigerd. Een
faljiesement is gevolgd. De kurator eist de tien mille op en die som is.... verdwenen.
WEIMER.

Geld verduisterd ook nog! Grote God, dat is wel ontzettend!
HERMAN.
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Je begrijpt, dat bedrag moet ik aanzuiveren en wel dadelik. Niemand mag een ogenblik
denken, dat Alfred 't verdonkeremaand heeft. Zelfs z'n moeder, dat vat je, mag er
niets van weten en Dora evenmin.
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WEIMER.

Zeker begrijp ik dat.
HERMAN.

Kan jij me die som bezorgen? Ik bezit zoveel nog wel.... al is dat weer een lelike
schadepost; maar 't geld is belegd in hypotheken. Ik kan 't dus onmogelik zo gauw
en in eens losmaken.
WEIMER.

In kontanten heb ik zoveel ook niet liggen; maar ik kan je voor dertien duizend gulden
effekten geven. Als je die morgen ochtend beleent, ben je altans voor 't ogenblik
geholpen.
HERMAN.

Kerel, je zoudt me redden!
WEIMER.

Dan maar spijkers met koppen geslagen, eer Marie en Dora hier komen.... Neem dit
papier en schrijf er op, wat je ontvangt. Dit is dan een voorlopige schuldbekentenis.
T'huis stel je er een betere op.
(Herman gaat zitten schrijven; Weimer opent zijn brandkast en haalt er effekten uit)

Klaar? Vijf duizend drie persents Werkelike Schuld; Nummers 270, 3004, 120, 35,
96. Vijf duizend vier persents Obligaties Amsterdam; Nummers 16, 17, 19, 20, 28;
drie vijf persents Java Cultuur Maatschappij; Nummers 49, 50, 53. Zie zo.
HERMAN.

Schel nu even en laat aan Marie zeggen, dat ik haar hier wacht.
(Weimer schelt)

Hier is de voorlopige kwitansie en m'n dank, m'n hartelike dank, voor m'n zoon en
voor me zelf.
(hij drukt Weimer de hand).

WEIMER
(tot Jakob, die in de deur verschijnt).

Jakob, zeg aan mevrouw ter Voorst, dat meneer ter Voorst hier is en haar wacht.
HERMAN.

Heb je nog een enveloppe om die papieren in te bergen?
WEIMER.

Al wat je wilt.
(hij geeft de enveloppe, waarin Herman de papieren bergt).
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HERMAN.

Vergeet niet, dat jij de enige bent, die van de zaak afweet.
WEIMER.

Ik heb met je te doen, hoor. Al blijft dat zaakje nu geheim en al komt de jongen
terug.... wat moet je in 's hemels naam met hem beginnen? (hij sluit de brandkast).
HERMAN.

Hem weer wegzenden; maar.... waarheen? En.... helpt ook dat niet meer....
(hij haalt wanhopend de schouders op).

Vierde Toneel.
HERMAN, WEIMER, MARIE, DORA.

MARIE
(zenuwachtig binnentredend).

Herman.... kom je mij halen?
HERMAN
(gedwongen kalm).

Ja, kind.... ik kom je halen. Dag, Dora.
(hij geeft Dora een hand).

MARIE
(angstig).

Is er toch wat met Freddie?
HERMAN.

Ja.
MARIE.

O, God! Is dat schrikken!.... Laat me even gaan zitten.
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(Weimer geeft haar een stoel).

Is 't dan niet waar wat ik dacht? Is ie niet uit balorigheid naar Amsterdam gegaan?
HERMAN.

Neen. Ik zal je alles vertellen. Kom nu mee naar huis.
MARIE.

O, neen; Herman, zeg me alles.... dadelik! Hier! Is 't iets ergs.... iets heel ergs? Heeft
ie zich van kant gemaakt?
HERMAN.

Ik geloof niet, dat er aan z'n gezondheid iets hapert. Kom....
MARIE.

Zeg me dan wat er gebeurd is! Ik kan anders geen voet verzetten. Hoe is 't in
Godsnaam mogelik, dat jij weer zo ijzig bedaard blijft?
HERMAN.

Alfred is de grenzen over.
DORA.

God!
MARIE.

Daar heb je 't nu al! Daar heb je nu de gevolgen van je meedogenloze hardheid.
HERMAN
(bedaard).

Is 't de schuld van mijn hardheid, dat ie een zangeres van 't Alcazar heeft
meegenomen?
MARIE.

O, God, die heeft hem verleid! Maar hoe weet je dat?
HERMAN.

Van Echten. Die heeft de jongen toevallig aan het stasion met die vrouw ontmoet.
In z'n zenuwachtige opgewondenheid heeft Alfred hem alles verteld.
MARIE.

En wat heb je gedaan?
HERMAN.

Wat kon ik doen? Ik heb maatregelen genomen om hem in 't oog te laten houwen.
Van hier is ie naar Antwerpen gegaan.
WEIMER.

Zeker met 't plan naar Amerika over te steken.
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HERMAN.

Vermoedelik; maar Echten heeft zich aangeboden hem dadelik na te reizen en op 't
ogenblik is die al weg.
(hij kijkt op zijn horloge).

MARIE.

Heb je hem geld meegegeven?
HERMAN.

Aan Echten? Waarvoor?
MARIE.

Waarvoor? Denk je dan, dat Freddie te Antwerpen met die vrouw van de wind kan
leven? Voel je niet, dat de jongen weggelopen is uit wanhoop, omdat ie geen sent
meer op zak had? Wil je hem dwingen te gaan bedelen of stelen? Iemand als hij, die
zwak is, die goed voedsel zo hoog nodig heeft! Hemelse goedheid, Herman, hoe kan
je zo iets nog vragen!
HERMAN.

Alfred zal 't zich wel aan niets laten ontbreken en Echten heeft zeker genoeg bij zich
om de reis van Antwerpen naar den Haag voor drie personen te kunnen betalen. Kom
nu maar mee; ik zal....
MARIE
(heftig).

Herman, je bent verplicht Freddie geld te sturen. Als jij 't niet doet, zal ik 't doen!
Desnoods verkoop ik m'n horloge, m'n ketting, m'n ringen.... alles, alles; maar we
mogen de jongen niet tot 't uiterste drijven. Dat mag niet; dat mag niet!
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HERMAN.

Marie, t'huis zal ik alles kalm met je bepraten; hier zeg ik geen woord meer! Ga je
mee, of blijf je?
(hij drukt Dora en Weimer de hand en gaat heen).

MARIE.

O, God, man, er zijn ogenblikken, dat ik.... dat ik.... dat ik je zou kunnen haten!
Adieu!
(zij snelt Herman achterna; Weimer en Dora blijven alleen).

Vijfde Toneel.
WEIMER, DORA, later JAKOB.

DORA.

Ach, ach, die arme Herman.
WEIMER.

Ja, 't is een allerellendigste geschiedenis; maar die jongen, die Alfred heeft mij nooit
aangestaan.
DORA.

Ik geloof nog niet, dat er zulk een kwaje aard in zat; maar z'n onverstandige moeder
heeft hem bedorven. Ja, Herman kan z'n pret wel op.... met zulk een vrouw.
WEIMER.

Heeft Herman zich zó over Marie beklaagd?
DORA.

Maar man, heb jij die twee ooit voor gelukkig gehouwen?
WEIMER.

Wel.... ik dacht, dat tegenwoordig....
DORA.

Marie veranderd was?
WEIMER.

Vroeger was ze jaloers; maar als Herman daar nu in 't geheel geen aanleiding meer
toe geeft....
DORA.
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Ach, 't is immers voor Herman geen leven met iemand, die alles verkeerd opvat, die
overal wat achter zoekt, die van daag met je meepraat, morgen je weer wantrouwt....
Neen, hoor eens, ik heb innig medelijden met Herman, en ik zal gauw eens naar hem
toe gaan.
WEIMER
(droog).

Dat zullen we dan samen doen.
DORA
(leuk).

Als je wilt, ja.
(er wordt geklopt)

Binnen!
JAKOB.

Kan er opgedaan worden, mevrouw?
MARIE.

Ja wel, Jakob, we komen.
(Jakob af).

WEIMER.

Je zei dat zo vreemd, dat, ‘als je wilt’. Heeft Marie je dan niet verzocht voortaan....
dat wil zeggen: in de eerste tijd.... wat minder bij haar aan huis te komen en.... niet
meer.... alleen?
DORA.

Wel neen.... 't Is waar: Marie wilde net iets gaan zeggen, toen ze hoorde, dat Herman
er was; maar.... zijn we dan toch niet verzoend? Is 't nog niet in orde?
WEIMER.

Ja wel; maar in de gegeven omstandigheden vindt Marie 't beter, zie je.... en daar
kan ik haar geen ongelijk in geven.
DORA.

Wat voor omstandigheden?
WEIMER.

Daar had ik nu juist met jou en Marie eens kalm over willen spreken. Het schijnt,
dat er praatjes lopen, praatjes over Herman en.... jou.
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DORA
(lachend).

Over Herman en mij? Ach, herejee, nu begrijp ik pas goed, wat Marie bezield heeft.
WEIMER.

Laat ons billik zijn. Marie zegt volstrekt niet, dat ze die praatjes gelooft. Integendeel;
ze toonde niet het geringste wantrouwen. Maar.... al zijn zulke praatjes ongegrond....
er moet een aanleiding voor bestaan hebben. Of niet?
DORA.

En heeft Marie die aanleiding ontdekt in 't feit, dat ik te druk bij haar aan huis kom....
of dat ik kom zonder jou?
WEIMER.

Dat alleen zou niets zijn. Ruk nu de dingen asjeblieft niet uit hun verband. Herman
is elk ogenblik hier over de vloer.... soms wel twee keer per dag. Wanneer ik uit ben,
ontvang jij hem alleen.
DORA.

Daar haal ik toch geen getuigen bij.
WEIMER.

En onze dienstboden dan?
DORA.

Hebben die Marie op dit mooie verhaal getrakteerd?
WEIMER
(zich dwingend kalm te blijven).

Met je verlof. Je bent ook verschillende keren in de Tweede Kamer geweest om
Herman te horen spreken.
DORA.

Andere dames soms niet?
WEIMER.

Komt hij je buiten tegen, dan lopen jelui samen een straatje om.
DORA
(schertsend).

Mijn hemel, man, ik geloof zowaar, dat jij ook jaloers bent. O.... jou....! Mannetje,
mannetje, ik wist, dat je veel ondeugden hebt; maar die kende ik nog niet van je. En
jaloers van wie? Ik bid je! Van je ouwe vriend Herman.... een man van over de vijftig,
die volgens je eigen zeggen nooit naar de vrouwen heeft omgekeken. Fritsjelief, ik
moet heus om je lachen.
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WEIMER
(ernstig).

Je weet heel goed, Dora, dat alle mannen van dezelfde leeftijd niet even oud zijn.
Zoals Herman met jou is, zo heb ik hem nog met geen andere vrouw gezien. Dat
heeft Marie zelf opgemerkt.
DORA
(schertsend).

Maar jaloers is ze toch niet meer, hè?
WEIMER.

O, als ze in 't geheel geen reden had....
DORA
(ernstig).

Frits, schei nu uit met die gekke praatjes. Dat je me eens een beetje plaagt.... ik kan
er best tegen; maar die grappen moeten geen ernst worden.
WEIMER.

Doralief, ik spreek juist heel ernstig, 't Komt niet in me op jou of Herman te
verdenken; maar ik wil jelui wel waarschuwen. Dat dergelike praatjes konden ontstaan
is, dunkt me, al erg genoeg en ik zou nu maar m'n best doen ze te laten doodbloeden.
DORA
(opgewonden, maar zich beheersend).

M'n goeie Frits, ik zal niets doen om de mensen ergernis te geven; maar ik zal ook
niets laten van 't geen ik goed vind, alleen om de mensen te ontzien.
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WEIMER.

Dat klinkt nu heel mooi en ik geloof graag, dat jij 't heel mooi bedoelt; maar wees
voorzichtig, Dora. Met vuur speelt niemand ongestraft. Als Herman werkelik zo
ongelukkig is met Marie, dan zou 't niets te verwonderen zijn, dat ie een opwelling
van tederheid kreeg voor een andere vrouw en dan zou 't evenmin vreemd zijn, dat
jij iets voor hem ging voelen. In 't begin zou je 't misschien zelf niet eens merken;
maar een ander merkt 't wel en nu.... je....
DORA
(uitbarstend).

Frits, nu geen woord meer, of ik word ernstig boos.
WEIMER.

Ik zeg je nog eens, dat ik niets anders bedoel dan je te waarschuwen. Waarom zou
jou niet kunnen overkomen, wat zo menige andere overkomen is? Ben jij
onkwetsbaar? Hoeveel ik van je houd.... of liever juist omdat ik zoveel van je houd....
kan ik....
DORA
(zeer ernstig).

Frits, Frits, pas op.... Ik waarschuw je ook; want ik.... ik kan die achterdocht niet
velen. Je verdenkt me niet.... je verdenkt me toch wel.... wat is dat voor gekheid?
Als ik van een andere man zo iets hoorde, zou ik.... zou ik hem gaan minachten! Met
vuur speelt niemand ongestraft; maar met verdenkingen evenmin. Wat je nu nog niet
gelooft, zal je allengs je zelf opdringen. Zet die onzinnige gedachten asjeblieft dadelik
uit je hoofd! Geef me je vertrouwen weer, zonder enige terughouding.... want anders....
anders....
WEIMER.

We kunnen er toch wel eens over praten!
DORA.

Neen, Frits ook dat niet!
WEIMER.

Maar, neem me niet kwalik....
DORA.

Geen woord, geen enkel woord wil ik er meer over zeggen, of over horen!
(zij snelt opgewonden en aangedaan heen).

WEIMER
(alleen).
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Is dat nu alleen.... verontwaardiging?
(Jakob opent de dubbele deur in het achterdoek; een voor-twee-personengedekte tafel wordt zichtbaar;
Weimer blijft of gaat zitten op de voorgrond.)

Einde van het vierde bedrijf.
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Vijfde Bedrijf.
Het toneel stelt dezelfde kamer voor als in het tweede bedrijf.

Eerste Toneel.
MARIE, daarna SIENTJE, later HERMAN.

MARIE
(die alleen zit te ontbijten).

En wat krijg je voor al je liefde?.... Je liefde voor je man.... je liefde voor je kinderen?
Ondank, verdriet, onverschilligheid en anders niet. Ieder trapt maar op je hart, alsof
't van steen was!
(er wordt geklopt).

Binnen!
SIENTJE
(met kranten en een brief en een portefeuille in de hand).

Mevrouw.... ik moest de post en de portefeuille maar hier neerleggen en u zeggen,
dat meneer dadelik beneden komt. Of u op wil passen, dat er geen tocht is.
MARIE.

Goed, Sientje, zorg dan maar, dat er nergens een raam openstaat en help me gauw
opruimen,
(zij ruimen de tafel op).

Heeft meneer wat gegeten?
SIENTJE.

Een stukkie brood, mevrouw.
MARIE.

Gelukkig. Pook eens in de kachel, wil je?
SIENTJE.

Ja, mevrouw.
MARIE.

Zie zo. Z'n stoel.... z'n inktkoker.... z'n voetzak. Nu kan ie komen,
(zij kijkt op een termometer).
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Twee en zestig graden; dat is een goeie temperatuur.
(Zodra Sientje weg is, snuffelt Marie in het hoopje kranten en brieven).

Geen brieven? Ja toch. Uit Antwerpen. Van Echten zeker. O, wat zou ik die graag
openmaken!
(Als Herman binnenkomt, werpt zij de brief weer schichtig neer).

HERMAN.

In de gang is 't koud; maar hier is 't lekker.
MARIE.

Hoe gaat 't er nu mee?
HERMAN.

Nog altijd huiverig en een beetje koortsig; maar in bed kon ik 't niet langer uithouwen.
MARIE.

Zenuwen.... anders niets, 't Is ook geen wonder.
HERMAN
(korzelig).

Och, Marie, de dokter zegt immers, dat ik kou heb gevat.
MARIE.

O, die dokter!
HERMAN.

Weet jij 't weer beter?
MARIE
(eer medelijdend dan scherp).

Hè, wat ben je nog prikkelbaar.
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(terwijl Herman onder zijn kranten zoekt).

Je hebt een brief uit Antwerpen. Zie eens gauw of....
HERMAN.

Een ogenblikje,
(hij zoekt nog eens onder de kranten).

Vreemd. dat er niets van Houtemakers is.
MARIE.

Mijn hemel, hoe is 't mogelik! Verlang je nu niet eens te weten....?
HERMAN.

Marie, laat me asjeblieft bedaard m'n gang gaan en m'n hoofd bij m'n zaken houwen.
Er bestaat nu geen enkele reden meer om nog zo zenuwachtig angstig te zijn.
MARIE.

Is Freddie dan mijn kind niet meer?
HERMAN.

JOUW kind en 't mijne ook; maar je weet wat Echten gisteren morgen uit Antwerpen
getelegrafeerd heeft: zaak komt in orde: Alfred Hotel Saint Antoine; morgen reis ik
eerste trein naar Haag.
MARIE.

Goed; maar wie weet, of er niet in deze brief staat, dat Freddie meekomt.
HERMAN.

Ik zal de brief lezen, maar vlei je daar niet mee.
MARIE.

Jij zoudt maar 't liefst hebben, dat we de jongen nooit terug zagen! Voor jou is 't
maar de vraag: wat kost me 't minste geld.
HERMAN
(met ironie).

Veronderstel je dat?
(hij kijkt zijn stukken in).

MARIE.

Je maakt mij niet wijs, dat je die meid van 't Alcazar niet in de gevangenis hadt
kunnen laten zetten, als je maar gewild hadt!
HERMAN.

Zeg toch zulke onzin niet.
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(hij gaat door met het doorzien van zijn stukken).

MARIE.

Als Freddie de zoon van Rothschild was, zat dat wijf allang in de kast.
HERMAN.

Hè! Zie maar eens na hoe laat de eerste trein uit Antwerpen hier aankomt,
(hij geeft haar een spoorboekje).

Nu zullen we eens kijken wat Echten schrijft,
(hij opent Echtens brief.)

MARIE
(niet scherp).

Dat is nu een vader, die maar één zoon heeft.
(zij kijkt in het spoorboekje).

MARIE
(na een ogenblik van stilte).

Rosendaal.... Rotterdam.... De eerste trein is in den Haag om drie minuten over half
elf.
HERMAN
(die gelezen heeft).

Zo.... zo....
MARIE.

Wat is er?
HERMAN.

Ik zal je de brief van Echten voorlezen,
(lezend).

Ingesloten een schrijven van uw zoon Alfred.
MARIE
(zenuwachtig).

Een brief van Freddie? Waar is die dan?
HERMAN
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(sprekend).

Wacht nu even.
(lezend).

U zal er uit zien, dat Alfred ernstig het voornemen koestert een ander leven te
beginnen.
MARIE
(zegevierend).

A!
HERMAN
(verder lezend).

Maar misschien zal u er om lachen, als ik u verzeker, dat deze ommekeer het werk
is van de zangeres uit het Alcazar.
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MARIE.

Wat? Dat slechte kreatuur, die de jongen verleid heeft door de hemel weet wat voor
gemeenheden! Is ie dwaas!
HERMAN.

Zal ik lezen of wil jij razen?
(doorlezend)

Ik zelf ben in lachen uitgebarsten, toen Alfred mij aankwam met dit verhaal; maar
nadat ik die vrouw een kwartiertje lang had horen redeneren, was de lachlust me
voor goed vergaan. Mijn wantrouwen in opwellingen en plannen, die er zo erg mooi
en verheven uitzien, is zeer sterk, misschien soms al te sterk; maar dit wantrouwen
verdween, toen ik merkte te doen te hebben met iets degelik goeds, iets ernstig
gemeends.
MARIE.

Iets degelik goeds? Die slet?
(bedarend gebaar van Herman).

HERMAN
(doorlezend).

Deze vrouw is zeker niet geleerd; maar al wat ze zegt klinkt verstandig en redelik.
Zij verfoeit het leven, dat ze gegedwongen geleid heeft.
MARIE.

Door wie gedwongen?
(bedarend gebaar van Herman).

HERMAN
(lezend).

En het is merkwaardig welk een uitwerking op Alfred de overtuiging heeft, dat deze
vrouw op hem vertrouwt en dat haar hele verdere leven van hem afhangt. Zijn plan
is naar Amerika te trekken. Op mijn aandrang wil hij evenwel afwachten, of u met
uw invloed hem misschien dichterbij aan een broodwinning in de vreemde helpen
kan.
MARIE.

Hij is gek! Dat wijf heeft hem betoverd!
HERMAN
(lezend).
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Morgen ochtend hoop ik de zaak nader met u te behandelen. Dit schrijven dient om
u in de gelegenheid te stellen er voor mijn komst met mevrouw over te spreken,
(sprekend).

Dat is nu de eerste flinkheid, waarop ik Alfred betrap.
MARIE.

Wou jij nu nog beweren, dat je niet blij was van hem af te komen? Ik zou anders
denken, dat ik toch ook iets in te brengen heb. Of ben je voornemens met mijn wensen
in 't geheel geen rekening te houwen?
HERMAN.

Ik ben voornemens maar met één ding rekening te houwen en dat is met Freddie's
toekomst. Daarvan moeten we redden, wat er nog te redden valt. Echten....
MARIE.

Is Echten nu opeens een orakel geworden? Maar waar is nu die brief van Freddie
zelf?
HERMAN.

Die is er niet; maar er is wel een post-scriptum.
(lezend)

Tot mijn verwondering brengt Alfred mij geen brief om in te sluiten. Hij schijnt
plotseling van plan veranderd te zijn en wil morgen zelf mee komen naar den Haag.
MARIE
(zegevierend).

Aha! Zie je wel! Nu heb jij je dan toch vergist! Freddie komt wel degelik.
HERMAN
(wantrouwend),

't Is waar; maar.... heel vreemd.... Jij doet zo.... zo triomfantelik! Heb jij daar soms
de hand in gehad?
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MARIE.

Wat zou ik kunnen doen? Ik.... een vrouw.... en nog wel zo'n domme vrouw.
HERMAN
(na Marie een poosje zwijgend strak te hebben aangekeken).

Enfin.... laat de jongen komen. 't Kan nu gelukkig geen kwaad meer; maar....
MARIE.

En als ie er is, zorg jij er dan ten minste voor, dat ie hier ook blijft. Die meid.... die
zangeres mag wezen wat ze wil; maar je zult 't toch met me eens zijn, dat een
fatsoenliker schoondochter voor ons aangenamer zou wezen. Of ben je ook dat niet
met me eens?
HERMAN.

Ik zal me daar vooreerst niet over uit laten. Eerst moet Alfred me ophelderen....
(Marie neemt haar sleutelmand op en gaat heen met een geheimzinnig glimlachje op het
gelaat).

Ik weet niet, Marie, wat je in je schild voert; maar wees voorzichtig.... er is nu heus
genoeg kwaad gesticht.

Twede Toneel.
HERMAN, daarna SIENTJE, daarna WEIMER, later MARIE.

HERMAN
(alleen).

Hoe durft de jongen hier komen?
(hij kijkt weer in zijn stukken, tekent er enige; er wordt getikt).

Binnen.
SIENTJE.

Brieven, meneer.
HERMAN.

Dankje.
(Sientje af; na gezocht te hebben in de brieven).

Weer geen reçu van Houtemakers.
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(er wordt nogmaals getikt).

Nu is 't toch vier en twintig uur geleden, dat ik hem 't geld heb gestuurd. Ik begrijp
er niets van.
(er wordt wederom getikt).

HERMAN
(opkijkend als Weimer binnentreedt).

O, ben jij daar.
WEIMER.

Ik heb tweemaal getikt, maar kreeg geen antwoord.
HERMAN.

Dat kan wel zijn; ik was.... ik dacht....
WEIMER.

Hoe gaat 't er van daag mee?
HERMAN.

Met m'n gezondheid? O, 'tzelfde; maar dat komt terecht. Er zijn erger dingen dan
een beetje koorts. Ga zitten....
(hem strak aanziende).

Scheelt er wat aan? Je.... Ik meen aan je gezicht te zien, dat je niet.... niet alleen komt
om te vragen naar m'n gezondheid.
WEIMER.

Dat is zo. Ik kom met een verzoek, dat je zeker onaangenaam zult vinden; maar....
dat ik toch onmogelik terug kan houwen.
HERMAN
(bitter).

Nog wat? Komaan!.... Nu.... voor den dag er mee!
WEIMER
(enigszins verlegen).

Ik wou je verzoeken onze afspraak te niet te doen.
HERMAN.

Onze afspraak?
WEIMER.

Ja, onze afspraak betreffende het direkteurschap van de Bank. Dat ik aan zou blijven
tot de volgende Kamerontbinding. Ik verzoek je me zo gauw mogelik te ontslaan....
liefst op staande voet.
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HERMAN.

Zo.... En.... doe je dat verzoek.... omdat je wilt gaan reizen?
WEIMER.

Juist; omdat ik wil gaan reizen.
HERMAN
(na een stilte).

Zeg eens, kerel, heb jij ook maar een ogenblik gedacht, dat ik zo iets geloven zou?
(Weimer kijkt Herman verbouwereerd aan; maar zwijgt).

Beter dan iemand weet jij hoe bitter treurig 't met mijn finanties gesteld is.
WEIMER.

Ja.
HERMAN.

Toen je gisteren bij m'n bed zat, wat heb ik je gezegd? Ouwe vriend, lang heb ik de
moed er in gehouwen; maar nu wordt 't me toch te kwaad. Ik geloof niet, dat ik lang
meer minister zal kunnen blijven.... De fut gaat er uit. En zou je me nu willen
wijsmaken, dat jij.... alleen om je reislust te bevredigen.... op dit moment me in de
steek zoudt laten.... terwijl je misschien binnenkort me juist een dienst zoudt bewijzen
door heen te gaan?
WEIMER.

Ach, zie je.... m'n reislust te bevredigen.... is ook niet.... niet m'n enige.... reden en
ik verzeker je, Herman, dat ik m n besluit met tegenzin, met grote tegenzin genomen
heb; maar....
HERMAN.

Kom, kom, biecht nu maar op wat er achter zit.
WEIMER.

Nu.... laat me je dan zeggen, dat.... ik heb een allerellendigste eigenschap, waarvan
ik me tot nog toe volkomen onbewust was. Ik ben jaloers.
HERMAN.

Jij, die zo'n juweel van een vrouw hebt, die in je opgaat, die....?
WEIMER.

Prijs Dora asjeblieft niet; dat zou olie in 't vuur zijn!
HERMAN.

Heb ik dan die jaloezie van je opgewekt?
(Weimer knikt zwijgend van ja).

En vin je dat niet te zot om alleen te lopen?
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WEIMER.

Zeker. Zo spreekt mijn verstand ook en toch.... toch kan ik er niets aan doen.
HERMAN.

Maar een man.... een verstandig man is toch niet jalocrs zonder een reden, een
aanleiding.
WEIMER.

Dat is ook zo.
HERMAN.

En waar zou jij die reden, die aanleiding van daan halen?
WEIMER.

Er lopen praatjes.
HERMAN
(verbaasd).

Praatjes? Praatjes, dat Dora en ik....?
WEIMER
(haastig en heftig).

Ik geloof er niets van! Ik vind 't onzin en toch ben ik bezig me zelf die onzin te
suggereren. Ik voel, dat jelui voortaan geen woord, geen blik meer met elkaar zult
kunnen wisselen of ik zal er wat achter zoeken.... er onwillekeurig iets uit afleiden....er
een martelwerktuig van maken voor m'n gemoedsrust. Ik merk nu al, dat ik korzelig,
nurks, onaangenaam ben en als ik daardoor m'n vrouw afstoot en ongelukkig maak,
dan krijg ik - dat spreekt van zelf - hoe langer
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hoe meer reden om te denken, dat Dora bij een ander troost gaat zoeken voor 't
verdriet door mij haar aangedaan. Daarom, Herman, Dora en ik moeten zo gauw als
't kan den Haag verlaten!
HERMAN.

Zo.... En als ik nu eens in je eigen belang je dat ontslag niet geef?
WEIMER.

Wat blief?
HERMAN.

Voel je niet, dat je over enige tijd berouw zult krijgen en dat je dan pas waarlik
korzelig, nurks, onaangenaam zult worden?
WEIMER.

Maar voel jij niet, dat.... als je m'n ontslag niet aanneemt, ik al dadelik denk: dat doet
hij om Dora hier te houwen?
HERMAN.

Loop dan naar de drommel! Je maakt me nijdig. Heb ik zóveel vrienden te veel, dat
jij door zo'n enkel praatje je gerechtigd mag achten.... maar.... praatjes.... praatjes....
van wie dan toch? Wie is daar nu eigenlik mee bij je aan gekomen? Dat zou ik toch
wel eens willen weten.
WEIMER.

Wat doet er dat nu toe?
HERMAN.

Dat doet er heel veel toe. Heb je geen plan me te vertellen van wie die praatjes
afkomstig zijn?
WEIMER.

Neen.... liever niet.
MARIE
(binnenkomend).

Herman, ik wou.... O, meneer Weimer! Hoe gaat 't u? Maakt Dora 't goed?
HERMAN
(ter zijde).

O.... wacht eens eventjes....
WEIMER.

Dank u, mevrouw....
HERMAN
(tot Marie).
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Marie, Weimer brengt me daar een zeer treurige tijding. Dora en hij.... gaan scheiden.
(Weimer wil spreken; Herman houdt hem terug).

Laat me even.
MARIE
(verrast, maar tevens wantrouwend).

Ach, kom.
HERMAN.

Op grond, dat er tussen Dora en mij....
MARIE
(onnadenkend heftig).

Geef jij 't dan toe?
HERMAN.

Heeft Weimer 't verhaal dan niet van jou?
MARIE
(haastig en onnadenkend).

Volstrekt niet! Ik heb alleen gezegd: er lopen praatjes.
HERMAN.

Aha! Dat komt dus wèl van jou?
WEIMER.

Nu ja; maar mevrouw heeft er dadelik bijgevoegd, dat zij aan die praatjes geen geloof
sloeg.
MARIE.

Juist.
HERMAN.

Waarom vertel je ze dan over?
MARIE
(verward).

Wel.... om.... om.... om meneer Weimer te waarschuwen. Ik weet best, dat jij om
praatjes niets geeft; maar niet iedereen is zo onverschillig.
HERMAN.

Ja.... ja. Dus.... jij hebt Weimer gewaarschuwd voor een gerucht, dat iemand je had
overgebracht Niet waar?
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MARIE
(aarzelend en achterdochtig).

Ja.
HERMAN.

Als wij je derhalve beloven bij die persoon geen navraag te zullen doen, dan ben
jij.... me dunkt, daar kan je niets tegen hebben.... dan ben jij bereid aan Weimer en
mij te vertellen wie die iemand is.
MARIE
(aarzelend).

Dat is te zeggen....
HERMAN.

Je zult toch zeker niet willen, dat Weimer en ik de hele geschiedenis moeten
beschouwen als een verzinsel.... een onderstelling van jouw eigen brein?
MARIE.

Natuurlik onderstel ik zo maar niet dingen, die voor mij alleronaangenaamst zijn!
HERMAN
(bedaard).

Van wie heb jij dus 't verhaal?
MARIE.

Wel.... van.... van niet één mens; maar.... van allerlei mensen.
HERMAN.

Is 't dan al zó verbreid?
MARIE.

Dat zeg ik niet; maar uit allerlei toespelingen van de mensen.... uit hun manier van
doen.... zelfs uit hun stilzwijgen....
HERMAN.

O, daar heb jij afleidingen uit gemaakt; maar verteld.... verteld hebben die mensen....
al die mensen je.... niemendal.
MARIE.

Met zovele woorden verteld.... neen; maar je begrijpt heel goed, dat....
HERMAN.

Zeker, zeker; ik begrijp nu alles en 't zou me niet verwonderen als Weimer 't ook
begreep.
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WEIMER
(aarzelend).

Ja.... ik begrijp, dat mevrouw wel wat lichtvaardig en overijld te werk is gegaan;
maar....
HERMAN
(uitbarstend).

Maar! Wat blief je? Volgt daar een maar op?
WEIMAR.

Ach, Herman, je weet.... ik verdenk je niet; maar.... noem 't laf van me.... bespottelik....
ziekelik.... m'n ellendige achterdocht is nu eenmaal gaande gemaakt. Ik zal redeneren:
wat nog niet is, kan worden.... misschien door mijn eigen schuld. Als ik hier blijf....
in dezelfde stad met jou.... dan heb ik geen rustige dag.... geen rustig uur meer. Dora
en ik moeten weg. Geloof me: het moet!
HERMAN
(met ingehouden opwinding).

Zo! Moet dat!
(nadat hij een poosje zeer zenuwachtig heen en weer heeft gelopen, tot Marie).

Ben je nu tevreden?
(Marie staat zwijgend op en gaat heen).

WEIMER.
(na een stilte).

Misschien, dat later....
HERMAN.

Ach, zeg maar niets meer. Je hebt gelijk. Als ik mijn huiselik geluk nog redden kon
door m'n beste vriend op te offeren.... waarachtig als God.... ik deed 't ook.
WEIMER
(Herman naderend met uitgestoken hand).

Herman.... je gelooft me toch, niet waar, als ik je verzeker, dat 't me erg aan 't hart
gaat....
HERMAN
(even Weimer's hand drukkend).

Ja, ja. Ga nu maar; ga maar.
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(Weimer onthutstaf; Herman blijft alleen en zijgt verslagen op een stoel neder).
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Derde Toneel.
HERMAN, later CLARA.

HERMAN.

O, God, o, God!
CLARA
(na een stilte binnenkomend; zij is gekleed om uit te gaan).

Vadertje, ik kom afscheid nemen.
HERMAN.

Wel zeker! Laat jij me ook maar in de steek!
CLARA
(op hem toesnellend en hem omhelzend).

Hè, paatjelief, hoe kan u nu zo tegen me uitvaren? U weet toch, dat morgen m'n werk
in Amsterdam begint.
HERMAN
(haar liefkozend).

Ach ja, kind, ik meen 't zo niet. Ik ben ziek.... ik.... vergeef 't me maar.... 't Kan een
mens heus wel eens te machtig worden.
CLARA.

Daarom juist is 't immers goed, dat ik ten minste wegga. Ik, die 't toch nooit met
mama zal kunnen vinden....
HERMAN.

Mama.... mama.... altijd mama. Dat je zo spreken moet over je moeder!
CLARA
(na een stilte).

Vadertjelief, wij moeten voortaan maar allebei opgaan in ons werk. Dat is 't beste.
HERMAN.

Ja, ja; zo heb ik vroeger ook wel gedacht; maar.... jij weet nog niet wat je wacht.
Werken geeft kracht en moed; dat is zeker en je verdiensten erkend te zien, dat doet
je goed, dat staalt je tegen de onvermijdelike miskenning; maar geluk, kind.... geluk
kan een mens alleen vinden in z'n huiselik leven.... in de genegenheid van de weinigen,
die hem dierbaar zijn en moet hij 't daar missen, dan behoudt ie z'n werklust, z'n
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energie, z'n ambitie toch niet. Als ik er aan denk, dat ik nu voortaan weer alle dagen
t'huis moet komen zonder jou te vinden....
CLARA.

Alle Zondagen kom ik immers over.
HERMAN
(haar liefkozend).

Je bent zo lief. Kon ik nu ook maar denken, dat jij ten minste gelukkig was; maar,
kindje, hoe flink je je ook houdt, voor mij kan je 't toch niet verbergen, dat je verdriet
hebt.
CLARA.

Ik zal 't wel op zij leren zetten.
HERMAN.

Luister eens, Clara, in de laatste dagen hebben de zaken van Alfred me te veel door
't hoofd gespookt. Daardoor ben ik er niet toe gekomen je nog eens te vragen, of je
me nu wel alles.... alles verteld hebt van 'tgeen er tussen jou en Echten voor is
gevallen.
CLARA.

Ach, ja, papa, kom daar nu maar niet meer op terug. Die zaak is uit.
HERMAN.

Echten heeft je toch nog een antwoord beloofd.
CLARA.

Dat was maar een belofte voor de vorm.
HERMAN.

Ben je daar zo zeker van? De laatste dagen is ie uit de stad geweest. Ik kan 't me niet
ontgeven, dat er achter die kwestie nog iets
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schuilt.... iets, dat.... dat jelui met opzet of bij ongeluk voor me verborgen houdt.
Echten is er de man niet naar opeens zonder reden zo zonderling te handelen,
(korte stilte)

Weet je waar ik over denk?
CLARA.

Nu?
HERMAN.

Echten rondweg naar de reden van z'n stilzwijgen te vragen.
CLARA
(heftig).

Papa, wat ik u bidden mag, doe dat niet.
HERMAN.

Waarom niet?
CLARA.

Omdat.... omdat.... Ach, wat zal ik nu iets gaan zeggen, dat voor mij al zo naar is en
voor u misschien nog erger.
HERMAN
(verbaasd).

Voor mij?
MARIE
(zenuwachtig opgewonden binnenkomend).

Daar komt Echten aan; maar alleen! Waarom zou Freddie niet bij hem zijn?
HERMAN.

We zullen 't horen.
MARIE
(tot Clara, die heen wil gaan).

Jij gaat natuurlik weer op de loop.
CLARA.

Ik moet naar de trein, mama.
HERMAN.

Clara, kind, nu moest je me één genoegen doen. Vertrek pas na twaalven.
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CLARA.

Maar, papa....
HERMAN.

Kindje, ik vraag 't je als een gunst voor mij. Laat Echten je hier aantreffen. In 't huis
van je ouwers; dat is toch heel gewoon, niet waar? Je hoeft niets te zeggen. Ik vraag
alleen.... blijf hier.... hier in de kamer.
CLARA.

Waarom? Wat moet dat nu geven?
HERMAN.

Misschien niets; maar ik verzoek 't je toch vriendelik. Daar.... ik smeek er je om.
CLARA.

Belooft u me dan op 't gebeurde zelfs geen toespeling te zullen maken?
HERMAN.

Dat beloof ik je.
CLARA.

U ook, mama?
MARIE.

Wat je papa belooft, beloof ik natuurlik ook.
CLARA.

Nu.... dan zal ik doen wat u vraagt; maar.... ik doe 't alleen.... om u te overtuigen.
MARIE.

Waarvan?
HERMAN.

Kind, kind, ik zou je zo graag gelukkig zien.
MARIE.

Ik soms niet?
CLARA.

Och, ja, mama, u ook.

Vierde Toneel.
HERMAN, MARIE, CLARA, ECHTEN, later SIENTJE.

ECHTEN
(gejaagd groetend).
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MARIE
(ontsteld).

Van Freddie?
ECHTEN.

Er is hem wat overkomen, waarvan ik niets begrijp.
HERMAN.

Wat dan?
ECHTEN.

Hij is gearresteerd.
HERMAN
(terwijl Marie en Clara uitroepen van verbazing slaken).

Gearresteerd?
ECHTEN.

Zodra ie hier uit de trein stapte. Hij begreep zelf niet waarom. Hij zei nog: hoe komt
mama er toe me te telegraferen om over te komen, als die zaak niet uit de wereld is.
HERMAN
(tot Marie).

Heb jij hem dan getelegrafeerd om over te komen?
MARIE.

Vin je dat zo vreemd? Mijn kind?
HERMAN.

Neen; maar.... mijn God.... als ze hem gearresteerd hebben, dan is 't om dat geld
geweest. Heb je dan gisteren dat geld niet aan Houtemakers gebracht?
MARIE
(verward).

Geld?.... Wat voor geld bedoel je?
HERMAN.

Gisteren morgen heb ik toch tien duizend gulden van 't kantoor Wolfsheim ontvangen.
Toen ik ziek te bed lag, heb jij zelf de enveloppe open gemaakt. Clara was uit. Jou
alleen kon ik 't vragen....
MARIE.

O ja.... ja.
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HERMAN.

Daarna heb ik je verzocht dat geld in een andere enveloppe te sluiten, die te adresseren
aan Meester Houtemakers, Bezuidenhout 12, en daar een briefje bij te voegen, waarin
je schrijven zoudt: mijn man verzoekt me u hierbij de tien duizend gulden te doen
toekomen, die hij gisteren avond mondeling beloofde u van morgen te zullen zenden.
In afwachting van een bewijs van ontvangst en zo voorts. Je herinnert je toch die
brief te hebben geschreven, hè?
MARIE
(enigszins weifelend).

Ja wel.
HERMAN.

Voor alle zekerheid wilde je zelf hem aan Houtemakers' huis afgeven. Heb je dat
dan niet gedaan?
MARIE.

Wel.... Herman....
HERMAN.

Zeg nu ja of neen!
MARIE
(na enige weifeling).

Nu.... neen.
HERMAN.

Neen? En.... waarom niet?
MARIE.

Omdat ik met dat geld.... met een deel van dat geld Freddie's schulden wilde afbetalen.
Ik dacht er natuurlik niet aan alles te houwen; maar....
HERMAN.

Maar toch genoeg om je zoon tot een dief te maken! Want dat heb je gedaan.... Jij....
z'n moeder!
MARIE.

Dat is niet mogelik!
HERMAN.

Die tien duizend gulden had de jongen verduisterd uit een zaak, waarin ie advokaat
was. Ik leende ze van Weimer, om ze onmiddellik

Groot Nederland. Jaargang 5

197
aan Houtemakers te zenden, die kurator is in het faljiesement. Was 't gebeurd, dan
had niemand iets van de verduistering kunnen merken. Maar wat doe jij? Stilletjes
neem je 't geld nog eens weg en breng je je eigen zoon de gevangenis in.
MARIE.

Had me dan ook gewaarschuwd! Dat heb je nu van die achterhoudendheid!
HERMAN.

Wou je er mij een verwijt van maken, dat ik de schande van je kind voor jou.... voor
z'n moeder en de hele wereld geheim heb willen houwen?
MARIE.

Maar 't geld is niet weg.
(zij haalt het geld uit een kastje).

Hier is 't. Je kunt 't dus nog dadelik zenden. Dan moeten ze Freddie weer loslaten.
HERMAN.

Wel zeker! Denk je soms, dat ik naar de gevangenis kan gaan en zeggen: laat deze
meneer er ogenblikkelik uit?
MARIE.

Ben je dan geen minister?
HERMAN.

En geloof jij, dat z'n aanhouding op dit ogenblik nog niet bekend is in de hele stad?
(hij schelt.)

Wat nog gedaan kan worden, zal gedaan worden. Ik ga er dadelik op uit; maar....
MARIE.

Neen! Jij moet in huis blijven voor je gezondheid. Ik zal....
HERMAN.

O, mijn gezondheid! Nood breekt wet; maar dat Alfred's naam geschandvlekt is....
geschandvlekt door jouw schuld.... al 't water van de zee wist dit niet meer af.
(tot Sientje, die in de deur verschijnt.)

Sientje, laat terstond een rijtuig voorkomen.
MARIE.

Haal een urbaine. Vlieg!
(Sientje af.)

HERMAN.

God, God!
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ECHTEN
(na een stilte).

Meneer ter Voorst.... als ik had kunnen voorzien, dat....
HERMAN.

Ach, meneer Echten, wie kan op dergelike dingen verdacht zijn? Laat me u m'n
hartelike dank betuigen voor de bereidwilligheid, waarmee u me dadelik te hulp is
gekomen.
ECHTEN.

Meneer ter Voorst, u heeft me zó dikwels bijgestaan met uw vriendelike toespraak
en goeie raad.... dat ik blij was.... van mijn kant.... En.... te meer was ik dit, omdat
andere gelegenheden zich waarschijnlik niet spoedig zullen voordoen. We zullen
elkander vooreerst wel niet terug zien?
HERMAN.

Hoe dat zo?
ECHTEN.

Ik denk naar buiten terug te keren.
HERMAN.

O, en.... en.... staat dit besluit al vast?
ECHTEN.

Zeer vast. U zal me.... hoop ik.... nu vergunnen.... afscheid te nemen. Ik kom zo van
de trein en....
HERMAN
(zijn hand vattend).

Natuurlik.... natuurlik.... Dus.... dus wil u uw ouwe leven hervatten. Ja.... ik kan niet
beoordelen, of u
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daar.... voor u zelf.... goed aan doet. Dat hangt af van uw inzichten.... uw smaak....
uw gevoelens; maar.... ik hoop alleen maar, dat u niet overijld....
ECHTEN.

Ik heb.... dat verzeker ik u.... heel ernstig en lang over de zaak nagedacht.
HERMAN
(die nog steeds Echten's hand vasthoudt).

Ja.... dan.... maar.... in elk.... geval.... als u den Haag nog eens bezoekt.... men kan
nooit weten.... mijn huis staat altijd voor u open.
ECHTEN.

Heel vriendelik van u. Ik ben anders voornemens den Haag in de eerste tijd.... niet
te bezoeken.
HERMAN.

Nu.... leef dan gelukkig, meneer Echten.
ECHTEN
(gedwongen groetend).

Meneer ter Voorst.... mevrouw.... juffrouw Clara.

Vijfde Toneel.
MARIE, HERMAN, CLARA.

CLARA
(uitbarstend tot Marie).

Ziet u nu in, dat ik me niet vergiste?
MARIE.

Ik zie, dat je met Echten een dwaas koket spel hebt gespeeld, waarvan je ten slotte
zelf de dupe bent.
CLARA
(heftig).

O!
HERMAN
(haar sussend).
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Bedaar nu, bedaar nu.
CLARA.

U weet heel goed, dat Echten gedaan zou hebben wat ik vroeg, als u niet tusssenbeide
was gekomen.
HERMAN
(verwonderd).

Hè?
MARIE.

Tussenbeide? Ik?
CLARA.

Herinner u maar eens wat u van papa verteld heeft! Dan zal u 't misschien zo vreemd
niet meer vinden, dat Echten op heeft gezien tegen 'n verbintenis met een dochter,
die volgens uw eigen verzekering aardt naar zulk een overdreven vader!
HERMAN.

En op dat huwelik hadt jij nog al je zinnen gezet!
MARIE.

Je kunt van alles een valse voorstelling geven en een lelike uitlegging ook.
CLARA.

Ik weet wel, dat u geen kwaje bedoeling had.... dat u maar zo sprak, omdat u de
kracht van uw woorden niet kent; maar nu de schuld op mij te willen gooien.... o,
dat.... dat is toch al te erg
(zij tracht ie vergeefs zich te beheersen en barst in tranen uit).

HERMAN
(Clara liefkozend).

Kindje, kindje, hield je dan al zóveel van die Echten?
(tot enig antwoord rukt Clara zich los en loopt ze luid schreiend heen).

Arm schepseltje!
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Zesde Toneel.
HERMAN, MARIE, later SIENTJE.

MARIE.

En dat heb nu ik op m'n geweten, hè?
SIENTJE.

Het rijtuig is voor, meneer,
(af.)

HERMAN.

Goed, Sientje.
MARIE.

Ik zal je jas halen, dan kan je hier in de warme kamer je aankleden,
(af, na een ogenblik stilte).

HERMAN
(alleen).

Ja, 't moet maar uit zijn.
(hij gaat zitten schrijven. Marie komt terug met hoed en jas).

MARIE.

Hier is je goed!
(zij toont haar ongeduld).

HERMAN.

Leeg hier, hè? Erg leeg. Geen kinderen meer.... ook geen vrienden meer. De enigen,
die nu nog heen kunnen gaan, zijn wij zelf.
(schrijvend).

MARIE
(na een stilte).

Je vergeet toch niet, Herman, dat 't rijtuig voorstaat.
HERMAN
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(nog schrijvende).

Ik ben terstond klaar.
MARIE.

Wat doe je toch?
HERMAN.

Ik schrijf.... aan de Koningin.
MARIE.

Aan de Koningin? Voor Freddie?
HERMAN.

Neen. Voor me zelf.
MARIE.

Voor je zelf?
HERMAN.

Ik vraag m'n ontslag.
MARIE
(verschrikt).

't Is toch niet waar? Jij, die zulke triomfen viert!
HERMAN.

Triomfen? Ik? In schijn ja. In werkelikheid triomfeert alleen m'n ouwe, m'n machtige
vijand. Als een sluipmoordenaar treft ie me in de rug.
MARIE.

Ik geloof, dat je weer vreselik overspannen bent.
HERMAN.

Daar kon je gelijk in hebben; maar mensen als wij, Marie, die elkaar zo overspannen
maken.... die zijn gevaarlik. Die moeten gaan leven in de eenzaamheid.... ergens
buiten, waar ze misschien niet veel goed kunnen doen; maar zeker ook minder kwaad.
MARIE
(iets heftiger).

Herman, ik begrijp heel goed, waarop je zinspeelt; maar is dat nu allemaal mijn
schuld?
HERMAN.

Neen; dat is mijn schuld! Ik was dom genoeg om me in te beelden, dat ik de domheid
kon leiden,
(zenuwachtig schaterlachend, gaat hij met hoed en jas heen).

MARIE.
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Grote God, hij wordt krankzinnig!
Einde van het laatste bedrijf.
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Met Maeterlinck per auto naar het zuiden
door Cyriel Buysse.
I.
Passy, November, 12 uur.....
Rue Raynouard, op het binnen-terras van Maeterlincks woning, staat de wagen
kant en klaar. De beide achterbanken zijn een en al verwarde opstapeling van koffers,
mantels, pakken en valiezen. Op de voorbank, bij het stuur, zit, roerloos als een
waker, de bruine dog Golaud.
Het is een grijze, vochtige Novemberdag. Niet koud, niet warm, niet mooi, niet
bepaald leelijk; neutraal. Rondom het begrint, half cirkelvormig terras, dat, met een
laag, grijs muurtje, van den diep naar beneden afglooienden tuin is afgezonderd,
staan de laatste najaarsbloemen te verkleuren en te verdorren. De tuin zelf, waar men
langs een trap van steenen treden in neerdaalt, ligt grauw en zwart van maandenlange
eenzaamheid, in den rook en het stof van omringende fabriekschoorsteenen. Heel in
de diepte, onzichtbaar, kronkelt de Seine, die haar beweging en geluiden als een
verren chaos tot daar opstuwt.
Maeterlinck voelt niets meer voor dien vrij grooten stadstuin met nog zeer mooie
boomen, waar hij vroeger zijn bijen had en danig op gesteld was. Green hark rakelt
er meer de droge blaren van de met gras en mos begroeide paden, en de half
afgewaaide takken blijven er, als verminkte ledematen, in de dorre, ongesnoeide
kruinen hangen. Hij gaat er dan ook verhuizen. Het rumoerige Parijs trekt hem niet
langer aan. Hij wil alleen nog rust en vrije ruimte. Voortaan zal hij wonen, tot het
wellicht later weer verandert (want hij houdt wel van afwisseling): 's zomers in het
groen
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Normandië, waar hij reeds vroeger het kasteel van Gruchet-Saint-Siméon bewoonde
en nu pas eigenaar geworden is van de vorstelijkschoone, historische abdij van
Saint-Wandrille, bij Rouaan; 's winters in het warme, milde Zuiden.
Daar rijden wij heen.
- Allons, Golaud, fais place!
Le Dieu (zooals het hondje in La mort d'un petit chien1) zijn meester dient te
beschouwen) le Dieu is verschenen en zet den motor in gang. Hij is van den hals tot
de voeten gehuld in een langen, grijsbruinen mantel en op zijn bruine pet met
neergetrokken oorlappen, blikkeren de groote, ronden glazen van den zwarten bril.
Golaud heeft plaats gemaakt, zit wijs en kalm op zijn achterpooten, tusschen le
Dieu en mij. Zijn donkerbruine, bijna zwarte snoet is vol met dikke rimpels, zijn
kort-geknipte ooren staan gespitst, zijn stompe neus glimt vochtig, zijn groote, bolle,
breed van elkaar verwijderde oogen staren, vol aandachtige belangstelling, strak vóór
zich uit. Golaud is dol op automobieltochten en sinds uren zit hij wachtend in den
wagen, uit vrees dat men anders zonder hem weg zou kunnen rijden.
Daar gaan we, de breede poort uit, waar de bediening groetend op den drempel
staat, de sterk-hellende straat af, de oevers van de Seine langs.
Maeterlinck zit sprakeloos aan het stuur, al zijn aandacht wijdend aan de leiding
van den wagen. De kaden liggen vet en slijkerig, en ondanks de trage, zeer
voorzichtige vaart, glijden de wielen af en toe als 't ware van onder den wagen weg.
't Is telkens stoppen, zwenken, draaien, om allerlei hinderpalen heen. Monsterachtige
stoomtrams, omnibussen, wagens, karren, voetgangers, 't moet alles maar vermeden
en ontweken worden, en Maeterlinck deelt mij in korte woorden mede, dat hij in
Parijs zijn auto nooit gebruikt. Deze rijdt voor het laatst door de vieze, krioelige
straten, hij blijft ginder, waar men er ten minste van genieten kan, tot hij op is of
verkocht wordt, in het zuiden.
Eindelijk buiten Parijs, maar niet uit de slechte wegen noch de leelijkheid. O! wat
is ze akelig en afschuwelijk leelijk, de ‘banlieue’ van Parijs, langs die kanten!
Rookende schoorsteenen, stoffige fabrieken, smerige winkeltjes en kroegjes, met af
en toe daar

1) Zie: Le double Jardin.
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tusschen in een zomer-optrekje van burgerluidjes. O! die zomer-optrekjes der
burgerluidjes in de buurt van Parijs! Die miserabele kleine huisjes, die armoedige
tuintjes, die anemische heestertjes, die teerende bloemparkjes! Maeterlinck heeft zijn
grooten bril over de oogen getrokken en nu en dan kijkt hij eens vluchtig in 't
voorbijsnorren naar al die akeligheid en bromt dan even, achter den breeden,
rechtopstaanden kraag van zijn jas:
- C'est la villégiature des Parisiens. Il appellent ca vivre à la campagne.
Zoo gaat het voort, langs beide kanten van den zwart-modderigen, onmogelijk
geplaveiden weg, tot aan Villeneuve-Saint-Georges, ruim vijftien kilometers slijk
en narigheid. Dan, eindelijk, de mooie, breede, effene weg, de echte, Fransche, blauwe
weg van fijn-gestampte rotssteen, die zich ontvouwt, op en neer golft en kronkelt,
over de wijde oppervlakte van het land.
Le Dieu draait even aan een kraantje en met volle snelheid schiet de wagen vooruit,
in 't fluiten van den kouden luchtstroom om onze ooren. De jassen worden dichter
toegeknoopt om hals en polsen, de brillen stevig opgezet, de petten flink over het
hoofd getrokken. Onze brillen zijn met lappen, die ook, als maskers, neus, voorhoofd
en wangen bedekken; en zoo zien wij er uit als twee Kobolden of duivels: Maeterlinck
een bruine en ik een grijze duivel, in den orkaan van onze eigene vaart een soort van
wilden sabbat vierend. Arme Golaud! Die bezit jas noch bril en hij vindt zeker wel
dat we wat àl te hard rijden. De tranen loopen langs de donkere rimpels van zijn
snoet en om de beurt wendt hij met koude knipoogen den kop om, naar mij en naar
le Dieu, als om ons stil te vragen of we nu toch gek geworden zijn.
Forêt de Senart, meestal laag kreupelhout, goudgetint of bruin gebronsd in
herfstpracht, doortrokken van eindelooze rechte en breede lanen en bezaaid met
enkele witte villas, die er als reusachtige paddenstoelen schijnen uit op te schieten;
Melun, grauw stadje met hooge huizen en smalle kronkelstraten; en weldra, in de
verte, de donkere, imposante massa van Fontainebleau.
Le Dieu zit zwijgend aan het stuur en staart over den weg, strak vóór zich uit.
Waarom en waarover ook gesproken? Wat te zien is zien we en het geraas van den
wagen maakt het gesprek te inspannend. Wij kennen elkaar ook reeds zoolang. Tot
geen enkele conventioneele beleefdheid zijn wij tegenover elkaar ge-
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dwongen. Wij mogen en kunnen, in elkanders tegenwoordigheid, desnoods uren lang
zwijgen. - Wij zwijgen! - De wagen zoemt en schuifelt, de prachtige herfstlanen, de
roode en gouden boomen, de violette verten, de blauwe, breede weg die in ons snelle
rennen als een zeegolf op en neer deint, het vliegt ons alles, als een feerie voorbij.
Wat is het indrukwekkend grootsch, en wild, en schoon, dit heerlijk bosch, in vollen,
laatsten herfsttooi!
Daar ligt de stad en het paleis. Zullen we even ophouden? Het eerste plan was
daar te overnachten; maar de horloge op de voorplank van den wagen wijst slechts
half vier, en nog zooveel honderden kilometers zijn af te leggen vóór wij op de plaats
onzer bestemming aankomen! Dan maar even opgehouden en weer verder
doorgestoomd.
Opgehouden en een pijpje gestopt. Het stadje is verlaten, verlost van zijn Engelsche
en Amerikaansche zomer-bezoekers, die er naar ‘la cour des adieux’ zijn komen
kijken. Slechts een paar auto's voor het monumentale hek, met nog een achttal
Cooks-of-Baedekers-toeristen, die na 't bezoek weer instappen, om naar Parijs terug
te keeren.
- Continuons?’ vraagt Maeterlinck.
- Continuons.
Ik zet den motor in gang, Golaud, ook eventjes afgestapt bij een der pijlers van
het hek, wipt op zijn plaats terug en wij vertrekken.
Langzamerhand wordt het avond. Het grauwt alom; en, aan den horizont, laag
onder de dikke, loodgrijze wolkenkap, blikkert in het verre westen de lange, smalle,
zwavelgele lichtstreep van de ondergaande zon.
Triestig en verlaten ziet het land er uit. De eenzame huizen langs den eenzamen
weg hebben de doffe kleur der ruige, grauwe aarde. En weer zitten wij naast elkaar
te zwijgen in het snorren van den motor, dicht ingepakt onder jassen, petten en
maskers, met Golaud roerloos op zijn achterpooten tusschen ons.
Eensklaps een emotie! Als een bal, midden in de snelle vaart, schiet Golaud uit
den wagen. Ik zie hem ombuitelen en rollen, terwijl Maeterlinck plotseling stopt, en
't oogenblik daarna weer opspringen en, onder scherp gejank, als een schicht in een
bosohje verdwijnen.
- Rien à faire. Il a encore vu un lapin ou un lièvre,’ zegt Maeterlinck flegmatisch.
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- Maar roep hem toch terug; je gaat hem verliezen!’ vrees ik.
- 't Hoeft niet, hij komt van zelf wel terug,’ meent Maeterlinck. En kalm stopt hij
weer een pijpje, rustig wachtend.
Na enkele minuten hooren wij achter het boschje het blazend gehijg als van een
stoommachine.
- Ah! le re-voilà! Veux-tu mettre en train?’ vraagt Maeterlinck, weer bij het stuur
zijn plaats innemend.
Ik zet in gang. Golaud komt buiten adem uit het ritselend hout, springt over 't
slootje, wipt op de voorbank.
- Ja maar, jij corrigeert hem ook niet!’ roep ik, verbaasd dat le Dieu met geen enkel
woord zijn hond beknort.
- Que veux-tu, ça l'amuse. Et puis, c'est sa nature,’ is 't filosofisch antwoord.
Een geknars van raderen en weer zijn we weg.
Golaud zit nog steeds buiten adem, als overweldigd door zijn wilde emotie. Soms
houdt hij even op met hijgen, alsof hij er nu eindelijk overheen was, maar 't oogenblik
daarna begint het weer, met open bek en klapperende tong, die schuimt en kwijlt.
Een vage glimlach komt over le Dieu's bijna onzichtbare trekken. Hij mompelt
iets achter den kraag van zijn jas dat ik niet goed begrijp.
- Comment?’ vraag ik.
- C'est ma faute,’ herhaalt hij. ‘Je le lui ai appris’ En eensklaps frank lachend,
zooals hij soms doen kan, in het gewoon Gentsch-Vlaamsch patois, dat hij af en toe
met vlaamsche vrienden nog eens voor de grap gebruikt:
- Khé hem lieren apportsjes zoeken en biestjes pakken!
't Was bijna nacht geworden. Op een paal las ik: ‘Nemours, 3 kilomètres’ en wij
besloten niet verder te rijden en den eersten nacht in dat klein stadje door te brengen.
Bij 't licht van een lucifertje raadpleegde Maeterlinck even het voortreffelijk
opgemaakt excursie-boekje van ‘le Touring Club de France,’ om den naam van het
hotel te vinden.
In volle duisternis kwamen wij er eindelijk aan.
Maeterlinck wou daar een telegram verzenden aan Haar, die nog te Bordeaux in
‘tournée’ was, met ‘La Mort de Tintagiles’ en eerst later, te Avignon, per spoor bij
ons zou komen.
- Le nom de l'expéditeur, monsieur?’ vroeg de bediende van het telegraafkantoor.
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- Maurice Maeterlinck.
- Plait-il?
- Maurice Maeterlinck.
- Comment cela s'écrit-il, monsieur?
Maeterlinck, ietwat ongeduldig, moest het zelf opschrijven.
Ik, achter zijn rug, grinnikend:
- Stuur hem toch ‘le Trésor des Humbles,’ amice.

II.
Een van de illuzies onzer reis was: eens goed de fransche ‘province’ te zien: het
uitzicht van het landschap, het leven van de kleine stadjes, alles wat men anders met
de groote sneltreinen voorbij stoomt, zonder er veel van te bemerken. Wel is 't wat
laat op 't jaargetijde, maar 't weer schijnt mooi te willen worden, de zon glanst zacht
in een helderblauwen hemel met hooge, zilverwitte wolken en veel boomen dragen
nog de gouden pracht van hun herfstloover.
Nemours! Het ouderwetsch provincie-stadje ligt daar, naïef en liefelijk, omringd
van zijn stille wateren en verweerde vestingen beplant met hooge boomen. Hier en
daar doet het aan Brugge denken. In plaats van 't poëtische Minnewater kronkelt hier
de poëtische Loing, tusschen zacht-glooiende, met gras en heesters begroeide oevers.
De kleur der huizen is grijsachtig, van dat grijsachtig-geel, dat men zooveel ziet in
Frankrijk, kleur van de rots en de klei waarmede zij gebouwd werden; en daar, bij 't
water, staat ook het kasteel, de ruige, middeneeuwsche burg, met de vier flankentorens
als vier reusachtige peperbussen; indrukwekkende ruïne, symbool van vroegere,
trotsche macht en hedendaagsche vervallenheid.
Weer zijn we weg, over de breede, effene, grijsblauwe wegen. Die wegen zijn als
't ware voor de automobiel geschapen. Zooals zij hier zijn, reeds verre van de smerige,
hobbelig-geplaveide Parijsche ‘banlieue’, is het een aanhoudend zacht en snel vliegen
zonder horten noch schokken, in het gezellig rythmisch zoemen van den motor.
Eindeloos eenzaam en verlaten, met zachte op-en-neer golvingen, strekken zij zich
tusschen twee lijnrechte boomenrijen naar de verten uit. Slechts hier en daar een
grijs-bestoven kar, langzaam getrokken door twee, of drie, of vier zwaar-opgetuigde
en achter elkaar aan gespannen paarden, die van zelf zonder
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dat de leider er zich mee bemoeit, bij het getromp van onzen toethoren, naar rechts
uitwijken. Af en toe ook een auto die ons tegemoet snelt, en die den indruk geeft of
hij van heel héél verre kwam, geel bemodderd, grijs-bestoven, met dik onder petten,
mantels en brillen ingepakte reizigers. En rechts en links niets dan de wijde, wijde
uitgestrektheid van het land, met hier en daar een dorre wijngaard of een boschje,
met nu en dan een eenzaam, grijzig, triestig huisje, of een groepeering van enkele
dier huisjes om een oud, bouwvallig kerkje, die een dorpje vormen. 't Is wel zeer
eentonig, en die eentonigheid schijnt ons te drukken en wij zwijgen. Uren lang blijven
wij zwijgen. Alleen de motor heeft aanhoudend het woord, die raast maar door; hij
zingt het eindeloos, zacht-zoemend deuntje van zijn vier cylinders, zonder een seconde
te verademen. Hij zou zoo maar doorgaan, den ganschen, langen dag; doch
Maeterlinck krijgt er eindelijk genoeg van; hij draait het kraantje dicht, kijkt mij even
door zijn groote brilglazen aan en vraagt:
- Si ou fumait une pipe?
- Fumons une pipe!
Van lieverlede krijgt het landschap een ander uitzicht: kleine, liefelijk begroeide
heuveltjes, watervalletjes en beekjes, allerlei poëtische hoekjes. Wij komen in ‘le
Nivernais’ dat grenst aan ‘le Berry’, het land van George Sand. En iets uit vroegere
lecturen komt mij, met romantische herinneringen, tegemoet gewaaid. ‘La Mare au
Diable, le Meunier d'Angibault, François le Champi,’ 't was ongeveer een streek als
deze, die tot harmonieuze omlijsting diende van deze wel wat zoeterig-brave, maar
toch frisch-idyllische verhalen. Reeds in het bosch van Fontainebleau had ik, in
verbeelding, Haar geest om mij heen voelen zweven. Doch daar was ze met Hem,
de Musset, en zijn tragisch-kwellenden hartstocht, die als een brand van vernieling
tusschen de sombere bosschen en de wilde rotsen oplaaide. Hier, in dat liefelijk land,
was ze heel innig alleen, in haar wandelingen en droomerijen, vreedzaam en kalm,
langs de murmelende beekjes en de zoetgeurende, zonnige, heuvelglooiingjes, met
haar vriendelijk-geromantiseerde boeren en boerinnen. Geen auto's reden in dien tijd
met wild-snorrende vaart over de stille wegen, maar wel dokkerden er, zoo als nu
nog, traagschommelende Zigeuner-wagentjes met zwart-
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harige vrouwen en heel veel kinderen als blinkend-bruine besjes met gitzwarte
ooge-pitjes, en zwierven ook de ‘chemineaux’ zooals wij ze thans weer voortdurend
ontmoeten.
O! die fransche ‘chemineau’ wat is hij onveranderd en traditioneel-romantisch
gebleven, een vast en echt, onvervalscht type in het fransche land! In niets lijkt hij
op den haveloozen, amerikaanschen ‘tramp’, noch op den weerzinwekkend-vuilen,
italiaanschen ‘lazzarone’, noch op den gedegradeerden, noordelijken landlooper. De
‘chemineau’ draagt een soort fiere, aristocratische ridderlijkheid onder zijn flardige
plunje. Daar schuilt zijn hooge trots, onaangeroerd gebleven. Als een gelijke staart
hij je onbevangen in de oogen aan, en groet je in 't voorbijgaan, zonder ooit een
bedelende hand uit te steken. Geef je wat, goed. Geef je niets, ook goed. Krijgen wil
hij; bedelen, nooit. En boven alles stelt hij zijn onafhankelijkheid op prijs. Hij weet
niet wat of waar hij eten zal, waar en hoe hij slapen zal: dat zijn voor hem zaken van
minder belang. Een stuk brood, een flesch landwijn, die krijgt hij overal. Bessen
groeien op de bramen, en geen warmer, zachter bed dan de hooiberg in een schuur.
Zijn groote, bijna eenige vijanden, zijn koude, wind en regen. Die verafschuwt en
vlucht hij. ‘Merk je wel op’, zei Maeterlinck mij, ‘dat bijna nooit een chemineau
tegen den wind opworstelt?’ En inderdaad, al die wij zagen, - en steeds talrijker
werden zij, naarmate wij dieper naar het mildere Zuiden afdaalden - gingen met den
wind mee, in 't warme van de zon. 't Kan hen niet schelen waar ze ook belanden.
Morgen, als de wind omdraait, draaien zij eenvoudig mee.
La Loire!.... Eensklaps, bij een bocht van den weg, tusschen lage, wijd van elkaar
wegwijkende, begroeide oevers, ontvouwt zich de prachtige, nobele, zilverglanzende
kronkeling van Frankrijks schoonsten stroom! 't Heeft iets van een romantisch
tooneeldécor. Geen leven, geen beweging, geen schuitje op het breede water: niets
dan die majestueuze, bleeke kronkeling, met allerlei kalme vertakkingen tusschen
de tallooze, eenzame, onbewoonde, maar dicht-begroeide eilandjes. De blauwe weg
loopt vlak langs de poëtische oevers, het water breidt zich uit, steeds nobeler, steeds
kalmer en steeds grootscher, naar den verren, stillen horizon, waar de romantische
kasteelen ergens staan te prijken. ‘Les
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châteaux de la Loire!’ wie heeft daar niet van gehoord of gedroomd? Hier zijn ze
echter niet, maar hoe voelt men 't heele oord er voor geschikt, door de natuur als 't
ware aangewezen: oude burgen met ophaalbruggen en kanteelen, sombere, imposante
tuinen, brokkelige torens hoog op steile rotsen, onder chaotische wolk-gevaarten, in
den maneschijn. Maar wij snellen en vliegen, de stroom wijkt van ons weg, komt tot
ons terug en wijkt opnieuw, tot wij hem voor 't laatst terugvinden en meteen voor
goed verlaten in het oud, geel-grijze, pittoresk Nevers. Hier gaat het grijs en geel der
oude, fransche stad reeds naar het goudbruin zweemen. Een zuiderlijker glans van
warmte ligt over de steenen. Nevers, aan den oever van de blauwe Loire, glinstert
in gouden tinten, met zijn hooge daken en zijn slanke klokketorentjes, den rug gekeerd
naar 't noorden en 't gezicht naar 't zuiden, stralend-kijkend door zijn tallooze,
lief-lachende venster-oogen in de warm-zachte zon.

III.
Eertijds was een reis door de fransche ‘province’ een alles behalve pleizierige
onderneming. De treinen waren schaarsch en reden langzaam en de hôtels waren
slordig en vuil. De kleinere fransche steden werden feitelijk door geen toeristen,
maar nagenoeg uitsluitend door daartoe genoodzaakte handels-of-andere reizigers
bezocht. Het druk verkeer van wielrijders en vooral van automobielen heeft dat alles
in verbazend korten tijd veranderd. De Touring Club de France, die, heden ten dage,
meer dan honderd duizend leden telt en bijgevolg over een indrnkwekkende macht
beschikt, heeft over het heele fransche land commissarissen afgevaardigd om er de
toestanden van de hotels in oogenschouw te nemen en er de noodige verbeteringen
op te dringen. Zeer oordeelkundig zijn ze dáármee begonnen waar het kwaad algemeen
op zijn ergst was: met name de W.C. gelegenheid. Wie vroeger - en nu nog op
sommige punten - in de fransche departementen reisde, weet hoe walgelijk-onzindelijk
en onhygiënisch die plaatsen bijna overal gehouden werden. 't Was erger dan iemand
denken kan. Zij hebben dus geëischt: eerst en vooral toepassing van het engelsch
systeem op die gelegenheden. Daarna hebben ze uit de slaapkamers zooveel mogelijk
alle donkere kleeden, behangsels en
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gordijnen - die woekerplaatsen van microben - doen verwijderen en in ruiling daarvan
gevorderd: ijzeren bedden, gepolijste houten vloeren en eenvoudig licht-geolieverfde
wanden. Over het eten, dat doorgaans, en vooral in de fransche ‘province’, zoo lekker
en zoo overvloedig is, hoefde geen ander toezicht dan dat der zindelijkheid gehouden.
Wie zich nu aan die nieuwe voorwaarden niet wilde onderwerpen werd eenvondig
door de meer dan honderd duizend leden van den Touring Club geboycot. Wie wèl
wilde, doch de geldelijken middelen niet bezat, werd, tegen zeer lage rente, voorschot
verstrekt. Met dat alles stegen de prijzen weinig of zelfs in 't geheel niet; en, op dit
oogenblik, dank zij de Touring Club, is het verblijf in een fransch provincie-hotel
een genot geworden, dat niet zelden, onder alle opzichten, het verblijf in een hotel
van Parijs, zelfs in de beste en de eerste, verre overtreft.
Dat genoegen hadden wij dan ook weer in Moulins, waar wij dien avond, na een
langen en vrij eentonigen rit aankwamen. Zoo lief en poëtisch als ‘le Nivernais’ ons
toescheen, zoo kleurloos en saai leek ons het departement van ‘l'Allier’, dat een
gedeelte is van de vroegere provincie ‘le Bourbonnais.’ 't Zijn aldoor vlakke, grijze,
weinig bevolkte en bebouwde streken, met eindelooze rechte wegen tusschen
eindelooze rechte rijen van kaarspopulieren. Het voelt er kil en vochtig overal, en
niets is er waar ook het oog maar even met een aangenamen glimlach op kan rusten.
In 't stadje zelf is het of men voelde den tragen, onderdrukten polsslag van het gansche
middelmatige, provinciale leven. Men voelt er een soort machtelooze poging tot
breeder en ruimer bestaan. Er zijn mooie huizen, groote winkels, een uitmuntend
hotel, en ook een prachtig koffiehuis, hèt koffiehuis der stad, vol spiegels en drukke
muurschilderingen, en dat meteen als 't ware 't hart is van dat ver in Midden-Frankrijk
afgelegen plaatsje, waar al het leven schijnt naartoe te stroomen. Daar zitten ze, de
magistraten, de advocaten, de officieren, om tafeltjes te bitteren en kaart te spelen;
en er komen zelfs dames, een paar bijna demimondaines met tapageuse hoeden, die
er een soort Parijsche chic aangeven, en er opgang maken. En is 't klimaat er dan zóó
ruw of is 't een plaatselijke elegance: haast al de heeren dragen dikke, korte mantels
van geite-bont, zooals die waaronder 's winters de automobielisten zich vermommen.
Het staat heel gek voor ons die daar niet aan gewend zijn, vooral met hoogen hoed
en langen pantalon. Moulins heeft
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verder al niet veel bizonders. Toch is er een oude ‘beffroi’, een groote zeldzaamheid
in Frankrijk en de stad ligt op den linkeroever van l' Allier, een breeden bergstroom
met een keienbed, half droog bij plaatsen, en waar heele benden waschvrouwen,
volgens fransche gewoonte, met een groot stuk marseillaansche zeep en een houten
klopper, het linnegoed zitten te wrijven, te slaan en te boenen.
Den volgenden ochtend hangt er een kille, bijna onzichtbare motregen in de
effen-grijze lucht te beven. Daar hebben we nu, in dat triestig oord, wat we al de
heele reis gevreesd hebben: regen! En nu nog wel in 't gure najaar, in een open
automobiel!
De eindelooze rechte wegen glimmen vettig in 't verschiet van geelachtige slijk.
De wagen rijdt langzaam, de wielen slippen. Tot over neus en mond en ooren zitten
wij ingepakt, en de arme Golaud, donkerbruin-glimmend en rillend van nattigheid
en kou, knipt met zijn bolle, goede oogen naar den triestig-grijzen horizon. Waarom
ook gaat hij niet in den achterwagen onder pakken en mantels liggen? Reeds een
paar keer heb ik hem daar lekkerwarm ingepakt; maar neen: telkens komt hij er weer
uit gekropen. Hij wìl bij het stuur zitten.
Roanne, vrij aanzienlijke, onder den motregen onuitsprekelijk vuile, en grauwe,
en gore industrie-stad! Wij houden er juist maar op om essence en olie in te nemen
en haastig te lunchen. En weer rijden wij verder, naar Lyon toe.
Het uitzicht van het landschap verandert. De hemel klaart ietwat op, het regent
haast niet meer, maar het wordt scherper koud; en ginds, den einder afsluitend, rijst
een hooge, blauwachtige bergketen. O, gelukkig dat wij toch eindelijk uit die grijze,
vlakke eentonigheid zullen komen! Wij ademen reeds vrijer, wij stijgen, wij rijden
langs begroeide, nog lief-groene-en-bruine heuvels; de drogere weg kronkelt en
slingert weldra tusschen bergen aan weerskanten, de hoogte in. Wij bereiken een top
en dalen in vlugheid weer naar de diepte, ten allen kant omringd van bergen nu; en
reeds juichen wij inwendig en lichten pet en bril wat op, toen de wagen eensklaps
lichtjes scheefzakt, met een ongewoon gehobbel over den toch effen weg.
- Oh la la! Crevés à l'arrière! roept Maeterlinck, met een
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gebaar van wanhoop vluchtig omkijkend. En meteen richt hij den wagen op zij en
houdt stil.
Helaas! helaas! de band van 't rechter achterwiel is heelemaal plat gedrukt! De
laatste adem is er uit weggeblazen en in de caoutchouc zit me daar een spijker
gekronkeld, een spijker, zooals ik er nog nooit zulk een groote, en dikke, en
akeliggekronkelde gezien heb!
Spoedig aan 't werk, want de avond is nabij en Lyon ligt nog verre, nog héél verre,
daar, achter de hooge, blauwe bergen. Jassen uit, brillen af, mouwen opgestroopt,
en getild, en geduwd, en getrokken! De doorboorde binnenband er uit gehaald, een
nieuwe, gave, in de plaats gestopt; en maar gepompt, gepompt!....
Helaas! drie maal helaas!.... Nadat wij, om de beurt, ons afgehijgd hebben met
pompen, en eindelijk meenen klaar te zijn, hooren wij eensklaps een fijn gesis, als
't ware een spotgesis om onze ooren suizen, en langzaam zakt de reeds
mooi-opgeblazen band machteloos-slap weer in elkaar. Haast en spoed is zelden
goed! Wij hebben 't te vlug willen doen en 't is mislukt. De binnenband zat gekneld
en mòèst door de spanning barsten. 't Is alles opnieuw te beginnen!
Wie zou er niet een beetje kregel worden? Ik, als gast, dien mij kalm en goed te
houden; maar Maeterlinck, als gastheer, heeft wel het recht uit zijn humeur te zijn
en dat ìs hij! Daarbij bezeert hij zich aan de rechterhand, en zijn bloed stroomt!....
O! Maeterlinck-dweepsters en vereersters, waar waren uwe zakdoeken om dat illuster
bloed op te vangen en als reliquie te bewaren! Van nog dien avond in Lyon te kunnen
komen is nu ook geen sprake meer. Wij kijken even op de kaart en kiezen uit, op
goed geluk af: Tarare, midden in de bergen. Dat is althans een stadje en dat moeten
wij trachten te bereiken. Opnieuw moedig aan 't werk; aan den zwaren arbeid! mag
men wel zeggen. Geduwd, getild, getrokken, gepompt! Wat moeten we daar toch
reeds lang mee bezig zijn! Wagens en karren, die wij nauwelijks buiten Roanne
voorbijreden, komen daar langzaam en schommelend over den weg aangedokkerd,
en rijden òns nu voorbij.
- Il est malade? roedt een der voerlui spottend in het ratelend schokken van zijn
kar.
Gelukkig niet meer! Hij is weer genezen! De band, ditmaal, houdt prachtig; Golaud,
die aan het wandelen was, wordt terug-
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geroepen, de motor weer in gang gezet en nog eens zijn we weg. Maar o! met welke
vrees en welke omzichtigheid! Zou hij 't houden? Zou hij niet weer zijn adem
uitblazen? Elk oogenblik kijken wij naar het achterwiel om. Wij voelen al het zwakke
en wankelbare van dat beetje saamgeperste lucht, die ons moet dragen; en wij zijn
ook in 't geheel niet zeker dat ons werk de tweede maal beter verricht werd dan de
eerste. Wij zijn beiden toch maar knutselaars, die zoowat op goed geluk af gescharreld
hebben. ‘Si nous pouvous tenir une quinzaine de minutes nous sommes sauvés,’ zegt
Maeterlinck. En de ‘quinze minutes’ moeten nu weldra om zijn en de band blijft het
houden! Ja, hij zit goed, er is geen twijfel meer! Wij zijn toch knappere knutselaars
dan we bescheiden dachten en wij voelen ons heel trots. De weg stijgt en kronkelt,
onophoudend. Het wordt een echte bergweg: links de steile, uitgehouwen rotswand,
rechts de diepe helling, die bij plaatsen op een afgrond lijkt. De wagen rijdt ruischend,
in tweede versnelling. In de tocht onzer vaart waaien ons af en toe de warme walmen
van den zwoegenden motor in 't gezicht. Men voelt de krachtige inspanning van het
wonderbaar werktuig. 't Is als een reus die al zijn spieren samentrekt om ons de
hoogte op te hijschen. De streek wordt woest, onbewoond; en eensklaps, om een
bocht, zien wij, in de vlugdalende schemering, iets wits, als een groote bleeke deken,
die daar op den bergrug ligt te drogen. Sneeuw! De eerste wintergroet der hooge
regionen! Wij rijden in de grauwe schemering door lelie-blanke, onbetreden sneeuw.
Maar boven op den berg, de zoogenoemde ‘Côte du Sauvage’, houdt de sneeuw
eensklaps op, en nu dalen wij weer kronkelend de diepte in, als in een sombergroenen
reuzenkuil van bosschen. Het gaskraantje is dichtgedraaid, de heet-hijgende motor
mag uitblazen en rusten. De wagen rijdt in volle vaart, door de loutere propulsie-kracht
van zijn eigen zwaar gewicht gestuwd. Hij rijdt maar tè snel, er moet geremd worden
en zelfs de motor wordt af en toe weer ingeschakeld, thans niet meer om den wagen
voort te trekken, maar wel integendeel om door den luchtdruk in zijn vier cylinders
nog krachtiger te helpen remmen, 't Wordt donker, 't wordt spoedig heelemaal nacht
in die diepe, smalle, met sombere wouden begroeide valleiën. Even opgehouden en
de lantarens aangestoken. En dan weer dalen, kronkelen en dalen, zonder eind. De
helle gloed van onze phares danst wit-weerlichtend op de
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boomstammen aan beide kanten van den weg. Hier en daar spuiten uit den grauwen
rotswand watervallettjes en straaltjes, die schitterend parelen, als fonteintjes van
zilver en kwik. Rechts, in de diepte, glinstert af en toe, tegen het zwart der bosschen,
de effen spiegel van een meer. Wat lijkt het woest en eenzaam overal! 't Is of we
uren en uren verre van de bewoonde wereld verwijderd waren.
Eensklaps, in de verre diepte, een twinkelend, geel lichtje. Een ah! van tevredenheid
ontsnapt ons beiden te gelijk. Na 't eerste lichtje komt een tweede, en dan nog, en
dan nog! Daar ligt Tarare!....
Grijze, grauwe, zwarte huizen, een lange, smalle, zwarte, slecht-verlichte,
modderige straat, dat is Tarare! Zóó akelig somber en modderzwart hebben wij nog
nooit een oord gezien. In 't zwart hotel, waar wij eindelijk aanlanden, worden ons
sombere, bijna zwarte kamers aangewezen. In de nauwelijks verlichte eetkamer met
haar donkere wanden, krijgen wij een saaie, bruin-zwarte kost, die haast niet te eten
is. En buiten is 't al weer aan 't regenen, uit een dikke, zware, grauw-zwarte lucht. 't
Is alles koud, donker en vochtig en een onoverwinnelijk gevoel van melancholie
komt over ons. Wij kruipen huiverend in de koffiekamer naast de kachel. Brrr! Een
flinke, warme grog en naar bed. O! die groote, kromme, akelige spijker, die ons
noodzaakte daar op te houden!

IV.
Ik weet niet of er ook nog andere wegen zijn om van Tarare in Lyon aan te komen,
maar dat laatste eind van den weg dien wij volgden, zullen we niet licht vergeten.
Wij reden al sinds een heele poos tusschen hooge grijze muren, die onzichtbare
villa's en tuinen schenen te omheinen en wij vroegen ons af of we wel ooit die
wonderlijk-verborgen groote stad zouden ontdekken, toen wij eensklaps vóór een
soort van afgrond kwamen, waarin een straatje kronkelend naar beneden daalde.
- Est-ce ça l'entrée de Lyon?’ vroegen wij aan een paar menschen.
- Er werd ons van ‘ja’ geknikt.
- C'est presque impossible,’ aarzelde Maeterlinck, in de diepte kijkend.
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Doch de wagen was reeds te ver om nog te keeren en wij besloten 't maar te wagen.
't Was halsbrekerij! Had er ook maar iets aan een der remmen moeten mankeeren,
wij waren totaal verloren. 't Was telkens, in dat onzinnig steil dalen, een hoek-scherpe
bocht, met een muur, die daar opzettelijk scheen klaar te staan om er ons tegen te
verpletteren. En van de groote stad nog steeds geen spoor, tot wij opeens, na een
laatste bocht, er midden-in kwamen.
Een grauwe, dikke, bijna Londensche nevel, smalle, drukke straten, hooge, grijze
huizen; en dan plotseling een breede, mooie, open ruimte, met licht en zon, en een
prachtige, snel-stroomende, blauw-groene rivier: de Saône! En dan opnieuw nog
drukkere wemeling van straten, en weer een wijde, opene, zonnige ruimte, met een
nog breederen, lichter-blauwgroenen stroom: de Rhône!
Toch lijkt Lyon geen mooie stad. Het heeft, in zijn grootheid, en zelfs in zijn
grootschheid, iets van een zeer-geprovincialiseerd Parijs. 't Is alles 't zelfde en alles
toch veel minder en bekrompener. Het bezit geen eigen karakter. De Rhône-kaden
met hun deftige gebouwen lijken op de Seine-kaden, maar slechts zooals een schim
lijkt op een werkelijkheid. Wij hadden 't gauw genoeg gezien en hielden er niet op.
Wat ons nu rechtstreeks aantrok was het Zuiden, op welks drempel wij bijna gekomen
waren.
't Verschil was al dadelijk voelbaar. Hier had de zon reeds een heel andere kracht
en warmte dan benoorden Lyon, en met welk genoegen trokken wij één overjas uit
en sloegen wij de oorlappen van onze petten op! De mooie blauwe wegen lagen
droog, de Rhône kronkelde majestueus-vreedzaam in de vallei, een blijde zonnigheid
lag over alles, en wij vlogen, vlogen, als lang gevangen vogels, die eindelijk hun
vrijheid weergekregen hebben. Links en rechts, in het verschiet, de hooge, violette
bergen; rondom ons, ten alle kant, de thans verdorde wijngaarden en de nog
frisch-groene moerbezieboom-plantages. Af en toe een breede, lage bergstroom, wild
kolkend over een bed van grijze rotsblokken en keien; en eindelijk de eerste, tegen
den mistral beschuttende cypressen en de eerste, grijze, knoestige, nog ietwat
onderblevene olijfboomen. La Provence! De heerlijke frissche en lentegroene streek
op gelen bodem onder helderblauwen hemel! O! die groote bosschen van zoo
teer-lichtgroene pijnboomen alom over de berghellingen! Die in de zon gebakken,
goudbruine huisjes, met steeds
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geslotene, bleekgroen-verkleurde jalouzieën! En die zwarte streepen van cypressen
hier en daar, die kerkhofboomen, temperend met een harde lijn van zwaarmoedigen
ernst en droefheid, de zachte, lichte, blonde, groene en blauwe vroolijkheid van 't
lief-poëtisch land! Wat zijn we hier reeds verre van het somber-slijkerig Tarare! Le
Dieu, die gisteren bijna heel den dag als een gedrukte dondergod gezwegen heeft,
ontwaakt tot opgewekte stemming en wij stijgen even af en rooken pijpjes in de
warme zon, onder het stoeien met Golaud, die als een dolle om ons heen springt.
Vienne, Valence, vol zon en levendige drukte, liggen reeds achter den rug: in
Montélimar wordt even op gehouden om nougat te koopen; Orange, in gouden
avondglans, wordt even bezichtigd met zijn prachtigen, romeinschen triomfboog en
zijn reusachtig romeinsch theater; en eindelijk komen wij in het wonderbaar Avignon,
het einddoel van dien langen, schoonen dag.
Daar, op de binnenplaats van het hotel, staat Zij op onze komst te wachten. Een
telegram heeft haar het spijker-ongeval gemeld en zij komt naar ons toe, in vroolijke
verrassing. Maar nog vóór wij bij haar zijn is Golaud haar tegemoet gevlogen en zijn
liefkoozingen kennen geen eind. Als een kind neemt zij hem eindelijk in haar armen
op en loopt er mee naar binnen.

V.
Avignon, de blauwe Rhône, de ingestorte brug, het grandioos, betooverend paleis
der Pausen, de gekanteelde torens en vestingmuren om de stad, een en al pracht en
glorie onder helderblauwen hemel en glanzende zon!
Dagen zouden wij daar willen blijven, maar de tijd, helaas, is kort, en alweer
ruischt de motor en moeten wij weg.
En weer zien wij de hooge, violette en blauwe bergen, de heldergroene bosschen,
de gouden-bruine huisjes met de lichtgroen-verkleurde jalouzieën, alles
voorbijsnellend en vluchtend, als in de betoovering van een cinematograaf. Hoe of
Zij nog plaats vond in den achterwagen, tusschen de opstapeling van koffers en
pakken is mij een raadsel; maar zij zit er althans, warm en gezellig ingeduffeld,
onkenbaar vermomd onder de dicht-getrokken sjaals en voiletten, die nauwelijks
haar glimlachende oogen laten zien.
Dit is de laatste tocht! Vanavond zijn wij aan het einddoel!
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Snel rijden wij door grijze dorpjes, waar, midden in de straat de hoopen afgevallen
bladeren der 's zomers zoo schaduwrijke platanen, worden opgebrand. Wij snellen
door Aix, Brignolles, Flassans, Fréjus; en eindelijk, tusschen de fiere, uitgekantelde
bergkimmen van l'Estérel, in een panorama dat zich nobel ontvouwt en uitbreidt,
ontwaren wij de zonnig-blauwe immensiteit der Middellandsche Zee.
Wat is het schouwspel indrukwekkend grootsch en schoon over de gansche lengte
van dien nog maar sinds enkele jaren, door den machtigen Touring Club de France,
nieuw aangelegden Estérelweg! Hij kronkelt mee met al de grillige bochten van den
pittoresken oever, tusschen het blauwe water en de roode, zoo heerlijk frischgroen
begroeide rotsen en bergen. Overal liggen de witte en roze villa's, als romantische
nestjes, halt onder ranken en bloemen verborgen, en ginds, in de diepte, tintelt Cannes,
tegen zijn achtergrond van verre, verre, glinsterend-witte sneeuwtoppen. Wij houden
er niet op, want alweer wordt het avond, glanzend-gouden avond en wij willen nog
vóór donker ‘thuis’ zijn. Steeds verder rijden wij, dwars door het luxueuse Cannes,
waar al de groote hotels nu echter nog gesloten zijn, de bergen in, naar Grasse, het
einddoel van dien langen en verrukkelijken tocht. Tusschen pijnboomen en
olijfgaarden slingert de breede, blauwe weg de hoogte op. Af en toe komen ons
heerlijke aroma's van onzichtbare bloemen tegemoet gewaaid. Daar ergens, op de
terras-vormige hellingen, beneden den weg, bloeien de viooltjes, de jasmijnen, de
rozen, de tubéreuzen, al de fijne, zachte of bedwelmende geuren van het bloemig
zuiderland.
- C'est là!’ zegt Maeterlinck. En hij wijsvingert naar een groot, wit huis met
grijs-blauwe persiennes, half verborgen in een dichte woekering van groen en
bloemen.
Een open hek, een oprijlaan, tusschen een dubbele rij bloeiende rozen-heesters.
De voordeur gaat open, een werkvrouw treedt te voorschijn, gevold door een man,
die ootmoedig zijn strooien zonhoed in de hand houdt. Dat zijn Antonin en Théréson,
de pachters van de boerderij, die daar op zij van het buiten (la bastide, zooals het
daar genoemd wordt) ligt en die hun nieuwe meesters komen groeten. Théréson flink
en stevig, met breede, sterke heupen, als een echte berg-boerin, heeft kleine, zwarte
oogjes, die git-schitteren onder den breeden, platten rand van haar zwarten
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stroohoed, die met zwarte linten onder aan de kin is vastgestrikt; Antonin, lang,
slungelig en mager, kijkt met groote, lichtbruine, schuw-onderworpen oogen, die
bijna dezelfde kleur hebben als zijn eenkleurig, geelbruin gezicht en zijn stoffige,
grijsgele kleeren. Een tweede vrouw, een noodhulp uit de streek - komt hijgend
aanloopen, en maakt onduidelijke, drukke excuses, en vertelt haar meesters, met een
vloed van woorden, in een aller-eigenaardigsten tongval, hoe het gebeurde dat zij
daar niet was om hen bij de aankomst te begroeten: ‘Le mateijn ze ne languis pas,
mesieu et madame, ze vais au devann du zjourr; mais le soirr ze me sens un peu
fatiguée et aussi: vrai que ze suis ici devann vous, ze m'étais un peu assoupie.’
Het huis is ruim en luchtig, met groote, frissche, eenvoudig gemeubileerde kamers.
In den breeden haard der eetkamer branden geurige olijfblokken. 't Salon is groen
en wit, met oude fauteuils en stoelen, en de enorme biljartzaal wordt tot studeerkamer,
met het biljart als werktafel ingericht.
- Allons vite faire le tour du propriétaire avant la nuit,’ stelt Maeterlinck voor.
Op die invitatie heeft Golaud niet eens gewacht. Hij is al vast het terrein gaan
verkennen en wij vinden hem in 't gras, bij den stam van een olijfboom, roerloos,
met starren blik, den kop strak in de lucht. De witte poes van Antonin en Théréson
zit daar tusschen de zilvergrijze blaadjes, den rug gekromd, den staart omhoog, de
haren overeind, de fonkelende oogen woest en rond. Hond en kat schijnen elkaar
met diepe aandacht te bestudeeren; en de poes uit zijn gewaarwording in een vreemde,
diepe taal, een klagend, kwellend, innerlijk gebrom, dat af en toe in valschnijdig
geblaas, met opgekrulde bovenlip en scherpe tanden overgaat.
- Voyons, Golaud, sois sage!....
In de gouden schemering wandelen wij rond. Het erf is ongeveer vier hectaren
groot en ligt verdeeld in trapsgewijs-afdalende terrassen, op de helling van den berg.
Andere, hooge bergen omringen het in de verte langs alle kanten. Rondom het huis
is de lusttuin. Van daar uit daalt een breede allee naar de diepte, en rechts en links,
van terras tot terras, is het één bosch van oude, kromme, knoestige olijfboomen, in
't malsche, groene gras vol geurende viooltjes. Dieper liggen de rozenvelden, nog
dieper de tubéreuzen en jasmijnen. Ietwat op zij, half gedoken achter boomen,
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staat de boerderij ‘le mas’ van Antonin en Théréson. Het is er overal heerlijk frisch
en zacht en zalig. 't Is een van de verrukkelijkste oorden die ik ooit gezien heb, en
nu begrijp ik eerst goed wat Maeterlinck mij vóór 't vertrekken zei:
- Tu verras, c'est ce qu' ou peut trouver de plus ravissant dans tout le Midi. J'ai
cherché pendant tout un hiver le long de la côte d' Azur, avant de découvrir cela.

VI.
Nog maar drie dagen meer! Alweer moet ik vertekken! De flinke, snelle, sterke
wagen, die ons al zooveel honderden kilometers ver heeft vervoerd, leidt ons nu op
kleinere tochtjes, in de magnifieke omstreken van Grasse, rond. Bloemen en nog
bloemen, geuren en nog geuren; oude, rotsgrauwe dorpjes, als zooveel ontoegankelijke
arendnesten tegen de vroegere invallen der Sarrazijnen op de steilste toppen gebouwd;
bergen, valleiën, stroomen en watervallen; wij gaan het alles bezoeken en bewonderen,
onder de ideaal-blauwe, warme zonnelucht, in onophoudende verrukking.
Op een dier tochten deed zich nog een eigenaardige episode voor....
Wij waren afgestegen in een berg-engte, ‘les gorges du Loup,’ en zaten buiten,
vóór het restaurantje waar wij geluncht hadden, vlak bij het wild-bruisend water van
‘le Loup,’ dat in zware, blauw-groene, wit-schuimende kolken, van rots tot rots naar
de diepte buitelt. Een reusachtige spoorwegbrug boogt daar hoog in 't blauwe van
de lucht over den stroom, en 't smalle rotspaadje dat langs het water op-en-neer
kronkelt, lokt bijna onweerstaanbaar tot een avontuurlijk wandelingje uit. - Zij en ik
zaten prentbriefkaarten van 't verrassend-mooie plekje uit te kiezen; hij en Golaud
waren 't hobbelig slingerpaadje opgewandeld.
- Où est-il?’ vraagt ze plotseling, bijna verschrikt opkijkend.
- Par là, il se promène avec Golaud,’ zeg ik, naar 't paadje wijzend.
- Avec Golaud, le long du torrent! Ils feront quelque bêtise!’ - En gejaagd vliegt
zij op, naar 't water toe.
Ik volg haar en nauwelijks zijn wij bij den oever, of daar komtr
krom-huppelend-zich-schuddend, een Golaud aangetrippeld, die slechts vagelijk op
Golaud meer lijkt. Hij schijnt ineens kleiner en donkerder van kleur geworden; en
terwijl wij, verbaasd, den
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hond bij ons roepen, zien wij ook Maeterlinck komen, vreemdglimlachend, met een
donkerbruine broek aan en een lichtbruin jasje, terwijl hij 't oogenblik te voren toch
heelemaal in het lichtbruin gekleed was.
- Qu'est-il arrivé?’ snelt zij hem angstig te gemoet.
Hij vertelt het ons. - Voor de grap, in de verste verte niet vermoedend dat de hond
zoo gek zou doen, heeft hij 'n ‘apportsjen’, - een stukje hout - in den maalstroom
gegooid. Maar zonder een seconde aarzelen, als een pijl uit een boog, is Golaud 't
‘apportsjen’ nagesprongen, en dadelijk met het wild-bruisend water van rots tot rots
meegebuiteld en gerold, zou hij onvermijdelijk verdronken zijn, indien Maeterlinck
op zijn beurt ook hèm niet nagesprongen was om hem te redden.
- Bébé! bébé! Comment est-il possible d'être si bébé!’ verwijt zij hem. En hij krijgt
een flink ‘standje’, terwijl hij, schouderophalend en met zijn beide handen
zoekend-tastend in zijn zakken naar het restaurantje terugtrekt.
- Ce qui m'embête, c'est que mon tabac est mouillé et que ma pipe est tombée dans
le torrent,’ bromt hij.
Zijn goed wordt gedroogd, hij krijgt een ander pijpje en versehe tabak; en door
nog niet geziene, groene, blauwe, gouden wonderoorden, keeren wij naar Grasse
terug.
Ja, het is een wonderland, een der mooiste streken van de wereld! Iets voor hem,
den genialen kunstenaar, die daar nu den ganschen winter, in volmaakte rust en
harmonie en heerlijkheid zal kunnen werken. - Zijn werk! Daar hebben wij nog
gedurende de gansche reis geen woord over gesproken! 't Komt eindelijk ter sprake,
op den laatsten avond, na den eten, onder 't rooken, in de groote, tot werkkamer
ingerichte biljartzaal. Wie Maeterlinck en zijn groote bescheidenheid kent, zal
begrijpen hoe moeielijk het is, hem over zijn eigen werk aan de praat te krijgen.
Telkens weer tracht hij het gesprek op iets anders af te leiden, tot Zij eindelijk zegt:
- Non, ça n'est pas gentil. Laisse-lui lire au moins le manuscrit de ‘l'Oiseau Bleu.’
- Eh bien, soit, qu'il le lise, mais ça l'embêtera. Mieux vaudrait aller au jardin
admirer la lune, qui est si belle!
Maar wij hebben eindelijk 't manuscript in handen, en om de beurt, Zij en ik, lezen
wij voor.
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Wat leest Zij mooi! Met welke wijding en welken eerbied voor het werk van den
grooten artiest!
De uren vervliegen! Wij zitten daar geboeid, gebonden. Ik mag er geen
bijzonderheden van vertellen, het werk is nog volkomen ‘inédit’; maar wel mag ik
zeggen dat er tafereelen in voorkomen, zóó aangrijpend grootsch en schoon, dat ik
er stil onder geworden ben. Een tafereel uit het vierde bedrijf o.a. dat, na een huivering
van onuitsprekelijken angst, eensklaps ontbloeit tot een zóó grandiose, zachte
heerlijkheid van troostrijke emotie, dat.... doch neen: ik mag niet, ik moet helaas
zwijgen....
Terwijl loopt hij pijprookend heen en weer, nu eens binnen, dan weer buiten, werkt
met zijn halters, hangt aan zijn ringen, komt ons telkens weer ergeren en storen met
zijn:
- Voyons, cessez cette scie; venez donc admirer la lune!.... tot wij eindelijk met
de lezing klaar en nog geheel onder den overweldigenden indruk, hem naar buiten
volgen.
Hoog staat de maan in zuiverblauwen hemel. O! het is er zalig en goddelijk mooi!
En zoo stil, zoo heilig-stil! Het huis is glinsterwit, boomen en heesters rijzen gitzwart
en strak, en tusschen het dunne, zilvergrijs olijfloover, zeeft een feeërieke, lichtende
schemering op het gras neer. De rozen staan verkleurd in irrëeele wonderpracht te
bloeien; de witte tubereuzen hebben paarlemoeren glanzingen en onzichtbare
waterstraaltjes ruischen brobbelend uit de spleetjes van de rotsen....
Wat is het alles zacht en teer en schoon! Wat is het heilig-wonderschoon!....
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Jeugd
door Louis Carbin.
Notre passé - c'est l'image la plus mystérieuse de notre être, surprise et
gardée par le Temps.
M. MAETERLINCK.
Te midden van een olmengaarde lag een ouderwetsch landhuis in stille eenzaamheid.
't Leek een grauw, laag-breed steen-blok achteloos neergeploft door reuzenhand,
vroeger, heel vroeger, en waar zich toen langzamerhand die eeuwenoude olmen
omheen hadden geschaard in sprakelooze bescherming.
Vreemd nietig was hierbij 't groen-bekroosde eenden-slootje, dat den grooten tuin
scheidde van een verlaten klinkerweg, welke hoog ging langs stille trekvaart.
En dit water, rustig, stroomingloos als een vijver, spiegelde nu met fijne, vluchtige
rimpeltjes een zacht laat-namiddag-licht, terwijl aan de overzijde, daar ver, boven
wijden horizon van hooilanden wolken blank-goud gloeiden van de er achter dalende
zon....
------------------In den tuin voor de openstaande tuindeur zat de oude grijze bewoner van 't landhuis
met zijn dochter, haar vriendin, en beider kinderen - een knaap en een meisje - bij
een lage tuintafel, waarop de stille glinstering van theegerei.
Zoo onder de hooge olmenkruinen, die zacht suizelden van den over 't huis heen
zuchtenden zuidenwind, genoten de ouderen, zwaar leunend in lage rieten stoelen,
van een rustige overgave aan de vooravond-stilte, welke hun
indolentie-van-na-den-eten streelde met een zenuwkalmend zachte atmosfeer.
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Maar de kinderen wachtend op het gewone kopje thee met koekje zaten voor op den
rand van hun stoelen, en hadden telkens bedwongen beweginkjes van ongedurigheid,
hoewel 't zoo stil zitten der ouders hen deed zwijgen.
De oude heer, kalmpjes, kalmpjes puffend aan zijn groote pijp, de grijze baard
neergedrukt op de borst, hief zich ineens wat op, verschoof zijn kalotje over 't nog
weelderige, witte haar, keek naar de weide-verte, waarboven de westerlucht zoo
pralend glansde, en zeide langzaam, beverig de zacht-krakende stem:
‘Heerlijke ávond hè?.... Héérlijke avond....’
De beide dames keken op.
‘Ja, 't is een mooie zomer’ antwoordde de vriendin van zijn dochter droomerig
met week geluid.
De oude heer knikte na haar woorden een paar maal oudjesenergiek, als wilde hij
zeggen: juist, juist dàt is 't.
Zijn dochter door hun praten zich weer bewust geworden van haar gastvrouw-zijn,
stond op om thee te schenken. De kinderen konden nauwelijks een gebaar van
opluchting bedwingen; daarom vroeg zij glimlachend:
‘Wiesje?’
‘Ja ma,’ klonk de levendige meisjesstem met een bijna te luide klaarheid in zoo
geruchtelooze atmosfeer.
‘Jullie wilt zeker eerst een kopje thee met een koekje hè?.... voor je weer gaat
ravotten.... en ben jij daar niet moe van Dick.... zoo'n heelen dag buiten, dat ben je
toch niet gewend, wel....?’
‘O neen mevrouw, heelemaal niet.... Ik wou dat ik hier aldóór kon blijven....’
‘Zoo zoo.... hoor je 't Marie, wat je jongen zegt...? aldoor hier blijven....’
De moeder van den knaap glimlachte even liefjes tegen hem, zei toen, met goedige
lachplooitjes om de oogen kijkend naar 't afgewende hoofd van den ouden heer:
‘Dat zou je papa wel wat te druk worden, denk ik zoo."
‘Wat zeg je’.... bromde afwezig de oude heer.
‘O, dat 't u wel wat te druk zou zijn.... zoo altijd met twee kinderen om u heen.’
‘Och.... och.... de jeugd.... de jeugd.... maar-e.... ja. Wiesje alleen is wel kalmer,
ja.... veel kalmer....’
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Wiesje maakte een beweging als wilde zij boos tegenspreken. Zoo dikwijls had mama
haar immers moeten zeggen wat stiller te zijn om gropa.... Maar een bestraffende
blik van haar moeder weerhield haar.
‘Hier’, zeide deze, de kinderen hun kopjes toeschuivend met wat koekjes er bij.
Wederom was er nu een zwijgen, terwijl de kinderen, bezig met snoepen en
theedrinken, in gedachten zochten naar een nieuw spelletje.
Ineens drong fijntjes tot 't landhuis door 't wegstervend, gerekt gefluit van een
trein.
‘Hoor!’ merkte de oude heer op, in aandacht-vragen 't roer van zijn pijp
omhooghoudend.
De anderen met oogenstaring luisterden gespannen, hoorden héél in de verte even
zacht-dof-gerommel, dat weer snel verstierf.
‘Nu ging hij over de brug.... hè, hoorde je dat?.... Wat een rust vanavond, wat een
rust van avond.... 't is een verbazend eind weg toch die spoorbrug.’
De oude heer, dit zeggend tusschen kalme pufjes aan zijn pijp, knikte er stil
tevreden bij als wilde hij zeggen: ‘toch nog goed van gehoor, wat?.... op mìjn
leeftijd!’....
‘Ga je mee naar de eendjes kijken?’ zei de knaap, dien 't stil-zitten begon te
vervelen, nu hij zijn thee met de koekjes op had.
‘Ja.... goed.’ Wiesje stond vlug op.
Een oogenblikje later bij 't kroos-slootje, bleef 't meisje er staan turen naar de
rooder en rooder gloeiende westerlucht, terwijl de knaap zich er mee vermaakte de
eendjes te verschrikken door dorre takjes in 't water te laten vallen.
‘O, kijk 's, zeg Wiesje, Wiesje, kijk die dikke woerd 's boos worden,’ riep hij
opgewonden en bukte zich om met de hand golfjes in 't water te maken naar de meer
hevig beangstigde dan booze eend. En druk in de weer merkte hij niet, dat het meisje
niet antwoordde noch keek.
Met doorgezakte heup, de fijn-mollige, zacht zon-verbrande armen slap langs 't
reform-jurkje, stond Wiesje te staren naar de vreemde, gloeiend-roode wolk-gestalten,
en merkte niets van zijn doen.
De knaap, eindelijk verwonderd over de stilte steeds maar om hem heen, richtte
zich op en zag zwijgend naar 't meisje.
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De avondgloed maakte rossig het blonde haar langs heur ooren en bracht vonkjes in
de blauwe turende oogen.
Zoo stil als zij daar stond....
't Vreemde boeide den woeligen knaap, deed hem aldoor naar haar kijken.
Zij herinnerde hem ineens aan een plaatje uit dat mooie sprookjesboek, waarmee
zijn moeder hem vroeger op schoot nam om uit voor te lezen. Daar stond een blond
princesje op, bij een meer.... die stond ook zoo te wachten.... net als Wiesje.... waarop
was dat ook weer...?
Hij bleef nog in zijn herinneringen zoeken, wáárop dat princesje ook weer zoo
wachtte, toen Wiesje door zijn strak aankijken opgewekt uit haar gesoes, hem haar
gelaat toewendde, lichtelijk verbaasd.
‘Wat déé jìj?’ vroeg hij, ‘wat zag je!?’
‘Ik?.... niets.... ik keek naar die wolken.’
De knaap volgde 't aanduidend hoofdgebaar, dat die woorden vergezelde, en keek
ook naar de wolken, met hun dikke gloeiende koppen, vond 't toch raar van Wiesje,
maar zei kalm:
‘Ga je mee wat schommelen?’
‘Ja, kom’, zei Wiesje, en ineens hard wegloopend: ‘je kunt me toch niet krijgen.’
Dadelijk in 't spel, met 't plotse, ijverige begrijpen na even verwonderd kijken van
een jongen hond, wiens baas aanhitsend voor hem weg begint te loopen, rende hij
haar achterna.
Het meisje met roode wangen, wapperende blonde lokken, draafde rond het groote
bloemperk, dat open lag tusschen de hooge olmen voor 't huis. Haar lach klankte
tusschen de stille zware stammen hoog op naar de suizelende kruinen.
‘Je kunt me niet krijgen, je kunt me niet krijgen’, juichte het meisje, kortademig
door 't hollen.
De jongen, koppig, spijtig zoo'n eind achter te zijn, rénde en hij haalde haar
langzaam in.
Telkens stoven zij, grindsteentjes opschoppend, langs de theetafel.
De beide moeders zagen glimlachend 't jonge gedoe aan, maar de oude heer
klaagde, dat zij zich nog ziek zouden maken, - nog ziek, - nog ziek....
‘Och pa, laat ze maar.’
‘Ja maar.... ja maar.... ze hebben den heelen dag al zoo gestoeid en de avondlucht
is kil.’
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Weer kwam 't meisje aangerend met den jongen achter haar aan.
‘Wiesje!’ riep de stok-oude man met te zwakke stem om gehoord te worden,
‘Wiesje!’
Zijn dochter, wel begrijpend hoe 't eigenlijk hém hinderde, riep luider:
‘Wiesje, Wiesje!’ en de moeder van den knaap maakte een gebaar van ophouden
naar haar jongen.
‘Ja ma....?’ Ineens stond Wiesje stil, lachte luid op toen de knaap tegen haar rug
bonsde en even stijf de armen om haar heen hield om niet te vallen.
‘Niet zoo rennen kind, de avondlucht is vochtig, als je zoo transpireert vat je kou.’
‘Ja ma.... kom Dick, weet je wat, ga dan mee naar 't huis in 't bosch.’
‘Goed - wat doen?’
‘Zoo maar.’
Kalm, uitgestoeid, liepen de twee kinderen onder de stille boomen door, een
tuinpaadje in, waar de lang wijlende gouden avondgloed tot warme zware schemering
was getemperd.
‘Dat was natuurlijk weer om je gropa’, mopperde de knaap.
‘Och, hij is zoo oud,’ gemelijkte Wiesje.
Bij een tuinbank naast het grindpaadje stond een oude pianokist, waarin de tuinman
twee glazen raampjes had gemaakt. Wiesje had daarin een kamertje gestoffeerd met
wat gordijntjes, een tafeltje en twee stoeltjes, en 't genoemd haar ‘Huis in 't Bosch.’
Daar speelde zij dikwijls met haar vriendje uit de stad: ‘meneer en mevrouw op
theevisite’. Zij kropen nu in de kist, zaten een oogenblikje door de raampjes te kijken
naar de boomstammen, welke zwarte, knoestige strepen leken voor 't verdonkerend
gloeirood van de Westerlucht. Maar 't was er warm, en reeds te donker om met het
poppenserviesje te spelen.
De knaap wilde er weer uit.
‘En als er nu visite komt?’, gewichtigde Wiesje, die zich onmiddelijk geheel
mevrouw van 't Huis in 't Bosch voelde.
‘Och.... nou.... dan ontvangen wij ze buiten.’
Hij liep bukkend den half-open achterwand al uit en trok haar mede naar een oude
tuinbank.
Kalm zaten zij daar een oogenblikje in de schemering te luisteren naar 't teere
winde-gerucht boven hunne hoofden.
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Even hield 't zachte gesuizel op.... zoo stil was 't nu.... zoo stil.... dat de kinderen in
zwijgende afwachting zich roerloos hielden.... als zou er dadelijk iets wonder vreemds
gebeuren.... tot ineens.... een nachtegaal zong....
‘Hoor je Wiesje,’ praatte de jongen hard ineens, ‘hoor Wiesje!’
‘Och stil nu, 't was een nachtegaal, maar je hebt hem weggejaagd met je
geschreeuw.’
De kruinen ruischten zwaarder een wijle.
‘Geschreeuw....’ mopperde de knaap zachtjes na, maar 't meisje antwoordde niet,
tuurde weer naar de weide-verte met 't verstervend rood daar achter de boomen, liet
haar gedachten in slaap wiegelen op 't blader-gesuizel. En de knaap, moe van 't gestoei
toch, moe van te veel zon, van te veel lucht zoo'n dag buiten, ging tegen 't meisje
aan leunen met zijn hoofd op haar schouder.
Zij liet 't stil gebeuren, glimlachte zacht, als een jonge moeder in de weelde van
haar kind slapend aan haar borst.
De jongen, ongedurig nog wat, vond dat hij niet goed zat, zei:
‘Ga eens weg met je arm.’
Wiesje deed 't in belangstellend toezien hoe hij dadelijk eigengerechtig zijn hoofd
in haar schoot lei, en de beenen languit op de bank.
‘Wel já, zéker,’ lachte zij zacht, neerziend op zijn schemerig-verlicht gelaat.
De oogen moe-gesloten, lag hij neer, nu niet ongedurig meer; - hij opende ze niet,
toen 't meisje hem zachtjes streek door 't haar, zag dan ook niet de vreemde
verteedering, waarmede zij na een wijle weer opkeek en doorging te streelen zijn
hoofd.
En dichter en dichter legerde zich de schemering tusschen de stammen en
ganschelijk doofde de gloed in 't Westen, terwijl 't meisje stil-ernstig glimlachend
opzag naar de donkere, in 't duister vervagende boomen en aldoor zacht streelde het
hoofd van den knaap.
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Dramatische kunst.
Henrik Ibsen, Dramatische Werken.
Vertaald door J. Clant van der Mijll-Piepers. Met eene Inleiding van Dr.
W.G.C. Bijvanck.
Amsterdam, Meulenhoff & Co.
Als we nagaan hoeveel producten van Noorsche literatuur hier te lande in den loop
van de laatste twintig jaar vertaald zijn, dan moeten we ons over het feit verwonderen
dat een uitgaaf als de bovengenoemde zoolang op zich heeft doen wachten. Immers,
terwijl rijp en groen werk - en hoeveel niet van het laatste, als we naar de literaire
waarde oordeelen! - de leesbibliotheken en de portefeuilles onzer leesgezelschappen
vulde en onze boekenmarkt overstroomd werd met een overvloed van ‘naar het
Deensch’, ‘naar het Zweedsch’, ‘naar het Noorsch’ (waaronder niet zelden uit het
Germaansch!), bleven vele vereerders van Ibsen, die geen Noorsch verstonden, bleven
tooneel-directies zich behelpen met Duitsche vertalingen, die volgens tot oordeelen
bevoegden nogal eens heel vrijmoedig met het oorspronkelijke omsprongen.
De belangstelling voor Ibsen was in ons land stellig niet minder groot dan in het
buitenland en de ondernemingsmoed onzer uitgevers staat boven verdenking. Waaraan
dan toe te schrijven dat, terwijl in de laatste kwart-eeuw de vertooningen van Ibsen's
werken meer en meer de aandacht gingen trekken, onze dagbladen zich telkens met
groote belangstelling en bewondering met den grooten Noor bezighielden, onze
tijdschriften hem artikelen wijdden, een goede Nederlandsche vertaling tot de vrome
wenschen bleef behooren? Deze vraag klemt te meer, omdat naar de meening van
enkele beoordeelaars de stukken van Ibsen geschikter zouden zijn om gelezen dan
van de planken gehoord te worden, wijl hierbij te veel van den werkelijken, den
eigenlijken, diepzinnigen inhoud zou verloren gaan. Deze meening latend voor wat
zij is, kon ze toch niet anders dan de behoefte aan een goede vertaling nog meer
voelbaar maken. De belangrijkheid van Ibsen's werk - al mocht een enkele als Frederik
van Eeden op geringschattende wijze over hem schrijven - werd algemeen erkend....
en toch....
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Ik zie geen kans de bovengestelde vraag te beantwoorden. Laat ons hopen, dat zekere
schroom de velen die zich verdienstelijk trachtten te maken door de Noorsche letteren
bij ons binnen te leiden, heeft terug gehouden. Dat zou de meest wenschelijke
verklaring zijn.
't Was een gelukkige gedachte van bovengenoemde Amsterdamsche uitgevers(1)
een poging te willen doen om althans ten deele in de leemte te voorzien. Want wat
zij van plan zijn ons in opvolgende deelen aan te bieden, vormt niet het ‘oeuvre’ van
Ibsen, doch wel het meest belangrijke gedeelte daarvan, omvattende veertien zijner
drama's, waaronder al de prozastukken der latere jaren.
Het eerste deel dat voor mij ligt, bevat Steunpilaren der maatschappij, Nora,
Spoken en Een vijand des volks.
Van de vertaalster is mij bekend dat zij zich op de studie van het Noorsch heeft
toegelegd, enkel om Ibsen's werken in het oorspronkelijke te kunnen lezen. Wie in
de liefde voor een auteur de kracht vindt voor zooveel moeite, zal stellig ook alles
in het werk gesteld hebben om haar landgenooten zijn werk zoo volmaakt mogelijk
te doen kennen. Het oordeel over den uitslag van haar pogen moet ik echter aan
desbevoegden overlaten.
Dat het Nederlandsch in zijn directheid dichter bij het Noorsch staat dan het
Duitsch, is me meermalen verzekerd en wie de moeite neemt vertalingen naast elkaar
te leggen, zal bij vergelijken de Duitsche omslachtigheid van uitdrukking dikwijls
duidelijk waarnemen.
Dr. Bijvanck heeft de Inleiding geschreven.
Me dunkt, hij had daartoe een zeker recht - men zou het kunnen noemen door
ancienniteit. Hij diende onze letteren al zooveel jaren door de aandacht onzer
literatoren telkens weer te vragen voor iets nieuws, iets onbekends, iets uit een andere
sfeer. Zoo schreef hij naar ik meen het eerst over ‘the good gray poet’: Walt Whitman,
zoo was hij in de zeventiger jaren de eerste die na een reis in Noorwegen ons den
dichter van Brand deed kennen.
Zijn Inleiding is een breed opgezet overzicht van den geestelijken toestand van
Europa in de 19e eeuw. Hij wil ons verklaren hoe daar uit Noorwegen, uit een
afgelegen nest bij de fjorden, de dichter kon voortkomen, wiens werken als de
openbaring van iets nieuws - iets beslist individueels in de zucht naar individualiteit
- zouden grijpen in het zieleleven van zoo velen; en vooral wat tot de vorming van
dien dichter meewerkte, van welke geestelijke en sociale stroomingen ons werelddeel
in de vorige eeuw den invloed ondergaan heeft. Het geboortejaar van

(1) De Wereldbibliotheek publiceerde te gelijker tijd een vertaling van Nora door mej. Margaretha
Meyboom.
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Ibsen beschouwt hij als een grensjaar, een jaar uit het tijdvak tusschen oud en nieuw.
Het afgelegen Noorden voelde later dan de andere rijken de nagolvingen der geweldige
beweging, door de groote Revolutie veroorzaakt.
Dr. Bijvanck noemt ons Henrik Steffens, Noor, maar van Nederduitsch bloed, als
een der eersten die door verblijf in Duischland de nieuwe denkbeelden nabijkwam,
lezingen ging houden in Kopenhagen en daar Oehlenschläger, Ibsen's grooten
voorganger in het Noorsche drama onder zijn hoorders vond, hem aan zichzelf
ontdekte.
En 't was of de zon opging, de zon van geestelijke en maatschappelijke
overwinning, maar 't duurde niet lang. De macht der Restauratie kreeg de overhand.
Europa door Napoleons overheersching ten volle ontnuchterd, klampte zich weer
vast aan het oude, haalde de banden der traditie weer hechter aan.
Na een korten vrijheidsdroom, die als werkelijkheid verandering van Deensche
overheersching in een eigen constitutie achterliet, zonk ook Noorwegen in versuffing
terug. Toch scheen in stilte voort te werken de geest der vernieuwing. En tegen 1830
worden weer nieuwe teekenen merkbaar van geestelijke opleving.
Een der openbaringen ervan in de literatuur is het ‘reuzenpoëem’ (De Schepping)
van den jongen dichter Wergeland, wiens geest niet in het verbeeldingsland der
poëzie bleef zweven, maar pozitiever en dadelijker doel beoogde: een Noorsch burger
te zijn.
Een van de burgers die Noorwegen zoo broodnoodig had voor zijn verheffing van
onder den loodzwaren druk van het oude en overgeleverde.
In breede trekken duidt Bijvanck nu aan de hoofd-perioden in de Geestelijke en
Staatkundige Geschiedenis van Europa: 1830-1848; 1848-1871 en van dien tijd tot
het einde der eeuw.
Daarvan nu de letterkunde als spiegelbeeld. Het beeld acht hij niet volledig. Het
eerste tijdperk: Victor Hugo, George Sand, Dickens; het tweede Zola.
Doch niet met hen wil hij Ibsen vergelijken, hij kiest anderen om te doen zien
duidelijk den gang van het geestelijk leven der grootsten sedert 1830. In de eerste
plaats George Meredith. Wie zich de liefdevolle Gids- artikelen herinnert, aan ‘een
van de allergrootsten, al mag men hem nog niet noemen: een van de allerbekendsten’
gewijd, verwondert zich niet. Dan Taine.... ‘een tumultueuze denker, die kampt met
de stof om haar te beheerschen, maar die een uitweg zoekt en hem vindt in de
beschouwing van de kunst, het hoogste menschelijke vermogen, scheppende de
menschengestalte in haar volle evenwicht en majesteit.’
Zij waren tijdgenooten, ‘typische mannen der generatie van 1828.’
En nu Ibsen. Let op de geschiedenis en zij zal, bij dezen in zijn tijd
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meelevenden man ook de tijdperken afbakenen van zijn ontwikkeling als kunstenaar.
Dr. Bijvanck zegt dit zoo:
‘Ibsen's leven toont wel duidelijk de indeeling der drie perioden. De tijd van 1864
tot 1871 - de ondergang van het Scandinavisme, de vestiging van de Pruisische macht,
en de Commune-opstand te Parijs - heeft hem, na zijn eerste half schoolsche, half
spontane ontwikkeling, tot die rijpheid van bewustzijn gebracht, die hem als een
modern Europeesch man het volledig bezit gaf van zijn talent. In de 70er jaren viel
dan het begin van zijn werk als ‘Staats- en samenlevings-satiricus’, en Ibsen nam
met zijn bitterboos aanvallend werk zijn scherpe aandeel aan het gevoels- en het
gedachtenleven van zijn volk. Het scheen wel alsof hij 't er op had aangelegd, het uit
de engte van zijn dorpelijk en gemeentelijk leven te prikkelen tot het innemen van
een hooger standpunt in de Europeesche maatschappij. Sinds 1884 en '85 eindelijk,
toen in Noorwegen de politieke strijd was uitgestreden, verruimde en verbreedde
zich zijn talent. Wat zijn land noodig had, - zoo zag hij den toestand in, - dat waren
sociale en praktische hervormingen, niet langer politieke theorieën, en Ibsen's
dramatische kunst weerspiegelt - maar 't is een vrije ontvouwing van zijn dichtergaaf
- die onvervulde, dringende behoefte aan een energieke beschaving.
‘Zoo wondervol loopen in het werk van den kunstenaar de draden samen die de
richting aangeven van het nationaal Noorsche en van het gezamenlijk Europeesche
leven!’
Is dat het algemeene, het overzicht van het geheel als verschijnsel, - nu komt het
niet minder interessante: het persoonlijke.
Eerst het werken in de beklemming, in het duister, in de eenzaamheid, tegen allen
en alles in. De verruiming: het licht komt langzaam, na lange schemering. Hij zou
zijn vaderland moeten vlieden voor breeder gezichtskring. En toch bleef zijn dichten
Noorsch: Brand, Peer Gynt, maar met een Noorschheid van breeder strekking. Dan
eindelijk komt het werelddrama Keizer en Galileër. Dat sluit een groot tijdperk af,
aan welks begin staat het oproerige Catilina, het jeugdwerk van den zich nog schuw
verbergende.
Keizer en Galileër noemde hij een werelddrama, toch zou het hem niet de wereld
doen veroveren. Dat was aan zijn burgerlijke drama's voorbehouden.
Bijvanck bespreekt ze als maatschappelijke verschijnselen, als weerspiegelingen
van het burgerlijk-sociale leven in den geest des dichters. Botsingen van oud en
nieuw, strijd van individuen en belangen, worsteling om vrijheid, v r i j h e i d , dat
scherpe woord dat allengs den zachteren klank van b e v r i j d i n g erlangt.
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Rosmersholm acht de schrijver het hoogtepunt in dezen dramatischen arbeid.
Nog eens zou het talent zich wenden.
De moderne maatschappij begon Ibsen vooruit te gaan. Hij trok zich, ‘op 't eind
terug uit de werkelijkheid van de wereld. (Zijn werk) wordt symbolisch, dat is: het
wil wat meer en wat anders zeggen, dan het inderdaad (metterdaad? v. N.) zegt, het
heeft overal heen betrekkingen.’
In Bouwmeester Solness is er reeds van te bespeuren, dan volgen John Gabriel
Borhman en Wanneer wij dooden ontwaken als zuivere symboliek.
Aan het laatste, het eindwoord van Ibsen's werk, wijdt Dr. Bijvanck een
beschouwing, die stellig de verdienste van nieuwheid bezit en hoogst belangwekkend
is. Aan het slot daarvan ziet hij den dichter, opnieuw vereenigd met zijn ideaal, op
het hoogtepunt van het leven.
‘Maar dan is het einde nabij’.
Er is in de beschouwingen van Dr. Bijvanck altijd iets dat van een superieuren geest
getuigd. Niet alleen iets geheel eigens en oorspronkelijks, zoowel in vorm als in
inhoud, maar iets verrassends door het diepe inzicht en breede uitzicht. Zoo ook nu
weer.
Hij zal zelf de laatste zijn om te beweren dat hij zijn onderwerp heeft uitgeput.
Hij zal integendeel de eerste zijn om toe te geven dat er naast zijn Inleiding nog een
andere geschreven kon worden, niet van buiten af, maar van binnen uit beginnende,
en volgende in de eerste plaats den ontwikkelingsgang van Ibsen's zieleleven, niet
als reflex van uitwendige sterk inwerkende machten, maar als zelfstandige kern van
zijn kunst. Ibsen's ethische beteekenis als kunstenaar, - is hij niet meestal in zijn
drama's een apostel van den twijfel en heeft hij niet als zoodanig zooveel weerklanken
gewekt in de onrustige gemoederen die zochten naar een nieuwe troostende
levensbeschouwing welke hij, de stage zelf-vrager, haar niet brengen kon? - zou
langs dien weg stellig meer in het licht komen.
Doch in ruim vijftig bladzijden de plaats bepalen van dezen dichter in het
Europeesche leven der vorige eeuw, hem ons zoo duidelijk te doen zien in de
verschillende perioden van zijn werkzaamheid, en den aard van zijn werk in die
ontwikkelingsfazen te verklaren uit het politiek maatschappelijk en geestelijk leven
van ons werelddeel, - we moeten eerbied hebben voor den man die het vermocht.
Een enkel woord over de uitgaaf.
Het is den heeren Meulenhoff & Co. blijkbaar te doen geweest om een editie welke
onder veler bereik viel. M.i. zijn ze daarmee zeer goed geslaagd. De compresse druk
is heel duidelijk en hoeft niemand af te
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schrikken. Verschillende illustraties vinden we buiten den tekst. Eerst een reproductie
van een Ibsen-portret naar de schilderij van E. Werenskjöld (1895) tegenover den
titel. Dan Ibsen's geboortehuis te Skien, een portret van hem op 29-jarigen leeftijd,
't portret van zijn vrouw, de afbeelding van zijn sterfhuis te Christiania, benevens
twee facsimile's: 't titelblad van Catilina in manuscript, en een brief aan George
Brandes van 1895, waarvan het mooie gelijkmatige schrift van den 67-jarige
bewondering wekt.
Dit alles in de Inleiding. In de drama's zie ik Jan C. de Vos als Consul Bernick en
mevr. Th. Mann-Bouwmeester als Lona (Steunpilaren der Maatschappij), Rika
Hopper als Nora, een tooneel uit Spoken met mevr. Schwab-Welman en E. Erfmann
jr. In Een Vijand der Volks had ik graag gevonden het portret van den verleden jaar
overleden Henri van Kuyk als Stockmann.
Deze eerste Nederlandsche uitgave doe in breederen kring dan tot dusverre het
werk van den grooten Noor bekend worden. Ibsen drama's lezen is niet alleen een
gestaag uitbreiden van onzen geestelijken gezichtskring, het is tevens een proef voor
de kracht van onze individualiteit.

Jhr. A.W.G. Van Riemsdijk, Hoog Spel. Tooneelspel in vijf bedrijven.
(Ned. Tooneel-vereeniging).
Een toch wel opmerkelijke figuur, deze schrijver!
Iemand die, van niets wetend, opeens Mea Culpa spelen zag, zou wanen werk van
een halve eeuw geleden voor zich te zien, geschreven geheel onder den invloed van
de Fransche melodramatiek. En wist hij den auteur van dezen tijd, dan zou hij allicht
denken aan een in stillen achterhoek vergrijsden landjonker, aan wien de gansche
moderne tooneelletteren onbekend gebleven waren, en die door tijdschrift noch
courant iets gehoord had van den ommekeer in de theaterkunst sedert dertig jaren.
Of wel aan een literairen Rip van Winkle die al die jaren geslapen had.
Dit zou stellig iets ongewoons zijn, doch een verklaring inhouden.
Veel vreemder blijft de zaak echter als we weten dat deze man nog niet oud is,
dat hij zelf hoofd-redacteur geweest is van een dagblad, dat zijn woonplaats meedoet
aan het modern verlangen om zooveel mogelijk van kunst te genieten, zelfs een eigen
tooneelgezelschap meende te moeten hebben onder niemand minder dan onzen
grootsten tooneelspeler als directeur.
Als we dat alles in aanmerking nemen dan blijft onze vraag: hoe is 't mogelijk?
Met het laatste wat ik noemde - samentreffen der oprichting van Het Haarlemsche
Tooneel met het debuut van Jhr. Van Riemsdijk als tooneel-
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schrijver moet wel rekening gehouden worden bij het boekstaven van den
wonderlijken indruk, zoowel van Mea Culpa als van het daarop gevolgde Se non è
vero....
Omdat juist de neiging van den leider dier nieuwe onderneming samenviel met
den hang van onzen schrijver naar het ouderwetsch dramatische, en daardoor het
melo-element, of wat we in onze taal het ‘drakerige’ noemen, vanzelf buiten
verhouding van invloed werd. Voeg hierbij de vertolking door een in veel opzichten
inferieur gezelschap, en we behoeven den auteur stellig niet alleen verantwoordelijk
te stellen voor het effect van zijn werk.
In elk geval - de indruk was gelijk ik boven constateerde. De verwondering was
even groot als het gevoel van onbehagen. En beide zijn door de pers op onomwonden
wijze geuit. Maar zonder aarzelen heeft de schrijver zich na de eerste tuchtiging aan
een tweede en aan een derde gewaagd. Hierin het eerbiedwekkende te ontkennen
zou onbillijk zijn. Immers, moge hij bij zijn eerste poging nog de verwachting
gekweekt hebben van zich een naam te maken op deze wijze, het illusoire daarvan
is hem gebleken. Zijn maatschappelijke pozitie is daarbij van een aard dat aan andere
motieven niet behoeft gedacht te worden en dus staan we hier voor het raadsel, dat
iemand, met moderne ontwikkeling, steeds midden in het moderne leven, zich
geroepen voelt aan tooneel-draken het aanzijn te geven.
Onverschrokken heeft hij zich met zijn nieuwe stuk weer in de Caudijnsche passen
der critiek gewaagd.
Ten deele onder gunstiger omstandigheden. Want het gezelschap dat zijn Hoog
Spel ten tooneele bracht is van gansch anderen geest, dan waarmee de leider van het
‘Haarlemsch Tooneel’ het zijne bezielde; heeft voor een groot deel zijn naam te
danken aan een met smaak doorgevoerd streven naar eenheid in natuurlijkheid en
eenvoud. Hij had van hen dus niet te vreezen dat juist het melodramatische element
nog eens extra zou worden aangedikt. Maar.... hier staat tegenover dat de meeste
hunner zich wat geweld moeten aandoen om zich weer in den verouderden stijl in
te werken, welke nu eenmaal voor dergelijk werk past. En zoo zagen wij gebeuren
dat twee knappe tooneelspelers beneden hun taak bleven, de een, de heer Alex Post
in de rol van den bankier Roesman, door een vergeefsche poging tot voor hem
ongewoon bewogen spel, en de ander, de heer Musch, wiens verdienstelijk sober
doen niet geheel klopte met de vreeselijke dingen die hij te zeggen en te verrichten
kreeg. Hij was een wat al te makke marqué. We zijn immers gewend van zulk een
ouderwetschen bewoner van plankenland, dat hij in groote geheimzinnigheid van
gedraging altijd heel onheilspellend doet, verwachten suggestief gedraai van oogen
en vertoon van tanden, hetwelk hier uit-
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bleef, zoodat het genre in hem maar ten deele tot zijn recht kwam.
Het onderwerp is ditmaal in hoofdzaak zeer modern, ja actueel. Een directeur van
een hypotheekbank die boven zijn financieele krachten leeft, zijn particuliere tekorten
tracht te dekken door speculeeren met geld van de bank, en ten slotte, in het nauw
geraakt, overgaat tot vervalsching van een deposito-bewijs.... wat wil men meer ‘up
to date’? De ondergang van zulk een man door eigen schuld, het logisch gevolg van
een overheerschende neiging tot weeldig leven en van een eerste accoordje met zijn
geweten - inderdaad, het is een onderwerp voor een modern treurspel. Het kon in
zijn onwrikbaar logische voortschrijding aangrijpend zijn, en, gelijk de tragedie der
Ouden, ontzetting en medelijden tegelijk wekken, als de aanvankelijk kleine schuld
in haar gevolgen tot een ontzachlijke noodlotsmacht is volgroeid en eindelijk als een
onontkombare, van dag tot dag dichter naderende onwrikbare gerechtigheid den
vertwijfelenden schuldige bedreigt.
Wie dat vermocht te geven in strenge soberheid en zuivere stijging, zou stellig
ons tooneel-repertoire met iets duurzaams verrijken.
Maar let nu eens op onzen schrijver. Het is of hij het grootsche van dit, zijn
gegeven, het tragische, daarin besloten, zelf niet gezien en gevoeld heeft. Het is hem
daarvoor te eenvoudig. Hij houdt nu eenmaal van verwikkeling, van een intrige. Er
moet een knoop gelegd worden met bizondere kunstigheid, en een soortgelijke
kunstigheid gebruikt worden am dien knoop, ditmaal voor de oogen van het publiek,
te ontwarren.
Laten we daarvoor, zoo heeft hij blijkbaar gedacht, de vrouw van dien bankier
gebruiken. Dat mensch kan best een geheim met zich meedragen. Dat maakt zoo'n
vrouw bizonder interessant voor de toeschouwers. Want de man en kinderen merken
van dat geheim niets - de toeschouwers alleen moeten spoedig ingewijd worden. Hoe
langer het dan duurt, hoe pikanter het wordt.
Welk geheim is nu het geschikste? Wel - iets in haar verleden - een zonde - een
minnarij, die de grenzen der onschuld overschreed. Een minnaar en een kind, van
wie niemand, niemand iets weet. Niemand, behalve een persoon, die een portret heeft
en brieven, samen een zeer compromiteerend dossiertje. En die persoon moet de
broer zijn van dien overleden minnaar en, - vreeselijk samentreffen! - werkzaam op
't kantoor van haar man.
Nu ja - maar zoo'n ingewijde zwijgt natuurlijk als fatsoenlijk man, of althans uit
piëteit voor zijn broer.... Maar dan deugde hij niet voor het doel van Mr. van
Riemsdijk, - om daarvoor te deugen moet hij juist een deugniet zijn. En hij is het.
Een individu zonder hart, een schurk zonder mededoogen, tot alles slechts in staat,
ruw, onvermurwbaar.... brr!
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Aan de bescheidenheid van dien man is de ongelukkige bankiersvrouw overgeleverd.
We begrijpen welk gebruik hij ervan maakt. Zij is niet jong genoeg meer om hem
het ergste te doen eischen, heeft al volwassen kinderen, maar hij dreigt haar geld af,
aldoor meer geld, zoodat zij geen raad meer weet, en we haar bedrijf na bedrijf zien
zuchten, zien hijgen van angst, schreien en trillen, en ons verbazen over de
kortzichtigheid van haar man en kinderen. Doch deze tooneelblindheid is onder die
omstandigheden een vereischte.
Eindelijk komt de catastrofe. De schurk dwingt haar in zijn bijzijn de brandkast
te openen. Hij steelt bliksemsnel een groen papier.... het vervalschte deposito-bewijs,
dat daarvoor opzettelijk bovenop boeken en portefeuille gelegd is, in plaats van
behoorlijk in de laatste weggeborgen.
En die diefstal brengt alles aan het licht, doet de justitie ingrijpen.
Zonder dien diefstal....
Ja juist - daar wringt de schoen.
Zooals Jhr. van Riemsdijk zijn stof behandelt, hebben wij alle recht om te denken
aan de mogelijkheid dat zonder dien schurk en zijn daad de catastrofe ware
uitgebleven.
En dàt is de groote fout. Want daardoor hangt de tragiek samen met iets gebeurlijks
dat niet noodzakelijk is, berust het fatum in de hand van een derde, die met de schuld
van den hoofdpersoon niets heeft uit te staan, wordt het verband tusschen oorzaak
en gevolg, tusschen schuld en noodlot door willekeurig ingrijpen verbroken.
Dat zij voldoende om mijn bezwaren tegen het genre gemotiveerd te achten. Van
harte hoop ik dat de schrijver van Hoog Spel ze ook zal gaan voelen, en zijn talent
voor het theater, nu zich uitend in vernuftige samenstelling en meermalen gelukkige
voorbereiding van tooneelen, ga gebruiken voor werk dat ons niet meer aan het minst
deugdelijke van Fransche voorgangers herinnert.

Marcellus Emants, Loki.
Amsterdam, Van Holkema & Warendorf.
Een ‘Dramatisch gedicht in vier zangen’ noemt de heer Emants dezen arbeid en zijn
inleidend woord verklaart ons het ontstaan ervan. De heer Albert Vogel, door wiens
onvermoeid optreden al heel wat dramatische arbeid dichter tot ons publiek gebracht
is - ik denk aan Starkadd, Koning Svend, Salome, Oedipus - had zich een paar jaar
geleden tot taak gesteld ook fragmenten uit Emants' Godenschemering voor te dragen.
Hij voelde daarbij blijkbaar zich minder in zijn element, omdat de kunstsoort, het
epos, hem vanzelf noodzaakte zich wat te bedwingen in zijn neiging tot dramatische
gebaren en dramatische zegging.
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Het strenge van al die plechtig verhalende jamben dwong hem tot een soberheid,
waaraan zijn temperament maar moeilijk zich kon aanpassen. Hij voelde het geweldige
van het groote gebeuren in dien strijd van den vuurgod Loki tegen zijn vader Odien,
maar in de uitdrukking ervan werd hij vanzelf binnen zekere grenzen gehouden,
welke hij bij de voordracht van een drama niet behoefde te eerbiedigen. Hij voelde
tevens dat hem hierdoor een gelegenheid benomen werd om zich te doen kennen
volgens den eigenlijken aard van zijn talent. En zijn liefde voor het onderwerp als
zoodanig, gelijk de dichter Emants het hem leerde kennen, samen met zijn verlangen
om het op meer plastische wijze te mogen uitbeelden, deed hem tot den dichter een
tweeledig verzoek richten: 1o. zijn epos in dramatischen vorm om te werken, en 2o.
het zoo te bekorten dat het op eén avond kon worden voorgedragen.
De heer Emants heeft stellig een groot blijk van waardeering voor des heeren
Vogels talent gegeven met aan dat verzoek te willen voldoen. Toch, toen hij er zich
eenmaal toe neerzette, is de taak hem weldra minder gemakkelijk gebleken dan hij
aanvankelijk vermoedde.
‘Doch dick schijnt ruym in 't eerst, 't geen scherp valt in 't voltrecken.’
‘Menende, - zoo zegt hij in de voorrede - dat ik voor zulk een bewerking grote
brokstukken uit het werk onveranderd zou kunnen overnemen, beloofde ik aan zijn
verlangen te zullen voldoen. Gaandeweg echter bleek dit overnemen van brokstukken
een onmogelikheid te zijn. Ik heb een nagenoeg geheel nieuw gedicht moeten
schrijven en zelfs de oorspronkelike inhoud zoodanig gewijzigd, dat een nieuwe titel
eveneens noodzakelik werd.’
Deze mededeeling is allerbelangrijkst.
In den strijd tegen het conventioneele van aesthetische voorschriften wordt zoo
heel licht door wie volkomen souvereiniteit van den kunstenaar voorstaat, uit zucht
tot onbeperkte vrijheid iets gedaan wat men wel eens pleegt te noemen: het kind met
het badwater uitgieten. D.w.z. in dit geval het essentieele samen met het bijkomstige
verloochenen.
Er zijn kunstvormen die dermate de zuivere belichaming werden van de artistieke
bedoeling, dat zij als standaard-vormen zijn te beschouwen. Ieder kunstenaar, die
een zelfde bedoeling in zich omdraagt zal, indien hij ze verwerkelijken wil,
genoodzaakt zijn dien zelfden vorm, met individueele wijzigingen, te gebruiken.
Niet omdat eenig aesthetisch voorschrift dat eischt, maar omdat op geen andere wijze
juist die bedoeling verwerkelijk kan worden.
Zegt men dat de een of andere kunstvorm deze of die eischen stelt, dan is dit een
zeer gevaarlijke uitdrukking, die van zelf leidt tot het formuleeren, het vastleggen
van die eischen in woorden, en ergo tot het doctrinaire. Maar het uitvoeren van elke
artistieke bedoeling stelt zichzèlf
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eischen en wanneer die bedoeling in hoofdzaak overeenstemt met de bedoeling van
andere kunstenaars in den loop van eeuwen, zullen wij zien dat een werken in
ongeveer dezelfde vormen er het gevolg van is. Hieruit blijkt dan dat die vorm ten
nauwste verknocht is aan het essentieele van een bepaalde kunstsoort.
Wie een sonnet dicht in deze dagen toont daarmee een zelfde behoefte als wie dat
deed in den tijd der renaissance. Zijn gevoelens zijn van een aard, dat zij het zuiverst
kunnen uitgedrukt worden in twee kwatrijnen en twee terzetten, en wèl volgens de
verhoudingen, die dien dichtvorm door klankenval en metrum tot zulk een volkomen
harmonisch geheel moeten maken. Hier is een conditio sine qua non. Wie tegen die
verhoudingen inwerkt of ze verwaarloost, schrijft niet alleen een leelijk sonnet, maar
toont daardoor tevens dat hij het sonnet als vòrm volstrekt niet van noode had om
zich te uiten.
Dat zelfde geldt van het drama en het epos. Beide stellen verschillende eischen ik kan dat nu gerust zeggen omdat ik tegen misverstand waarschuwde - nìèt door
aesthetici op willekeurige wijze vastgesteld, maar als gegroeid uit het essentieele der
bedoeling.
Het epos bedoelt te verhalen. Ik ga hier niet na de verschillende schakeeringen
van epische kunst: voor alle blijft in hoofdzaak deze bedoeling gelden. Het vraagt
aandacht voor een reeks van gebeurtenissen door één verteller. Die verteller moge
zoo objectief mogelijk blijven tegenover zijn stof, het is zijn stem die wij hooren,
moeten en willen hooren aldoor. Want zijn wijze van verhalen dient de bekoring te
geven aan 't verhaal; zijn geest, zijn fantazie, zijn gevoel, direct mogen ze tot ons
komen in zijn levende woord.
Gelijk Homeros ons Troje's strijd en val, Virgilius Aeneas' zwerftocht, Ariosto de
wonderbaarlijkste avonturen van ridders en jonkvrouwen, Byron de omdolingen van
zijn Don Juan verhaalt, zoo heeft Emants in Godenschemering ons het verhaal gedaan
van twist en strijd is Asgaard met, als vizioen, den geweldigen, onvermijdelijken
ondergang der Noorsche godenwereld. En gelijk wij uit de verhaalwijze van zijn
groote voorgangers ons een oordeel kunnen vormen over hun beteekenis en hun
talent, zoo hebben we ook in Emants' gedicht een duidelijke aanvoeling met den
artiest-wijsgeer in hem. Zijn dichterlijke schepping werd tevens een openbaring van
zijn pessimisme.
Ik behoef over Godenschemering thans niet verder uit te wijden. Het heeft zijn
plaats in onze literatuur. Als iets van grooten groei staat het tusschen allerlei klein
werk van die dagen. En blijft er staan. Ware goden- en reuzengestalten heeft zijn
fantazie voor ons opgeroepen. Hun woord en gebaar begeleidt den rythmus van zijn
verzen, het is of wij hun zware stappen hooren in den strengen maatgang der metalen
jamben.
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En in stadige verschuiving gaan de tafereelen van hemel en aarde schokkenden strijd,
van jammer, beroering en ondergang aan onze blikken voorbij.
Uitteraard is dit alles beschrijving, schildering. Toch niet onvermengd, gelijk we
zien zullen.
En nu moest dit gedramatizeerd worden.
Emants had zich, blijkens eigen woorden, vooraf niet ten volle rekenschap gegeven
van de literair-aesthetische beteekenis der van hem gevraagde wijziging. Doch hij
was nauwelijks aan het werk of de artiest in hem v o e l d e die. Het kòn niet gelijk
hij eerst dacht. A l l e s moest veranderen.
Niet de gebeurtenissen, niet de uiterlijke strijd, niet die ondergang der goden bleef
de hoofzaak. Het verhaal daarvan werd bijzaak. Hoofdzaak moest worden in het
dramatische: de innerlijke handeling - ziélehandeling. En wel een zoodanige die het
meest verwantschap heeft met wat er omgaat in de ziel van den toeschouwer. Niet
dus Odien of een der andere goden, maar Loki werd de hoofdpersoon, Loki, door
zijn moeder, een Jotin, dichter bij 't menschdom, schoon zoon van Odien; Loki, de
oproerige, de vuurgod, die een eigen gerechtigheid handhaaft tegenover het
ongerechtige recht der Asen, die den strijd waagt met hen allen en hun ondergang
voorziet.
Hij staat in 't centrum. En om zijn handelen heen groepeert zich het handelen der
anderen. Geen klein verschil. De gansche aard der dichterlijke schepping verandert,
niet door willekeur, maar door noodzaak, omdat het drama nu eenmaal andere
bedoelingen heeft dan het epos en het verwerkelijken van die bedoelingen vanzelf
andere eischen stelt.
Nog op andere wijze blijkt dit. Uit een diep ingrijpend verschil.
De epicus is verteller. Hij vertelt dat iemand spreekt, schreit, lacht. Hij is degene
dien we aldoor hooren spreken, de persoon die als 't ware voor ons staat, alleen.
Doch den dramaticus zien we niet. Hij houdt zoo zorgvuldig mogelijk zich weg.
Zijn personen zijn het nu, die zèlf spreken, lachen, schreien, - wier wil en gevoelens
niet langs een omweg maar rechtstreeks tot ons komen met persoonlijk accent, hoe
persoonlijker hoe beter. Dit is de tweede verandering van gewicht. Het objectieve in
de psychologie der personen blijft het zelfde, maar dit objectieve moet gesubjectiveerd
worden: elke persoon uiting geven aan eigen gemoedsleven.
En hiermede zijn wij er nòg niet.
Ik sprak van een statige verschuiving van tafereelen. Zoo gaan de zangen van een
breed opgezet heldendicht aan ons voorbij, een opeenvolging van gebeurtenissen
met veel uiterlijke bewogenheid.
Het dramatische heeft hieraan niet genoeg. De uiterlijke bewogenheid heeft daarin
alleen beteekenis als reflex van het innerlijke, als verzinne-
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lijking van zieleleven. Het innerlijk bewogene is hoofdzaak: het persoonlijk leven.
En hiermee verandert groepeering en perspectief. Wat de personen zijn bepaalt hun
plaats ten opzichte van elkaar. Zoo zou men kunnen zeggen dat de koning in een
epos, al ware 't alleen door zijn uiterlijken praal, zijn hofstoet altijd blijft een koning,
een hoofdpersoon. Hij kan dit laatste in 't drama alleen zijn door de belangrijkheid
van zijn zieleleven. De verschillen daarin wijzen de afstanden aan, ordenen de
onderlinge verhouding.
Hierin ligt vanzelf opgesloten dat het drama eischt een gansch anderen stijl. Een
stijl die ten nauwste samenhangt met de concentratie van alles tot het zieleleven.
Daarin ligt het gebeurende. Daaruit komen voort handeling, strijd, conflict, catastrofe.
Wat we op de planken zien gebeuren is het zieleleven verzinnebeeld. En wel spreekt
het derhalve vanzelf dat hiervoor een gansch andere uitingswijze vereischt wordt
dan die van het epos, waarin we voldaan kunnen zijn met een bewogenheid van
handeling, die niet geconcentreerd wordt maar verspreid mag blijven, en waarvan
we alleen kunnen eischen dat zij verkláárd wordt door logische aaneenschakeling.
Houden we dat scherp in 't oog, dan is hiermee aangeduid de oorzaak, waardoor
uit romans saamgestelde tooneelstukken doorgaans een zoo weinig bevredigenden
indruk maken. Men meent bij die kunstbewerking te kunnen volstaan met eenige
brokstukken verhaal in dialoog om te zetten en die saam te lijmen met brokstukken
dialoog, zóó uit den roman overgenomen. Dat het aldus ontstane mòet lijden aan
tweeslachtigheid en nooit harmonisch kàn zijn van uitwerking, behoeft na al het
bovenstaande geen nader betoog.
Tot Loki teruggekeerd, dient vooral niet vergeten te worden, dat dit is geworden
een dramatisch gedicht, en geen drama. Dit verklaart ook eenigermate de
aanvankelijke meening van den auteur dat hij bij de bewerking ‘grote brokstukken
(uit Godenschemering) onveranderd zou kunnen overnemen.’ Immers het dramatische
gedicht staat het epos nader dan het drama. Het is niet afgedeeld in bedrijven, maar
even als het epos in zangen. Het leeft in aaneenschakeling van tafereelen, brokken
gedramatizeerde epiek.
En in dit geval staan de beide vanzelf dichter bij elkaar, omdat - en hierop doelde
ik op de vorige bladzijde, tevens als verklaring voor Emants' aanvankelijke meening
- de dramaticus in hem verschillende gedeelten van zijn epos r e e d s d r a m a t i s c h
b e w e r k t h a d . Ik zou eigenlijk de heele Godenschemering hier moeten behandelen
om dit aan te toonen, maar kan toch, mij beperkend tot een gedeelte, mijn bedoeling
verduidelijken en mijn uitspraak motiveeren.
Aan het einde van den Vierden Zang tijgt Odien op zijn achtvoetig
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ros Sleipnier naar het doodenrijk om der Normen hun geheim af te vragen.
Het is natuurlijk een van de belangrijkste gedeelten, die tocht naar Hela's duister
rijk. En van een volbloed epicus zou men in den vijfden zang verwacht hebben een
verhaal van dien helletocht in den derden persoon, gelijk Virgilius dat geeft in den
VIen zang van de Aeneis. De lezer van Godenschemering bereidt zich dan ook al op
het genot van zulk een belangwekkend schilderend verhaal voor. Ik voeg er dadelijk
bij: het wordt hem niet onthouden. Maar hij krijgt het op gansch andere wijze. Niet
in den tijd dat de tocht geschiedt, doch nadat hij reeds geschied is. Hij wordt geen
ooggetuige - hij hoort het als verhaal van Odien zelf nà diens terugkeeren. Belangrijk
verschil.
Het tooneel der handeling blijft Asgaard. En de zang begint aldus:
Weer zaten de Asen in den wijden boog
Rondom den wereldesch geschaard, waaraan
Laufeja's zoon nog steeds gebonden was,
Slechts vrij recht op te staan of langs den stam
Zich neêr te laten zinken in het zand.
Maar naast den zetel van zijn Balder stond
Ook Odiens rechterstoel nu onbezet.
Lang was het al geleden sinds de klank
Van Sleipniers draf in 't luchtgesuizel werd
Vermengeld. Toch was nog geen zonnestraal
Door 't floers, dat tasschen aarde en hemel hing,
Bemoedigend tot Midgaard doorgedrongen. Zoodra in 't menschenland de donk're dag
Een aanvang nam, vereende de Asen-schaar
Zich op het ruime veld, en wachtte daar
In plechtig zwijgen Odiens aankomst af.

Let men goed op dan is dit een dramatische situatie. Men zou deze verzen kunnen
omzetten in een tooneelaanwijzing. Kring van Goden, bedrukt luisterend, en wachtend
op Odiens weerkomst In details zien we alles voor ons.
Zelfs Loki scheen verstomd, en staarde strak
Naar 't zand, dat voor de plaats van Balders zoon
Den indruk van Alvaders speer bewaarde....

Dan wordt die stilte verbroken:
Doch eindelijk....
Klonk in des bruggewachters luist'rend oor
Uit verre verte Sleipniers dubb'le draf.
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Nu verlevendigt zich de scène:
En amper had den goden 't hoorngeschal
Alvaders wederkomst gemeld, of reeds
Trad Odien naar hen toe, den breeden hoed
Op 't hoofd, den blauwen mantel om de schouders.
Fluks sprong nu Frikka op om aan zijn borst
Het blonde hoofd te drukken....

En zoo gaat het door, we zouden zeggen met stil spel, tot Odien het woord neemt en
het verhaal doet van zijn helletocht.
Heeft hij dit verhaal gedeeltelijk gedaan, dan breekt hij eensklaps af.
Hier zweeg
Alvader stil. Nog weigerde zijn tong
Des hemels vreugd' voor immer te vergallen.
Bekommerd blikten de Asen voor zich uit.
Alleen Laufeja's zoon keek trotsch hem aan,
En vroeg op tergend luiden toon:
‘Wat zaagt
Ge van den vuurgod, vader?’
Doch nu voer,
Het hoofd ter zij van Loki afgewend,
Alvader voort:

Odien verhaalt dan het vizioen van de godenschemering, den ondergang der Asen,
maar telkens wordt hij opnieuw door den ongeduldigen Loki in de rede gevallen.
Mij dunkt het is voor ieder duidelijk dat dit alles tusschen episch en dramatisch
in ligt. We behoeven het door den schrijver verhaalde maar als tooneelaanwijzing te
beschouwen en de tekst is er. Men voelt actie en reactie aldoor.
Uit dat gedeelte kon Emants dan ook gerust brokstukken overnemen, en indien
hij daarin gewijzigd heeft, kan ik in die wijzigingen toch geen verandering vinden
van epischen in dramatischen stijl.
Als Loki in Godenschemering gezegd heeft:
‘Wat zaagt
Ge van den vuurgod, vader?’

dan gaat Odien aldus voort met verhalen:
Ik zag den laatsten strijd. Ontzettende aanblik! - Nacht lag over de aarde.
Eerst woedden, door geen zomer afgedeeld,
Drie winters in het menschenland, verderf
En dood verbreidend tot aan 't wereldeinde.
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Een gure stormwind gierde door 't heelal,
Ontwort'lend gansche wouden, onder ijs
En doode sneeuw het vruchtbaar veld begravend.
Een lange beving voer door Midgaard heen,
En alle bergen stortten in elkaar.
Toen stond de mensch, door honger voortgezweept,
Het zwaard ter hand, van 't stervend haardvuur op,
En zon op moord, aan 't wilde dier gelijk.
Drie jaren stroomde 't bloed door beemd en bosch.
De broeder wierp den broeder neêr, de zoon
Viel door zijns vaders zwaard, geen band bleef heil,
In opstand waren allen tegen allen.
'k Zag speren blinken, schilden lichten, 't zwaard
Op 't zwaard bloed-zweetend breken; stormtijd was 't
En bijl- en wolfstijd; niemand wist meer van
Erbarmen. - Daar brak Loki los, en nam
De wijk naar 't land der Joten. Heimdaal rees
Aan Bifrost op, en dricmaal droeg de lucht
Door 't wijd gewelf der negen werelden
Zijn helder hoorn-geschal. Op 't Ida-veld
Kwam 't Asen-heir bijeen, ten kamp gerust.
De wereldesch begon te wankelen.
Het menschdom ging bij honderden het pad
Des doods, en krijschend plaande boven 't veld
De lijken-adelaar. - Nu trok aan 't hoofd
Van alle godenhaters Loki op
Naar de Asen-stad; en ons ter hulpe kwam
Uit elk van Walhals hoog-gewelfde poorten,
Vijf honderd veertig in getal, een schaar
Van helden acht-maal-honderd dapp'ren sterk.
Weer beefde 't aardrijk, Bifrost scheurde en brak,
De laatste strijd der Asen was begonnen. Al de onzen zag ik sneven, Odien 't eerst.
Het langst hield Heimdaal stand; met hem viel Loki.

Vergelijken we hier nu mee Odiens verhaal in Loki dan treft zeker eenige directheid
op Loki's vraag:
‘Wat zaagt ge van den vuurgod wel?’

Immers Odien antwoordt, niet als hierboven of hij er geen acht op slaat, voortgaand
met verhalen, - neen, hij richt het woord tot hem.
Mijn zoon
Ik zag den laatsten strijd. Ontzettend schouwspel!
Drie winters woedden over 't wereldrond,
Dat eenzaam lag in eindeloozen nacht
Niet wetend meer van zoele zomerweelde.
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In woeste vaart ontwort'lend gansche wouden,
Met doode sneeuw bedekkend berg en dal
Omgierden gure stormen d'aarde. Gaard'
En akker bleven kaal, tot dorre asch
Vergrauwd; de bodem barstt' in grimm'ge groeven,
Waar heete walm zich buld'rend uit verhief;
Gebergten beefden, wagg'lend als verbuisd.
Toen rees de mensch van 't haardvuur, dat verrookte,
Omhoog en dorstt' als 't uitgehongerd dier
Naar lesschend levensbloed. Drie jaren lan
Doorvloot dat bloed der aarde wijde vlakten.
De broeder stak zijn broeder neer; de zoon
Vergreep zich aan zijn vader; gruweldaad
Joeg gruweldaad; geen enkle band bleef heil.
In opstand waren allen tegen allen!
'k Zag flikkering van helmen, pijlgeflits,
Tot splinters knodsen spatten, schilden splijten,
Bloedzweetend butsen zwaard, op zwaard; 't was bijlEn wolfs- en stormtijd; niemand wist meer van
Erbarmen. Daar brak Loki los en week
Naar 't reuzenland; maar Heimdaal ook verrees
En driemaal droeg de lucht zijn hoorngedreun
Der wereld wijd' omwelving door. Toen kwam
Het Asenheir bijeen op 't Ida-veld:
Uit elk van Walhals hooggewelfde poorten,
Vijf honderd veertig in getal, een schaar
Van helden, achtmaal honderd dapp'ren sterk.
De wereldesch begon te wanklen; weer
Doorbotst' een beving d'aarde. Bifrost barstte
En brak. Aan 't hoofd van alle godenhaters
Trok Loki op tot d'allerlaatsten kamp.
Al d'onzen zag ik sneven, Odien 't eerst.
Het langst hield Heimdaal stand, met hem viel Loki.

Er zijn veranderingen. De dichter heeft gewijzigd na zooveel jaren. Enkele gedeelten
zijn krachtiger geworden, zoo de schildering van den strijd, al mis ik daarin nu het
mooie: ‘'k zag schilden lichten’. In de familie-moorden vinden we de saamvattende
formuleering: ‘gruweldaad joeg gruweldaad’ ingevoegd. Doch dit alles, we mogen
zelfs den dichter de opoffering van den geweldigen regel
‘Een gure stormwind gierde door 't heelal’

moeilijk vergeven kunnen - ik zeg: dit alles wijst niet op een verandering in den stijl.
Die is dezelfde gebleven en kon dezelfde blijven om bovengenoemde redenen.
Hetzelfde geldt van het laatste gedeelte: Loki en Siguun: een der aan-
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grijpendste epizoden uit de Noorsche godenmythen, waarvan men in de
oud-testamentische geschiedenis van Rizpa, wakend bij de onbegraven lijken harer
zonen, den tegenhanger vindt. Ook deze is in Godenschemering door Emants in den
dialoog geheel dramatisch behandeld.
Waar dan de verschillen zijn?
Hoofdzakelijk in het begin.
Daar is in den opzet veel wat vervallen kon, wat vervallen moèst toen Loki eenmaal
de hoofdpersoon werd. Niet Loki als bedrijver van vele daden, maar Loki in zijn
verhouding tot Odien, in zijn oproerigheid, zijn godenverachting, zijn eigen recht
zoeken, zijn fel verzet en ontzettend zielelijden. Wat daarbuiten lag, moest opgeofferd
worden.
De Eerste zang van Godenschemering is voor een groot deel gewijd aan den roof
van Idoena. Tiassi, een Joot of reus, is diep verootmoedigd door de nederlaag die de
Joten leden, toen zij hun rechten wilden handhaven op het land, door Odien tot hùn
schade den menschen als woonplaats toebedeeld. Voorgoed hebben de Joten, door
Tiassi aangevoerd, na de felle tuchtiging door de Asen, van hun rechten moeten
afzien. En nu wordt de reus in Loki's hand een middel om de goden te treffen in wat
hun dierbaar is: hun onsterfelijke jeugd.
Tiassi namelijk is bekoord door Idoena, des grijzen zanger Bragi's vol- schoone
jonge vrouw, de bewaakster der appelen ‘die voor den strammen ouderdom behoeden’.
Als vreemdeling nadert de roodharige, roodbaardige Loki den mok- kenden reus,
die hem eerst met groot wantrouwen ontvangt. Maar als Loki toont zijn heet verlangen
naar Bragi's gade te kennen en hem zijn hulp belooft om om aan zijn begeerte te
voldoen, zijn zij het spoedig eens.
Alle Asen zijn op een gastmaal bij Aegier, den zeegod.
Loki zegt Tiassi op zijn rug te klimmen en draagt hem tot dicht bij den toegang
van Aegiers paleis, waar hij hem zich doet verschuilen achter een rotsblok. Dan den
wachter aan den ingang snel doodend, treedt Loki, ‘met lichten tred, 't kristallen
voorhuis binnen.’
Onverwacht verschenen te midden der feestenden, snerpt zijn snijdend woord naar
alle zijden, en alleen als Toor met zijn verdervenden hamer hem bedreigt, wijkt hij
tot heengaan. Maar bij 't vertrekken weet hij Idoena's nieuwsgierigheid te wekken.
Spottend zegt hij:
O, goden!
Niets hebt ge dat mijn hart benijden kan....
Of 't moesten d'app'len zijn, in gindschen korf
Door Bragi's jonge gade trouw bewaakt,
Die voor den strammen ouderdom behoeden:
Ach! wellicht treft mijn hand nog schoon're vracht,
Niet ver van hier, op 't blinkend zeestrand aan.
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Hij gaat dan heen.
De toeleg was gelukt. Nieuwsgierig naar
De schoon're vrucht aan 't strand der zee gerijpt,
Sloop Bragi's vrouw hem na.

En wordt, buiten 't paleis gekomen, door Tiassi gegrepen en weggevoerd.
Van den zoo fraai bewerkten Eersten Zang is deze handeling de hoofd- inhoud.
In den Tweeden Zang hooren we dat Idoena door Loki's toedoen weer in Asgaard
terug komt. Tot dat oogenblik heerschte somberheid en ver- welking onder de goden.
Welnu - dit alles is weg: het heele verhaal van den reus Tiassi verdwenen. Al
dadelijk treedt Loki ongenood in Aegier's paleis, om den goden zijn schimp te doen
hooren; wel drinkt hij een teug op Idoena met haar appelen en spot hij nog met Tiassi,
den reus die op den uitkijk staat ‘naar zijn jonge gade’, maar 't is alles reeds voorbij
en Frikka betuigt haar vreugde, dat
Idoena, de bekoorlik' is gekeerd
En jeugdkracht weer de goden heeft verjongd.

Wie de moeite neemt mij te controleeren, zal overtuigd worden hoe Emants hier het
snoeimes heeft gehanteerd om de epische verspreidheid van handeling tot dramatische
concentratie terug te brengen.
Is dat één der middelen geweest, en zien we het aldoor toegepast door van de
verhoudingen en daden vaa andere Asen slechts datgene te blijven noemen wat in
rechtstreeksch verband tot Loki's streven staat, een ander middel is het dramatizeeren
van het epische, het verwerken in den dramatischen stijl.
Hiervoor kies ik als voorbeeld een fragment uit den Vierden Zang van
Godenschemering. Door Loki's list is Balder gedood. Door Odien is Her- moder ter
onderwereld gezonden om aan Hela losgeld te bieden voor Balder. Maar Hela weigert.
Zij zal Balder aan de goden teruggeven indien niemand op aarde of in Asgaard weigert
hem te beweenen. Her- moder stijgt goedsmoeds weer op, maar de eerste die hij bij
den uitgang ziet zitten is Laufeja, Loki's moeder, en zij weigert één traan;te schreien
over Balder's dood. Zoo verhaalt Hermoder: zijn zending is daardoor mislukt. Loki
hoort het aan en
Nog had
Hermoder niet voleindigt of een kreet
Van zegevreugde welde uit Loki's borst:
‘Dank, moeder, dank, gij hebt uw zoon gewroken!’
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En nu schildert de dichter de godenvergadering aldus:
Gekromd, verbleekt, een menschenschaar gelijk
Door 't hemelvuur verbijsterd en verlamd,
Bood thans het machtig, schitt'rend Asen-heir
Een hartverscheurend schouwspel aan. Wie kon
Het denkbeeld dragen nimmer, nimmermeer
Den veel geliefde weér te zien? - De harp
Ontviel aan Bragi's arm; ter aarde gleed
Toors moker; in de sidderende hand
Hield Balders zoon, Forsete, moeitevol
Den rechterstaf nog op, en 't laatste woord
Van troost verstomde op Frikka's valen mond.
Maar 't vreeselijkst om aan te zien was Odien
Den fieren nek geknakt, den stalen rug
Gebroken, 't blonde haar tot zilverwit
Vergrijsd, en op de weggezonken wang
De grauwe kleur des doods.

In den Derden zang van Loki: ‘Hermoders Hellevaart’ krijgen we dat zelfde. Doch
hooren we in Godenschemering van Loki, dat alleen ‘zijn oog van vreugde lichtte’,
hier barst hij los, en in zijn woorden krijgt de ontzettende droef heid, die omwaart
door de godenrij, dubbele schrijning. Eerst dankt hij Laufeja voor haar weigering:
Heb dank o moeder, deerniswaarde, die,
Verleid door Asenliefde, hebt geloofd
In Asenrecht. Voor offer, offer, traan
Om traan; het snood vertreden recht, nu is 't
Gewroken!

En dan komt het duivelsche leedvermaak, in de uiting hier en daar alleen door ontzag
getemperd, aan het woord:
Doch u, Asen, smaakt wat wrang
Het brouwsel door Hermoder meegebracht
Van wijze Hela. Wee, hoe welkig lijkt
M'op eens weer 't oogverblindend Asenheir!
Aan Bragi's arm ontzinkt de bronzen harp;
Toor'S moker ligt in 't zand....Ziet.... moeitevol
Omklemt Forsete's eens zoo kloeke vuist
Den staf nog, die hem stempelt tot een rechter.
En Odien's Frikka, ach, geen enkle klank
Van troost onttrilt nu meer haar trouwe lippen.
Alvader zelf - doch stil, hij vaart omhoog,
Zwenkt Goengner om zijn hoofd, het bliks'mend gouden,
Benijde wapentuig, dat nimmer nog
Zijn doelwit derfde, doft in 't zand zijn speer
Daalt zelf in 't veld af, treedt voor Balder's zoon,
Den rechter.... spreekt.
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Voor de schildering is een plastische aanduiding met gesprokene, levende woorden
in de plaats gekomen. Hier voelt men wel degelijk verschil van stijl, het verschil
tusschen het epische en dramatische, tusschen het objectief uitgebeelde en subjectief
geziene.
Theoretizeeren over kunst-onderscheidingen is even gevaarlijk als verleidelijk.
Omdat kunst nu eenmaal moeilijk te benaderen blijft en woorden allicht een te
pozitieve beteekenis krijgen, zelfs bij voorzichtig formuleeren.
Wie op praktische wijze een inzicht wil verwerven in het verschil tusschen epiek
en dramatiek - al is het dramatische hier nog niet tot zijn vòlle recht gekomen - leze
Godenschemering en Loki naast elkaar.

Davidofsky, Geleende Veeren!
Vroolijk spel van de badplaats in drie bedrijven. (Nederlandsche
Tooneelvereeniging.)
Een vroolijk spel....
Heeft de schrijver met opzet het woord blijspel vermeden?....
Een nieuw Hollandscn blijspel, het zou met vreugde ontvangen worden. Onze
tooneel-letteren zijn er niet overrijk aan. Of moet ik, minder eufemistisch, vlakweg
zeggen: àrm?
Wellicht dat Davidofsky eenmaal.... 't Zou een heugelijk feit zijn! Maar zijn
Geleende Veeren!....
De schrijver heeft talent voor het theater. Men moge over deze gaaf denken zoo
men wil - er zijn er die het heel weinig zaaks achten! - de tooneelschrijver heeft het
noodig. Het is die eigenaardige wijze van personen, situaties', groepeeringen zien
die er het plastische van materieel en bewegend leven aldoor mee verbindt. Dat moet
zich weerspiegelen in den dialoog en daaraan de eigenaardige bewogenheid
meedeelen, die de aandacht voortdurend te hulp komt in 't voltooien van een
gesuggereerde werkelijkheid.
Davidofsky's dialoog doet dit, is levendig en heeft plastisch vermogen.
Maar hij heeft het zich in de bewerking zijner stof wat al te gemakkelijk gemaakt,
of liever om bij 't begin te beginnen: zijn gegeven is een bedenksel van bitter schraal
gehalte. Er zou heel wat bij noodig geweest zijn om er de stof voor een wezenlijk
blijspel aan te hebben.
Zekere Paul Verstegen, een jong advocaat, vertoeft op een badplaats en heeft een
fonograaf bij zich, die hij nu en dan voor zijn vermaak laat zingen. Een jonge dame,
wier pianospel hij ten hoogste bewondert en wier uiterlijk en overige kwaliteiten
hem deden verlieven, is onverschillig jegens hem, tot ze op zekeren dag mooi gezang
uit zijn open venster hoort galmen. Dan ontvlamt ze. Zij bemint den bezitter van die
stem.
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Hij durft maar niet te laten blijken dat het z i j n stem niet is, uit vrees haar liefde te
verbeuren, en dit pronken met ‘geleende veeren’ brengt hem, als de bewondering
verder en verder om zich heen grijpt en ook een Amerikaanschen impresario aantast,
niet weinig in verlegenheid.
Natuurlijk wil hij nooit in gezelschap zingen en terloops hooren we dat zijne
aangebedene het ook vertikt om hare gaaf voor het publiek te uiten, welke analogie
voor den ook niet scherpzinnigen hoorder voldoende is, om hem te doen begrijpen
dat er hier wederzijds een zelfde bedrog gepleegd wordt.
Bezien we dit gegeven, dan blijkt ons dadelijk dat we voor een zoo bizonder geval
geplaatst worden, dat algemeene gevolgtrekkingen onmogelijk zijn. En juist dat
bizondere geeft er de beteekenis aan van iets toevalligs en kluchtigs, van iets
kluchtig-toevalligs zoo men wil: een zeer beperkte beteekenis dus.
We komen niet uit dat toevallige en uit dat kluchtige. De schrijver haalt er nu nog
heel wat bij om. Een vriend van Verstegen, Kersfeld, heeft een oom in Amerika,
wien hij, ten einde een jaarlijksche toelage te krijgen en te behouden, van uit de verte
wijs gemaakt heeft gehuwd te zijn en een drietal spruiten te bezitten. Ook al van de
fantazie ‘geleende veeren’. Die oom komt over, Kersfeld vlucht naar de badplaats,
waar natuurlijk de oom, de bovengenoemde impresario ook komt. En ziedaar een
motief waaruit niet weinig stof voor allerlei verwikkeling te halen is, vooral wanneer
het weldra samenwerkt met het eerste.
Toch - het heeft hetzelfde gebrek - het is te exceptioneel, te bedacht en gezocht.
Voegt men hier nu nog aan toe de figuur van een hôtel-houder die prat gaat op
zijn fijne kookkunst en er niets van kent, maar een uitmuntende kokkin bezit:
‘geleende veeren!’ - dan begrijpt ieder dat er komieke elementen genoeg bijeen zijn.
Maar - er kan alleen het grappige, het lager burleske uit voortkomen. De personen
zijn geen menschen, maar grollen vertoonende poppen. Ze doen lachen om zekere
moppigheid, die den schrijver niet te ontzeggen is, doch die kwalijk als surrogaat
kan dienen voor datgene wat de ziel, de onvervangbare kern is van het èchte blijspel:
geest.
Geleende Veeren! was een teleurstelling.
W.G.v.N.
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Aan den weg der vreugde
door Louis Couperus.
VI.
Dien middag, gedurende de siësta, bleef zij in haar dichtge- schemerde kamer; zij
lag op haar bed, tuurde voor zich uit, en zij zàg den goudzonnigen morgen weêr, het
woud, de heuvels en hèm, en zij voelde op hare lippen, geheel haar gezicht, zijn
zoenen, zijn zoenen altijd. Des te intenser bleef het vizioen, omdat in het park, omdat
rondom hare kamer in het pavillioen, de krekels eindeloos vedelden. Langen tijd
bleef zij roerloos, als betooverd door een te groot en te plots geluk, een geluk plots
zoo groot en zoo waar, dat zij het eigenlijk, stil in zich, wantrouwde. Zij kon er niet
aan gelooven. Zij zag terug: hare peinzensmoede, melancholieke meisjesjaren; haar
huwelijk, als een taak, die zij aanvaard had; hare liefde, hare liefde voor Hugo....
Daar, in die doos, lagen zijn brieven.... Als nieuwsgierig greep zij er naar, las er éen,
van twee jaren her.... De eerste fraze al leek haar vreemd, niet tot een vrouw in het
leven gericht, maar tot een heldin, te litterair gesteld, te vreemd mooi verwrongen....
Hij had ze toch geméend, die fraze; o neen, Hugo had nooit komedie gespeeld....
Hij was zoo, een beetje litterair; hij schreef zoo, hij sprak zoo, hij dacht zoo.... en zij
had het altijd mooi gevonden: zijn liefde een mooie, poëtische troost, als de
ziekekamer van haar ouden man haar al te veel had benauwd. Het wat een hóoge,
mooie liefde geweest, een liefde van zusterziel en verwanten-geest; een liefde,
nauwlijks met een enklen kuischen kus
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gezegeld; een liefde, nooit bezoedeld door vulgairen ontrouw aan den grijsaard, dien
zij beiden hadden liefgehad.
In de najaarsavonden, in de duisterende kamer, bij het rouwende raam, uitkijkende
langs de straat, die in regen droop, hadden elkanders noordelijke zielen elkaâr
gevonden, met enkele woorden soms, met veel zwijgen daartusschen of in durender
gesprek over dingen van hier en hier-namaals. Een webbe van grauwe
weemoedig-heden of zacht spiritualistiesch glinsterende verwachtingen was tusschen
hen beiden in die vaak geheel ongestoorde avonduren gesponnen, en zij had zich er
na dikwijls kalm en weemoedig tevreden gevoeld, dikwijls ge-exalteerd, en dikwijls
diep ongelukkig: heel goed begreep zij dan niet waarom....
Nu, geschroeid door Aldo Ardo's kussen, wantrouwend het plotse geluk, was zij
bijna bang het verleden - die twee, drie verlodene jaren - in te blikken, was zij bijna
bang in die brieven te blikken.... En toch las zij ze, las zij ze door.... Klagelijk zongen
de zinnen op tusschen het soms razend gevedel der krekels daar buiten, nagalm dier
hymne aan de natuur in den goudgroenen dom van het woud.... Zwak klaagden de
zinnen, mooi afgerond, sierlijk gesteld met de modewoorden der jongste schrijvers
- klaagden zij van levensmoêheid, of poogden zij vleugelen uit te slaan naar verre,
gouden zielsapotheoze.... Zoo wel de klacht als de extaze plotseling leek Emilie,
hoewel niet onwaar, tòch niet waar.... Wat was er waàr in, wat ònwaar....? Zij had
onmogelijk het kunnen zeggen. De waarheid klonk met de onwaarheid samen: zoo
wel het gevoel als de verwachting waren zoo wel gekunsteld als doorvoeld.... Bij de
brieven lag het portret van Hugo: een lang, mager, bleek, fijn gezicht....
Zij kreeg tranen in hare oogen, tranen van medelijden, medelijden met het arme
verleden. Het kon, o het mòcht niet zijn, dat eén enkele ontmoeting, een enkele
morgen, dat enkele kussen, eén vlaag van hartstocht wegwischte geheel dat arme,
lieve verleden, dat zoo een teedere troost was geweest. Zij was geen slechte vrouw!
Zij had nooit slechte verlangens gekoesterd! Zij had veel geleden, en zij hàd lief
gehad, en er waren andere waarheden nog, dan die waarheid van het plotse geluk....
dat zij wantrouwde.... O, zij had zich laten gaan, was verleid, was betooverd.... Nooit
had zij dàt van zich kunnen voorspellen.... Die mooie officier, dien zij twee dagen
kende en die haar zóo had gezoend, in het woud....
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Zij had zich door hem laten zoenen.... omdat hij mooi was: zij voelde dat duidelijk....
Had zij Hugo lief, omdat hij mooi sprak.... en mooi schreef! Had zij lief.... met haar
schoonheidsgevoel?! Niet met haar ziel, niet met haar wezen geheel! Hare gedachten
verwarden zich.... maar zij weende om het arme verleden en terwijl de krekelen feller
vedelden, scheen het haar of zij Aldo's fluitje er schel tusschen door hoorde pijpen....
Neen.... hij floot niet...: het was buiten de rust van de siësta, en alleen de krekelen
snerpten.... Aan het déjeuner had zij bijna niet kunnen eten, was zij blij geweest, dat
de zaal zacht schemerde om de gesloten jalouzieën, was zij bang geweest, dat die
schroeiende zoenen zichtbaar op haar gezicht zouden zijn.... Zij had met de andere
gasten nauwlijks twee, drie woorden kunnen praten; zij voelde, dat zij zich herwinnen
moest, kàlm moest zijn in haar geluk.... HIJ, na het maal, had haar gevraagd:
- Milia.... wanneer zie ik je weêr....?
- Ik weet het niet.... ik weet het niet! had zij ontroerd geantwoord en zij had zich
zoo gauw mogelijk in hare kamer teruggetrokken. Hij, hij zoû zijn in de zijne.... Door
de jalouzie zag zij zijn jalouzie, gesloten. Hij.... waar dacht hij aan? Zij, ze dacht aan
het arme verleden, aan Hugo; zij las diens brief.... Het was of er sluiers voor haar
oogen werden weg gerukt.... Of er nevelen, gordijnen weken.... Of zij klaar zag, de
waarheid, in fel licht....
ZIJ HAD NOOIT NOG LIEF GEHAD. ZIJ HAD NOOIT NOG GELEEFD. Zij had nooit nog
wáar gevoeld. Geleden, ja, had zij veel.... Maar geleden van melancholie,
mistroostigheid: geleden om haar grauwe bestaan. Misschien zelfs had zij nóoit nog
geleden!! Zoû het alles, zoû het àlles komen...? Dezen dag voor het eerst had zij waar
gevoeld, had zij geleefd, had zij lief. Het was alles heel eenvoudig geweest, en het
was gebeurd voor zij zich was bewust en de betoovering had kunnen beseffen.
Het was zeker gebeurd het allereerste oogenblik, dat zij hem even voor zich had
zien opdonkeren, in de van glimvliegjes licht- golvende hortensia-laan. Het was
gebeurd, toen hij dien nacht had gefloten. Bij het eerste woord, dat zij tot hem
gesproken had, was het onherroepelijk geweest, een noodlot. Zij had niet anders
kunnen doen dan met hem meêgaan, het heuvelende, groengouden woud in, het
woud, dat zij zonder hem zelfs niet geweten had
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zóo dichtbij te zijn. Hij had haar in zijn armen genomen, haar gezoend en zij had
hem eenvoudig gezegd, dat zij hem lief had, al had zij hem ook gesmeekt heel lief
te zijn en niet hevig meer.... Zoo Hugo haar zóo ooit had durven nemen, zij zoû in
verontwaardiging zijn uitgebarsten.... in hevige woorden.... in litteraire zinnen
misschien....
Zij had geen zinnen.... nauwlijks woorden gehad. Misschien, dacht zij naïef en
eenvoudig, was het om de taal, die zij toch met moeite slechts sprak.... Zij herinnerde
zich niet meer wàt zij gezegd had, toen hij haar gezoend.... Misschien was het om
de taal.... Maar misschien ook was àlles verleider geweest en betooveraar: de natuur,
het land, het woud, de lucht, de zon, de boomen, de krekels. Het was alles zoo mooi
geweest, zoo ongeweten mooi, bijna wild, bijna primitief, zoo almachtig òm haar,
klein, heerschend en haar overstelpend, bezwijmelend, haar verdrinkend in heftig
leven.... Een golf van zonnelicht, van zuidelijke zonneglorie had haar meêgesleept....
en in die golf had hij haar de armen ge-opend en was zij, eenvoudig, toegegaan naar
zijn hart, naar zijn borst, naar zijn lippen.... en zij had niet anders gekund dan hem
eenvoudig zeggen: ik heb je lief.... io ti voglio bene....
Ti voglio bene.... de zachte woorden waren gezegd geweest.... omdat zij verleid
was, betooverd. Door hèm - door natuur, land, woud, lucht, zon, boomen en krekels
- en toen weêr door hem, onherroepelijk door hem. Hij was zóo mooi, als zij nooit
mooi geweten had, en hij was zóo mooi, dat hij door haar schoonheidsgevoel, o
onweêrstaanbaar, tot haar hart had gesproken. Hij had haar kunnen verleiden,
betooveren, alleen omdat hij zóo mooi was.... Wat wist zij van hem, van zijn leven,
zijn geest, zijn gemoed, zijn karakter, zijn ziel.... Zij wist niet: zij wist alléen, dat zij
hem mooi vond; zóo, dat zij door hare waardeering iets anders in zich had voelen
ontwaken, of een faun een slapende nymf had gewekt.... Die slapende nymf was haar
vrouwelijk verlangen, kuisch teeder en heftig hartstochtelijk.... Zij schrikte er van
toen zij haar plots, die nymf, allerteederst maar allerheftigst, vóor zich zag rijzen....
en gelukkig glimlachen zag, als een gelukkig wachtende bruid....
Onbewegelijk bleef zij liggen dien middag en staarde en zag de nevelen, de
gordijnen opengaan, die zoo lang de waarheid hadden.
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donker gehouden. Met het diner verscheen zij niet aan tafel, zeide aan het
kamermeisje, dat zij ongesteld was. De avond donkerde; zij hoorde stemmen buiten:
de andere gasten, die daar ronddwaalden en lachten. Zij hoorde zijn stem een
oogenblik en het was haar vreemd die te hooren.... Hij sprak met De Sanctis: wàt hij
zeide, verstond zij niet, maar zijn stem van conversatie en scherts, dáar in den tuin,
tegen dien anderen man, deed haar vreemd aan. Langzaam-aan werd het alles stil.
Zij was steeds blijven liggen, als neêrgepletterd door te veel licht, te veel waarheid,
te veel geluk misschien....
Zij verlangde, verlàngde naar hem.... Nooit nog had zij zóo naar iemand verlàngd.
Het was een dorst naar hem en een honger, de levensbehoefte hem vlak bij te zijn,
in zijn sfeer, hem te zien, hem te beroeren.... Zoû hij naar haar verlangen? Zij dacht
van wèl; zij bedacht het met een zacht geluk.... Zij zoû niet kunnen slapen. Stil zoû
dan zij blijven liggen, tot de volgende dag zoû zijn aangebroken.... en zij hem weêr
zoû zien, hem weêr zoû zien.
Buiten was de nacht drukkend zwoel; scirocco drukte over het land, hing laag in
de lucht en zwoelde tusschen de boomen; scirocco woog over het huis, als een stille,
stille oppressie, die altijd dreigde en nooit werd tot daad... Scirocco maakte de nacht
luchtloos en lichtloos; binnen, in hare kamer, was het bijna onmogelijk te ademen.
Zij was opgestaan, om de jalouzieën open te stooten; in het waas van scirocco buiten,
als een beweegloozen nevel, waarden maar enkele glimvliegjes rond, als heel kleine
dwaalgeesten: de kleine demonen der elven misschien. Zij zag even naar ZIJN raam,
maar onderscheidde in den grijzigen mist niets, niets. En zij viel te bed neêr, drukte
haar borst met de handen, voelde hare slapen kloppen, vreesde voor slapeloosheid,
vreesde er voor tot het vreemd kristalleklaar werd in hare hersenen en zij wist, dat
de nacht zonder slaap zoû zijn.
Haar hart scheen te tikken tot in hare hersenen, haar verhemelte schroeide, hare
lippen waren droog van dorst. De handen, die stil langs haar lichaam lagen, trilden,
trilden, trilden. Zij staarde voor zich uit in haar verdonkerde kamer, en als zij dacht
aan den morgen, glimlachte zij.... Maar zij kreunde na, hijgde, bewoog het hoofd:
zij verlangde.... Zij verlangde naar hèm.... Maar zij verlangde ook naar een donderslag,
die die zware scirocco zoû doen barsten; naar hevigen windvlaag, die die zware
scirocco weg
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vagen zoû, verjagen zoû uit den nacht, uit de lucht, uit de boomen, uit de kamer en
uit haar hoofd....
Plots hoorde zij een zacht, lang aangehouden geluid, een teedere toon, die zwol.
Zij schrikte, begreep dadelijk na: HIJ floot.... De teedere toon zwol heel hoog, tot het
scheen of zij breken zoû als een straal van glas. Maar hij boog om, de straal, en viel
in den nacht in droppels neêr, met telkens den zelfden droppel.... Toen zong de
melodie en smeekte: o, kom! Zonder woorden smeekte zij duidelijk: kom....
- Hij slaapt niet, dacht zij; en fluit....
Heller zong de melodie op: het was nu als véle vogels, met tinkelgeluidjes van
kristal, vreemd, omdat het nacht en scirocco was. En de vele vogeltjes smeekten:
kòm! Tot zij niet smeekten meer, maar heel teeder en zoo luchtig en vroolijk te
gelijker tijd verlokten, verleidden, dwars door scirocco heen....
- Hij wil weêr hagedisjes tam maken.... dacht zij. Zoû hij de beestjes zien.... in
dien grauwen nacht.... Kind, groot kind, dat hij is! Denkt hij niet aan mij, als ìk aan
hem denk.... Een groot kind is hij, een jongen.... met zijn fluitje van een paar soldi....
Heller en scheller floot hij. Kòm, kòm!! scheen zijn lied nu niet meer te smeeken,
maar dringender te bevelen, tot de eerst zoo zachte melodie opraasde van
onbevredigden hartstocht, met nooit te verzoenen wellustverlangen.... Er kreunde
een woeste smart in nu, en daarna smachtte hij, die daar floot, er in na om een wild
pleizier, gebiedend en smeekend als een meester, die slaaf is....
Zij was opgestaan, voor zij het wist.... Zij vond, dat hij mooi floot en was bang te
gelijker tijd, bang voor die schelte in den zwoelen scirocco-nacht; bang, dat hij die
anderen wekken zoû, verhinderen zoû te slapen.... De snerpende hooge tonen sneden
haar door haar zenuwen, maar zoo fel, dat zij bang was om de anderen, die die tonen
hooren zouden. Het was te duidelijk, te schel, te luid.... Zij had hem willen vragen
zàchter te fluiten.... En als onbewust was zij opgestaan, stond zij, betooverd,
schimmeblank in de nacht-grauwte van haar kamer.
- Mijn God! Mijn God!! dacht zij, en wist niet meer....
Zij had hem willen doen zwijgen. Hij, floot maar voort. Zij wist niet meer waarom,
en hoe, maar zij voelde hare voeten gaan....
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Zij bewogen, en zij was zelve willoos.... Er was niets dan een intuïtie in haar, om
een langen, donkeren mantel te grijpen, die hing over een stoel, en om te slaan over
hare witte schimmege-stalte.... Zij stiet de jalouzieën iets verder op, trad naar buiten.
Scirocco deed haar bijna bezwijmen.... Maar ginds, ginds floot hij, floot hij, smachtte,
smeekte, beval, gebood.... Zij kòn niet anders doen, dan hare voeten, die zij gaan
voelde, wilden.... Zij trad op het terras, van het pavillioen, de treden af, was in den
tuin....
- Ik ben gek! dacht zij nog een oogenblik, omdat heel helder kristal haar hart in
haar tikte, tot in hare hersenen toe, om dat haar verhemelte en hare lippen dor en
droog waren van dorst, omdat hare voeten gingen, buiten haar eigen wil om.... Maar
zij was al genaderd het hoofdgebouw van het hôtel....
- Ik ben gek: ik weet niet wat ik doe! dacht zij.
De fluit hield stil; zij stond. Zij zag hem zitten daar ginds, in zijn raampost, zoo
vaag, zóo vaag in den nacht, een grauwe schim, als zijzelve in den tuin. Maar zij zag,
dat hij de armen strekte....
- Milia....! hoorde zij zacht.
Het was zijn stem, die haar riep.
- Aldo! Aldo!! antwoordde zij.
Hare armen bewogen vaag uit den mantel, en hij zag haar gestalte wit worden in
de plooien van een schimmekleed. Zij, zag slechts zijn open armen, bewoog naar die
toe....
- Milia! Milia!! Ben je gekòmen!!
Zij voelde om haar heen zijn armen.... Zij hoorde de woorden op haar mond, in
zijn woesten zoen. Zij brak tegen hem aan, wèg in zijn omhelzing.
- Ik ben gekomen! Ik ben gekomen!! snikte zij, in haar geluk, de armen woest om
hem heen, en de woorden welden haar zóo eenvoudig uit haar hart, dat zij niet anders
te zeggen wist, en zich alleen dicht tegen hem borg, schuil in zijn omhelzing....

VII.
Haar was de liefde vol betoovering en vol verrassing als het wilde woud zelve was.
De liefde was haar het dwalen door het onbekende woud langs de klimmende,
klimmende paden, tot in
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der faunen mysteriën, zacht en hevig gevierd, terwijl het zonnegoud regende, of over
de knakkende varens de nymfen reidansten in manelicht. De verrassing steeg met
iedere pas-omhoog, en de betoovering omstrikte dichter met elke herhaalde omhelzing.
Het was haar een zweven tot aan den hemel toe, terwijl zijn armen haar voerden,
voerden. Uit het woud steeg het pad in het licht. Uit den nacht steeg het tot de sterren.
Uit den dichten schemer des liefdewouds steeg het liefdepad tot de verblindende zon,
overstelpend met een lichtval van glorie. Langs het pad weligden als van een
tooverwingerd de dichte trossen der roode zoenen. De vergetelheid van al het andere
was als een immense eenzaamheid rondom hen, waarin zij heerschten, heel machtig
beiden. Hunne verlangens waren hun trouwe slaven, die vooral háar bereidden het
jubelend feest van haar vreugde, de herhaalde extaze harer nauwlijks ontwaakte
zinnen. Want zij bleven kuisch gesluierd als maagden, tot zij als bacchanten de dichte
trossen zich drukten ten mond. En het bleef alles verrassing, betoovering: ieder
oogenblik was een frissche bloem, ontsproten uit de verrassing, bekorende met de
betoovering. Zoo schakelden de oogenblikken tot dagen, de bloemen zich tot hechter
festoen. Zoo scheen het gewone niet te zijn, en was de eens schijnbare uitzondering
de vreugde voor iederen dag.
Zoo leefden zij als de efemere wezens leven, die zich goden denken voor de
eeuwigheid. Zoo was haar vroeger leven van haar afgevallen als een grauw kleed,
en een zware last, en dwaalde zij nu klimmende òp in het liefdewoud, slechts lucht
omwaasd door haar laatste schuchterheid, wier sluiers opfladderden in heftige bries,
in hare armen niets dan vruchten en bloemen. Zij ging en hij was altijd naast haar.
Zij ging, en zijn omhelzing was óm haar. Verrast ging zij steeds voort, en zijn armen
sloegen om haar den strik der betoovering. Incantatie was in zijn stem, die alle geluid
van het liefdewoud in zìch opnam. Haar eigen wil was nìet sterker dan de drang van
haar geluk. Zij had zelfs voor haar eeuwige zaligheid zich niet haar geluk kunnen
ontzeggen. Het oogenblik was meer dan de eeuwigheid en de ziel was geen andere,
dan die haar lichaam geworden was in de macht van zijn liefde. Hare melancholiën
stegen, nevelen, op, en langs het liefdepad sloegen als blijde cymbalen te zamen. De
treurige liefde week voor de liefde die lachte, en de ziekelijke verstandelijkheid, eens
arm van bloed, was herboren in een gedachteloos geluk van het lichaam, dat
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heidensch, liefde gezond maakte en mooi. Het bloed purperde, de fontein van het
leven. Het vleesch bloeide, glorie der schepping in het kleine paradijs, dat voor twee
slechts is. En het was heel eenvoudig, als of het niet anders had kunnen zijn, zonder
strijd er om heen, en verhindering, die tegen hield....
Om hunne liefde heen was het gewone-menschen leven, in het hôtel. Zonder dat
zij er over spraken, leefden zij het afzonderlijk mede, voor zoo veel het niet anders
kon; zonder afspraak vermeden zij elkaâr bijna aan te zien, als die anderen een
oogenblik rondom hen waren. Maar zij zagen elkaâr, zij vonden elkaâr altijd; des
morgens bij het wankele bruggetje, om het wondere woud in te gaan; des middags,
om elkaâr nog even in de oogen te lachen, in de tooverlaan der hortensia's; des avonds
langs de Lima onder de donkere, dichte platanen, terwijl de nu volle maan over de
bergen als een klaar weefsel spande van witten dauw, witten glans. De zon, des
morgens, als zij het woud opklommen, zij in zijn arm, heerschte koninklijk in
volzomersche glorie, rees als een god aan den hemel hooger, goot zijn gouden genade
bij stroomen uit, herschiep de heuvelen in treden van licht, waarover hij met gouden
voeten omhoog trad, herschiep de bergen in tronen van licht, waarop hij zetelde onder
den troonhemel van licht. Het licht regende uit het bevend azuur; het licht droop den
erbarmenden god van de flanken af, droop uit zijn opene palmen, droppelde in groote
droppelen vloeiend goud door de wilde-kastanjes, die hen, stervelingen, beschermden
voor zijn al te goddelijke genade. Maar trots die schaduw was de lichtzegen toch om
hen heen, in den immensen groenen dom, waar de duizende krekelen klaterden en
hun orgelzang dreunde alom. Zij had nooit gedacht dit te kunnen doen: met hem op
te gaan in die glorie, en zij ging, zij ging, licht van tred. Het was een bedwelming,
een bezwijmeling, een extaze: het was of zij in de zon zelve binnentrad, trad in zijn
stralen, voor zoo ver het haar, sterfelijk, vergund was aan het uiterste van dien aureool
te roeren. Haar lichaam klopte tegen het zijne, en zij werd niet moê. Hij kuste haar
het zweet van de slapen, en zei haar hoe mooi zij was, en zij legde om zijn hoofd
haar armen en zei hem hoe mooi hij was.
- Sei bella.... sei bello! herhaalden altijd hun stemmen, terwijl hunne blikken
elkander aanbaden, hunne handen elkander zegenden, hunne zoenen tot elkanders
hostie tusschen hun lippen
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werden. Als zij, voor weêr tot het gewone leven te dalen, rustten in elkanders armen,
walmde uit het mosbed de warme glans om hen heen, tot zij de oogen sloot en half
bezwijmde. Maar den haar eerst al te hartstochtelijken gloed van die zon liet zij
weldra haar verliefde aderen doorstroomen, dankbaar aan den lichtstroom des levens.
Vond zij des middags Aldo terug tusschen de roze hortensia's, dan was zij blank
kalm en rustig sereen en kon zij zeggen, dat zij niet moê was. Maar de zon daalde
en sleepte zijn koninklijken mantel over de bergen, de heuvelen heen, en het was of
hij nader de bange aarde naderde, want zijn licht regende niet meer uit het diepe
azuur, maar zijn vuur stak van af de toppen en klingen. Zijn pijlen flitsten door elkaâr,
onredelijk en onbarmhartig, schoten onder het loover, dat niet meer beveiligde: zijn
eerste genade was een razernij geworden, onbegrijpelijk den sterveling, die hem
aanbeden had; onder den rand van zijn mantel schoten zijn vlammen te voorschijn;
zijn laatste voetstappen schroeiden en hij liet achter zich over de vallei den drukkenden
walm van zijn glorie, den verstikkenden smook van zijn gedoofden aureool, den
vreemd vochtigen nevel van zijn in den morgen zalig erbarmenden regen van licht.
Hij was heen, de god, en waar hij voorbij was gegaan, liet hij de nabenauwing zijner
ge-eindigde heerschappij.
Dan was, tusschen de hortensia's, waar zij elkander in de oogen lachten, de lucht
niet meer in te ademen, en zij viel in een rieten stoel, de handen slap, zich afvragende
of zij zoû zwijmen....
Maar deze flauwte scheen de laatste rest van hare ziekte te zijn, nu de liefde haar
mooi en gezond maakte. Zij herwon zich des avonds, hoewel de benauwing over de
groene vallei hangen bleef als stoom over een bronzen ketel. Tot de volle maan
spande over de heuvelen als een klaar weefsel van witten glans, witten dauw, een
groot ijl webbe, een spinrag, zoo fijn of het dadelijk zoû scheuren en waarachter het
bergwoud veronzichtbaard, wègdroomde.... Nog woei geen koelere wind frischheid
aan, maar dat zij gezondheid terugwon, getuigde wel haar vraag, om dóor dat spinrag
het woud op te gaan.... Hij glimlachte, bedacht zich de opene wegen, die begaanbaar
in den nacht zouden zijn.... En als de slaap over het stille hôtel was gezonken, vonden
zij elkander, geheimzinnig, terug op den weg, in den nacht. Zij was even bang te
worden gezien; een hond, die blafte, een voetstap, die vèr klonk,

Groot Nederland. Jaargang 5

259
deed haar schrikken.... Maar hij klemde haar aan zich vast en zij vergat de wereld,
de menschen.... Was zij niet vrij? Wie zoû haar geluk benadeelen dan hèm.... den
arme, die ver was, en wiens laatste brief zij nog niet beantwoord had, omdat in een
andere taal de nieuwe litanie van de liefde haar tegenwoordig extatiesch welde toe
naar de lippen. En zij drukte zich tegen Aldo aan, en hij voerde haar, het bruggetje
over.... De Lima stroomde schuimblank hier en daar; achter steenblokken schenen
witte gestalten te gluren.... Er klaterde een lach; er was een onverklaarbaar geplas.
Zijn arm voerde haar het donkere woud op; de donkere stammen der boomen
verwrongen als de gedraaide zuilen eener magische kathedraal. De maanglansen
dansten met blanke voeten er tusschen door, reiden stilzwijgend mysterie; heilig en
heidensch te gelijker tijd. In de verte klepte een klok het allereerste morgenuur. Zij
ging pas voor pas, geheel in zijn omhelzing geleid. Zijn zoenen bloeiden over haar
neêr, en hare weifelende handen zochten hem, zijn handen, zijn gelaat, waarin de
oogen lachschitterden. Hare voeten voelden geen moêheid; het was of zijn liefde
haar droeg. Tot ze beiden struikelden, zij hem meêsleepte, hij haar ophield, opdat
zij geen pijn zich zoû doen. Zij zaten op een massa hout, die de hakkers hadden
gestapeld en zij versmolt in geluk. Zij verzon liefkoozingen, die haarzelve
verwonderden. Rondom hen stonden de schijnsels als stil, dansten niet meer,
verschoven nauwlijks, lieten doorzichtige sjerpen sleepen over het mos, dat zilverde....
Mousseline schoof tusschen de stammen door, zóo fijn, of de nymfen tòch kijken
wilden, al weefden zij uit de maan een alkove. Soms richtte zij zich op van zijn lippen
en luisterde uit, om bang te zijn, naar de stilte en wijdte des wouds, en daarna school
zij als een kind weg in zijn open jas, tegen zijn week hemd, waaronder zij zijn hard
lichaam voelde. Herhaaldelijk deed zij zoo, om zich heel veilig te voelen, eenvoudig
blij omdat hij sterk was en haar voor alles beschermen zoû. Bedwelmd van zijn
zoenen, liet zij hem eindelijk los, zwijmde, zwijmde bijna achterover. Hij liet haar,
lachte, plukte bij handen-vol de wildekastanje-blâren af, spreidde een spond aan den
breeden voet van den eeuwouden boom. Hare handen zochten hem, omdat zij heel
bang werd, om dat kraken der takken en bladeren, om dat geruisch in het maanstille,
heilige woud, maar hij plukte, hij rukte, hij stapelde de bladeren dikker, en voelde
of het bed week
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werd en mollig, en in dat licht en die schaduw had hij de bewegingen van een faun.
Zijn oogen schitterden zoo, dat haar lippen naar die vonken smachtten, als naar een
vuur, dat zij eten wilde. En terwijl hare armen zich oprichtten naar hem toe, om hem
te bereiken, zoo groot boven haar, zoo vèr van haar verwijderd, boog hij erbarmend
lachend over haar heen en beminden zij elkaâr op het bladerenbed, zoo als de
woudwezens elkander beminnen, tot plots de bleeke glans, schuivende, het geheim
ontdekte van hunne versmoltene lippen, en zij er van opschrikten, en lachten, en
lachten daarna....
Het was de wondere weelde, het waren de toovere nachten. Het waren droomen,
meende zij, terug in haar kamer in het nog nachtstilte hôtel. Zij begreep niet wat zij
gedaan had, wat zij had kunnen doen, en alleen haar hevig geluk kon haar zeggen,
dat zij zich niet bedroog, dat de vervoering, die zij zich heugde, waar moest zijn. Na
die nachten waren het de zacht sleepende morgens, in het park, tusschen de hortensia's,
onder de platanen. Zij bewoog niet uit haar stoel, terwijl hij bij haar zat, zachte
woorden tusschen hen. De Engelsche dames, De Sanctis en zijn vrouw gingen hen
voorbij, groetten, spraken staande een oogenblik. In den tuin, hier en daar,
installeerden zich de groepjes der gasten, met handwerk, courant en boek. De warmere
morgens drukten de energieën in droomerige loomtes. Door het regenende zonnegoud
van de laanverschieten krakelde schel een courant ginds open.... of wuifde een waaier,
als een groote kapel.... Zij bewoog zich niet, achtte niet meer, dat men zéker over
hen sprak. De Engelsche dames zagen er niet meer dan flirt in, zeker; De Sanctis
knipoogde tegen zijn vrouw.... Een oude dame, sedert enkele dagen aangekomen,
lachte hen uit haar stoel vriendelijk toe, ziende de liefde en die begrijpende met de
sympathieke herinneringen van vroeger.... Men noemde haar naam, een marchesa
uit Florence, die veel had lief gehad, en zich er niet voor schaamde. Zichtbaar
bewonderde zij, met sympathie, het paartje daar ginds in de hortensia-laan, en vond
zij Aldo Ardo ‘un bello amore’ en begreep zij de loomheid van het Hollandsche
vrouwtje. Zacht sleepten de morgenuren. Zij, na den nacht in het woud, gingen dien
morgen het woud niet in. De gelukkige loomte doordreef hen. Haar handwerk viel
op den grond; zijn leêge handen, die zoo gaarne naar haar waren uitgegaan, zochten
in zijn zak het fluitje. Hij floot, en allen
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luisterden, vonden, dat hij mooi floot, dat het waarlijk muziek was. In het voorbij
gaan een enkel woord met die anderen, een compliment van de Engelsche dames
aan Aldo Ardo, dat hij floot met talent, op dat fluitje van een straatmuziekant. Hij
lachte, verontschuldigde zich, en floot, en zag om naar de hagedisjes. Maar er was
te veel afleiding in het park, de hagedisjes verschenen niet, mocht er al éen misschien
betooverd zitten te gluren diep in het gras. Zij had hem wel willen vragen niet te
fluiten, omdat het haar scheen, dat de melodie dien anderen menschen iets vertelde
van het geheim hunner liefde, de teedere en hevige idylle der nachten. Maar hij voelde
haar te fijn bezwaar niet, floot zacht, zacht, zacht.... floot voor haar alleen.... Het
suisde haar bijna glimlachend in slaap.... Het was niets dan echo van verklonkene
smeeking. Hare handen vielen slap, zij glimlachte. Hij drukte dan even haar hand,
zóo forsch, dat zij een kreun had van pijn.
- Amor' mio, amor' mio, wat ben je blond en zacht en fijn, en wat heb je mooie,
mooie handjes....
- Pas op.... Aldo....
- Wat heb je mooie, mooie, witte handjes.... Zie je handje eens liggen in mijn
hand....
Zij trok hare hand terug, maar kon niet weêrstaan die op zijn knie te leggen.
- Ik moet.... ik moet je éven voelen....
- Voel me.... voel me....
- Ben je bij me....
- Ja....
- Ben je niet vèr....
- Neen, ik ben vlàk bij je: daar: je hand ligt op mijn knie....
Zij had de oogen gesloten, hare hand rondde zich omme zijn knie, streelde zijn
knie, met een durende koozing, ongaarne verbroken....
- Niemand ziet ons, tesor' mio....
- Aldo.... bello mio Aldo....
- Bimba mia, mia bella bimba d'oro, cuore mia, tenerezza mia.... bewogen zijn
lippen: zijn stem klonk zoo diep, zoo diep zacht.... Herinner je, herinner je.... van
nacht?
- Ja.... mijn Aldo....
- De blâren op den grond gespreid....
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- Ze waren zoo zacht, zoo week, zoo mollig....
- Ik had ze dik gespreid, niet waar....
- En ze geurden zoo, ze geurden zoo heerlijk....
- Jij geurde, profumo mio.... je haren geurden, je lippen geurden.... Herinner je de
maan, die gluurde op eens....?
Zij lachten.
- Ja.... De maan glansde zóo wit....
- Jij glansde, spendor' mio.... jij glansde zoo wit, jij glansde....
- En toen je me zoende.... toen dacht ik.... dat ik in je òpging....
- Of je met me smolt, met me smolt, fiamma mia, ardore mio....
- Stil toch, Aldo.... mio bello Aldo....
- Bimba.... bella Milia mia....
Zij spraken door, door, in de lachend gefluisterde herinneringen.... Dan was het
het lunch en zij beiden aan aparte tafeltjes, de ondeugendheid in hun hart.... Des
middags, tijdens de siësta - de zon blaakte in vlammen van goud naar omneêr gluurden zij naar elkaâr door de half opene jalouzieèn hunner kamers. Hij wierp haar
een zoen toe, lang, lang gedrukt op zijn hart. Zij had de beweging van dien zoen op
te vangen, te brengen aan hare lippen, te bergen in hare borst. Stappen over het grint,
en zij sloten de deuren en hadden in het geheel niet bespeurd, dat uit haar raam de
oude marchesa hun spel had bespied, en er om lachte, verteederd goedmoedig, in
begrijpenden weemoed van ouderdom, vol herinnering aan het vele, voorbij....
Nooit had Emilie zich zoo jong, zoo gelukkig gevoeld. Zij had zich nooit zóo in
den spiegel bekeken. Zij verwonderde zich er om, dat zij mooi was. Er was in hare
grijze oogen een kwijning vol tevredenheid, om haar mond een blijvende lach van
geluk: de kwijning gaf haar een nieuwe bekoring van rust en teedere voldaanheid;
de blijde lach rondde hare wangen jeugdiger, maakte haar vroegeren, wèl bitteren
mond bekoorlijk, met aan de hoeken twee schalke kuiltjes. Haar voorhoofd effende
de eerste rimpels zich. Hoe zij hare haren, die zij steeds te kleurloos en bleek had
gevonden, borstelde, borstelde.... Zij waren misschien te wit blond, maar golfden
van zelve, en kroesden zoo fijn als schuim in haar nek, aan hare slapen. Zij meende,
dat hare vormen ook ronder werden, en in alle gevalle een grootere gratie kregen,
dan
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zij zich ooit was bewust geworden. In den volzomer der ontwaakte zinnen rijpte haar
vleesch tot hare mooiste openbaring.
Zij vond zich mooier dan vroeger, maar zij vond zich hèm nooit waardig. Zij had
zoo gaarne heerlijk mooi willen zijn, prachtig mooi, onvergelijkelijk mooi - bella.
Zij bedacht zich hoe zij had willen zijn, om hèm waardig te wezen. Want hij, hij was
mooi - bello - en zij had hem lief, omdat hij mooi was. Wel lief ook, omdat hij zoo
lief voor haar was, maar lief vooral, omdat hij zoo móoi was. Zij was verliefd op
hem, op hem geheel en al, op geheel zijn lichaam, op zijn aanbiddelijken kop. Als
zij aan hem dacht, maakten hare weifelende handen de beweging van zijn lichaam
na te bootsen. Vurigheden, voor haarzelve een schrik, doorgloeiden haar, warmer
dan de zon haar doorgloeide. Teedere onkuisch-heden troebelden haar de verwachting
van het geluk, dat dra zijn zoû. Het waren aanbiddingen van wat zij niet had gedacht
ooit te aanbidden, omdat zij tot nog toe het nooit had ontmoet, zoo als het haàr
aanbiddelijk zoû zijn. Zij ontdekte dezer dagen zichzelve.
Regendagen volgden en, ondeugend, vonden zij elkander in elkanders kamers,
hoorden in elkanders armen, aan elkanders lippen, uit naar den ratelenden regen. In
een regennacht liep hij over naar hare deur en borg zij hem in hare liefde; hij was
doornat; zijn dunne zomerkleeding kleefde op zijn lichaam. Met zachte woorden
spraken zij, vroegen zij elkaâr naar hun leven, maar zij had niet veel te vertellen van
haar verleden: haar zieken man.... en Hugo; hij echter maakte haar bang met verhalen
uit den oorlog, en, om haar te plagen, vertelde hij haar de schriklijkste operaties.
Maar meestal slechts herhaalden zij de litanie der innige aanbidding. Na den regen,
de dagen opgekoeld, wandelden zij hooger en verder het bergwoud weêr in, of namen
een rijtuig - stilletjes, om toch niet te veel den gasten hunne liefde te toonen, - en
reden zij naar de dorpjes, arendsnesten hier en daar tegen de helling, stoer sterk
forteresachtig, met de vierkant Toskaansche campanile der eeuwoude kerkjes. Eens
hadden zij, zonder het te willen, heel ver gewandeld, en zij voelde zich plotseling
moê. Zij rustte uit tegen hem aan, wat bleek, en bekende toen, dat zij niet wist hoe
zij naar beneden zoû dalen, door de varens heen, het kastanjewoud door, omlaag.
- Laten we hier blijven, zei hij, half schertsend, half in ernst. Waarom moeten wij
altijd weêr naar beneden....
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- Ik zie zelfs geen houthakkershut, schertste zij terug, al minder moê tegen zijn borst
aan.
- Neen, maar het dorpje is niet verder dan een kwartier van hier.
- Het is al over elven: wij zullen nooit bijtijds terug zijn in het hôtel....
- Blijf hier: dan haal ik onze collazione in het dorpje, daarginds....
- Groot kind! verweet zij lachend, aan zijn hals. Je zoû er in staat toe zijn.... Hoe
heet dit dorpje?
- Benabbio.
- Ik zal nooit bij tijds beneden kùnnen zijn.
- Dan blijven wij hier.
- Wat zullen zij denken.... in het hôtel....
- Dat wij een uitstapje doen.... Ze weten zelfs niet, dat wij sámen zijn....
- O, zij vermoeden het....
- Wat geeft het.... Blijf je hier, en haal ik ons déjeuner?
- Neen, neen, ik zoû bang zijn, alleen.... Het is hier zoo eenzaam en als ik alleen
ben, maken de krekels me bang.... Ik ga met je....
- Kan je?
- Jawel.... Maar er zal daar ginds niet veel te eten zijn voor jou, die altijd honger
hebt.
- Wie weet.... Er wonen toch menschen.
Er kwam een zachte onverschilligheid over haar, nu zij zich niet meer bekommerde
om het late uur, en het lunch, dat haar te vergeefs daar in dat hôtel zoû wachten. Zij
ademde ruimer op, als bevrijd van een zwaar gewicht. Boven haar hoofd zongen
vogels en aan hare voeten stroomde ruischend een kleine, heftige stroom tusschen
de varens door. Zij voegde zich in den gordel van zijn arm rondom haar leest, en
haar hoofd hing naar hem over. Zij gingen langzaam op weg. Het was nog klimmen
tusschen de wijnbergen, en er was geen schaduw des wouds meer daar: de zon brandde
in glorie neêr. Onder de randen van hunne hoeden droomden beider oogen elkander
toe, terwijl zij voortgingen, in den stralenkrans van den oppermachtigen god. Zij liep
tegen hem aan, aan zijn lichaam, en het was of die voeling haar steunde. Even moê,
glimlachte zij gelukkig.
Een kapelletje, het kerkhof, en de eerste huisjes van het ‘paese’
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het dorp: Benabbio. De laatste kastanjeboomen om het kapelletje, en om het kerkhof
de zwarte cypressen, waartusschen door als wazig blauw ijs ginds, verder, de
bergtoppen schemerden. Om de eerste huisjes de wijnbergen steeds, nog-onrijpe
druiven om een pergola rankend; de tuintjes vol zonbloemen, stokrozen, dahlia's, fel
blij boersch opkleurende in de zon. Wat kinderen liepen Aldo en Milia te moet,
honden blaften, kippen kakelden weg. De heel oude kerk eerwaardigde op het plein,
slaande een breede schaduw neêr. Op de drempels der huizen zaten de vrouwen te
breien.
De vrouwen glimlachten Aldo en Milia toe, ziende de liefde, die met hen beiden
voorbij ging; en dachten hen jonggetrouwden. Om de fontein voor de kerk de
blootvoetsche meisjes, die de bronzen waterkannen er vulden, en met deze, door de
jongens getorst op haar schouders, lachende gingen, de liefde belovend. Aldo, aan
eene der vrouwen, de kan op den schouder, een blond kindje aan hare hand, vroeg
of zij ergens wat eten konden, of er een trattoria dichtbij was. Neen, wel die
fiaschetteria daar ginds, waar zij wijn van het land konden drinken, maar niets anders.
Maar als de signoria in haar eenvoudig huisje wilden binnenkomen en van hun maal
meê wilden eten....? Haar man was zoo juist van het land gekomen, en de risotto
stond klaar....
Aldo keek lachend naar Milia en Milia nam dadelijk aan, omdat het blonde kindje
zóo mooi was.... bèllo.
- Hoe heet je? vroeg Milia het kindje.
Het lachte in zijn vuistje verlegen.
- Emilio.... zeide de vrouw lief, in plaats van het verlegen kind. Milio....
- En de signora heet Milia! zei Aldo glunder en blij.
De vrouw lachte heel zacht hen beiden toe, omdat zij de liefde zag. Zij dacht hen
jonggetrouwden. Zij ging hen voór naar haar huisje.
- Wat zijn zij mooi! Wat zijn zij beiden mooi! hoorden zij de buurvrouwen op de
drempels der huisjes fluisteren.
- Ze vinden je móoi! lachte Milia aan Aldo's oor.
- Jou, jou vinden ze mooi....
- Mij? vroeg zij blozend, verrast, soms vergetende, dat de liefde haar in nieuwe
schoonheid bootste en jeugd.
- Quanto è bella....! hoorde zij op haar weg.
- E come è bello....! antwoordde een andere vrouw.
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Zij gingen sleepend òp, door die bewondering, als twee menschen van liefde en van
vreugde.
- Amedeo! riep de vrouw naar het huisje toe. Kleine Milio, gauw, waarschuw den
babbo!
Een jonge, bruine man was verschenen op een terrasje voor een klein, geelwit
huisje met geelwitte gordijntjes.
- Cosa, Giannina?
- De signoria hier willen collazione hebben....
Hij kwam de trappen af, hen te gemoet, hoffelijke gastheer.
- Hebben de signoria gewandeld.... Het is warm.... Benabbio is een aardig plaatsje.
Komt u binnen, in mijn arme huisje.... Het is weinig, maar het is alles voor u....
- Wat zijn ze aardig.... zei Milia.
- Zoo zijn ze altijd.... antwoordde hij.
Het was in het huisje een glimlachende welkomst. Het terrasje gaf toegang tot de
woonkamer, en door de opene deur zag Milia in de groote keuken, door wier ramen
de zonbloemen van het tuintje nieuwsgierig naar binnen zagen. Aan de wand
heiligeplaatjes en ge-illustreerde briefkaarten, en in een hoek bij het raam een
naaimachine.
- Houden de signoria van risotto? vroeg de vrouw aarzelend.
Aldo betuigde van ja, en Milia lokte het blonde ventje. O wat was het een mooi
kindje, met blonde krulletjes, net een Johannesje, een klein Doopertje. Tegen den
man, Amedeo, zei Aldo:
- Een aardig huisje, waar je in woont....
- Boven slapen we, zei de man. Onder - de deur is onder het terrasje - is de
bergplaats voor koren en wijn. Ik heb mijn veld en mijn wijnberg.... Hier naast zijn
nog twee kamers; daar woonde mijn vader, die is gestorven.... Giannina, we zullen
daàr dekken voor de signoria?
Giannina, in de keuken, was bezig, riep van ja, met heel veel scusi.
- Permesso, signoria.... zei de man; hij opende de deur van een gangetje, een andere
deur, wees de kamer. Hij verontschuldigde zich, heel hoffelijk, als een gastheer, die
niet gereed was zijn gasten te ontvangen. Zijn vrouw riep hem toe de tafel te dekken....
- Wat zijn ze lief.... herhaalde Milia.
- Zoo zijn ze altijd.... zei Aldo weêr. Het kleine ventje had zich, verlegen, door
Milia laten lokken.
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Maar Amedeo had de tafel spoedig gedekt en Giannina bracht een stoomende schotel
op, noodigend haar gasten tot eten. Zij brachten nog den witten landwijn, de roomkaas,
de vijgen, en lieten hun gasten alleen, terwijl Giannina haar zoontje vlug met een
grapje meêtrok.
- Ze denken, dat wij jonggetrouwden zijn, zei Aldo.
- Wil ik ze niet vragen meê te eten? aarzelde Milia. Arme menschen....
- Neen! zei hij verliefd, zijn hand op haar hand, zijn oogen gloeizwart in haar
oogen.
De kamer van den babbo was groot, de muren gekalkt, de vloer van groote steenen;
aan de wanden hingen een paar bonte, heilige platen en op tafel stond een bonte
boeket van blauwe, roode en gele bloemen, boersch te samen gebonden, zoo als zij
er maken voor de Madonna. Door de open deur zagen uit het tuintje der zonbloemen
schitterende oogen nieuwsgierig naar binnen en de dahlia's vlakten er bloedrood,
vermillioen en purper. En in den weêrglans dier fellere kleuren, terwijl de vliegen
naar binnen zoemden, hadden zij te gelijk - hunne handen op elkaâr, hunne oogen
in elkaâr, zij beiden dronken van elkaâr - die zelfde gedachte, door iets ingegeven
sterker dan zij: hier te willen blijven, om in eenvoud hun geluk en hun vreugde te
hebben, ver van de anderen, ver van het andere. Zich los te maken van hunne eigen
beschaving, om misschien, in ontbering van veel, ièts te vinden, dat zij nog misten....
Hij nu at hongerig gulzig met smaak; zij, half in zijn arm, zei, dat zij geen honger
had, at toen uit zijn bord, van zijn tinnen vork. De vijgen snoepten zij uit elkanders
oogen, en den wijn, die nauwlijks iets anders dan druifsap was, dronken zij dorstig,
uit groote, grove glazen. Nooit was haar een maal, waaraan iedere verfijning ontbrak,
zoo een bekoring geweest. Het was het primitieve festijn van het geluk, dat zij nooit
had gedacht te zullen kunnen genieten, en dat in haar ziel iets vereenvoudde, glad
maakte en heel blij, en heel gelukkig. Tot zij op eens vaster zijn arm om haar voelde
en de incantatie van zijn stem aan haar oor:
- Milia.... ik zoû HIER WILLEN BLIJVEN.... met jou.... met jou.... met jou....
Zij verwonderde zich nauwlijks haar eigen gedachte te hooren. Zij dacht aan haar
vroegere leven - haar zieken man, Hugo, en
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toen.... haar reizen.... het hôtel - daar beneden - in eén snellen flits en zonder te
antwoorden, omvatte zij hem geheel in haar armen, en drukte haar hoofd vast tegen
zijn hart. Het was haar of zij iets, dat zij gevonden had, niet meer zoû behoeven terug
te geven - nooit meer - nu zij dien morgen niet meer naar beneden - niet meer terug
was gegaan en nu zij besloten waren hier te blijven.... hier te blijven.... met elkaâr:
nu hij ten minste die gedachte geuit had.

VIII.
Maar de bedoeling van het leven is den menschen meestal niet langer duidelijk dan
de enkele seconde, die verrassend helder een klein en gewoon voorval belicht, en
daarna uitdooft in het vele, dat er schemert om heen.... Zij moèsten dien middag terug
wel keeren, en het was niet eerder dan na een week, dat zij weêr in een rijtuigje naar
Benabbio ging, waar hij haar was voorgegaan.
Het arendnesthooge dorpje met zijn eeuwe-oud kerkje werd nauwlijks wel eens
bezocht door een enkelen wandelaar, die er niet langer bleef dan zijn bezoek aan dat
kerkje duurde en daarna het drinken van zijn glas wijn in de fiaschetteria vlak bij.
Hier woonden van voorjaar tot najaar enkele landbouwers, wijnbouwers, maar des
winters bleven de vrouwen en kinderen meestal met de grijsaards, want er viel noch
te verdienen, noch te werken meer, en de mannen trokken in de stad, naar het
buitenland en bleven lang, lang weg. In het huisje van Amedeo had Aldo Ardo de
twee kamers gehuurd, waar de oude vader eertijds had geleefd, en er waren, hoe
eenvoudig ook, wel een paar meubelen moeten komen van Lucca. Maar nu was het
er frisch en klaar en nu wachtte hij Milia af. In het hôtel hadden zij niets gezegd, was
hij vooruit gegaan, hadden zij afscheid van elkaâr genomen als vreemden - en zij
had hem in drie dagen niet gezien. Toen had zij een list moeten met haar koffer
verzinnen.... die eerst laten brengen naar het station.... doen of zij naar Lucca, naar
Pisa zoû reizen.... Maar nu toch was het gebeurd: zij ging naar hem toe; zij reed naar
Benabbio in het karretje licht, langzaam den heel smal wordenden straatweg op;
voetstaps ging het brave paardje steeds, met zijn fazanteveêr midden op het hoofdstel
en aan de oorkleppen de twee wuivende vliegenkwasten, de wijngaarden midden
door, en daár, bij het kapelletje zag zij Aldo
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staan, die haar afwachtte. Hij steeg in en achter den rug van den jongen koetsier, die
snaaks wel merkte, nam hij haar vast in zijn armen. Zij voelden zich beiden zóo
gelukkig in zoo effene zaligheid, dat zij niet spraken. Langs de klimmende straat van
het dorp, zaten de vrouwen op de drempels te breien en knikten hen lachende toe,
wetende, dat zij, om gelukkig te zijn ver van onbescheidene oogen, hunne liefde tot
in Benabbio opvoerden.... De kinderen riepen hun goeden-dag toe, en wierpen hen
met bloemeruikertjes, en het was, hoe eenvoudig ook, als een blijde-inkomst. Daár,
bij de kerk, was het huisje, en Giannina wachtte op het terras. Amedeo werkte in het
veld, maar kleine Milio bood purperen dahlia's aan. En overal, ter eere der komenden,
stonden de bonte madonna-boeketten te pronk. Aldo leidde Milia de kamers binnen;
twee vertrekken ruim, frisch gekalkt, blinkend de steenen vloer rood. Aldo had ze
ingericht buiten haar weten om; zij geleken niet anders dan twee kamers in een
eenvoudig hôtel, zonder eenige weelde, verfijning, maar het frissche en het ruime
deed lief haar aan, om hier samen met hèm te zijn. De bonte bloemen vlakten luide
en blij, en aan het achterterrasje rezen de zonbloemen omhoog.
Zij had nog maar geglimlacht, zonder te spreken. Zij waren alleen nu en hij wees
haar op een korenblonde madonna aan den wand: een plaat van goud, karmozijn,
hemelblauw, fonkelnieuw in geel blikken lijst.
- Een cadeau van Giannina, zeide hij; mooi is het niet, maar lief is het wel, en de
madonna is blond, omdat je blond bent.
- Ik ben niet Roomsch, zeide zij, glimlachende.
- Laten wij het hier maar zijn, Katholiek.... en getrouwd.... In het woud zijn wij
heidensch.... en vrij. Wij zijn hier aan den rànd van het woud, daar waar Giannina's
beschaving begint. Giannina gelooft aan de Madonna, maar zij gelooft ook aan den
Sater. Zij denkt wel, dat hij een duivel is, maar zij gelooft ook aan de nymfen, zoo
goed als zij aan de engelen en heiligen gelooft. Wij zullen àlle godsdienst hier hebben.
Waarom zoû de Sater er wel zijn, de Madonna niet? En waarom de nymfen wel, en
geen heiligen.... Ik geloof aan ze allen. Of ik geloof aan jou alleen....
- Ik geloof aan jou alleen, herhaalde zij. Je liefde is mijn godsdienst.... Er is verder
zoo niets meer noodig, mijn Aldo,
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aan iets anders te gelooven. Al het andere is poëzie.... en illuzie.... heidensch.... of
Katholiek: onze liefde is alleen de werkelijkheid.... waarom we leven....
- Wat zeg je dat aardig....
- Ik weet toch bijna nauwlijks te praten.... Ik stamel nog mijn Italiaansch.... Er is
ook zoo weinig te praten.... Er is alleen jou.... jou.... niets anders....
Zij legde, als zij zoo dikwijls kon doen, hare handen aan zijne slapen, zag hem
aan, diep in zijn oogen.
- Milia.... we zullen zoo gelukkig hier zijn.... Kijk, we zullen hier nu samen leven....
Het is jammer, maar leven in het woùd kunnen we niet.... Wij leven aan den rand
van het woud.... Het is hier gevonden, niet waar.... Het is hier net of we iets gevònden
hebben.... een vreugde.... een blijdschap.... Je moet altijd zoeken naar de vreùgde....
dat is te vinden: je moet niet zoeken naar het gelùk....
- Maar naar de vreùgde....
- Als je die vindt, is het al héel veel.... La gioja, la gioja: meer niet.... Jij, jij bent
mijn gioja.... Hier zullen we nu samen leven.... We zijn mènschen: hier eten we,
slapen we, wonen we, leven we.... Hier zullen we elkaâr héel lief hebben.... Ik kòn
niet meer zonder je.... zonder je, éen oogenblik van den dag.... En dàgen zijn wij
gescheiden geweest.... Ik wil nu altijd bij je zijn, met je zijn.... Zie je, dàt is het: altijd
samen.... als je elkaâr gevonden hebt.... Altijd, samen....
Zijn lippen hadden hare lippen genomen, en lang stonden zij, in die durende
omhelzing. Zij snikte zacht, van geluk, met haar gezicht vast gedrukt op zijn hart:
het was haar of zij hem niet los laten kòn.... toen Giannina klopte aan de deur, om
hun maal binnen te brengen.

IX.
In de keuken was tusschen hare bronzen potten en kannen - sierlijk antiek nog van
vorm - Giannina bezig, terwijl de signora een oogenblik bij haar stond, de kleine
Milio hangende in hare rokken.
- De signor heeft mij zèlf uitgelegd, hoe hij de macaroni wil hebben, babbelde
Giannina door; en ik hoop ze van middag nu te geven net als ù hem thuis aan den
signor geeft.
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Emilie bloosde en Giannina ging door:
- Anders is de signor niet moeilijk....
- Hij is heel tevreden met je keuken, Giannina....
- MIJN man niet, die zegt, dat hij 's winters in Duitschland beter eet: worstjes en
zuurkool....
- Hoe lang blijft Amedeo 's winters wel weg?
- O, signora, dat duurt wel eens zes maanden! Ach, hier is tòch niets te doen en
wat zouden de mannen hier blijven bij hun vrouwen, als er toch niets is te verdienen!
Dan giet Amedeo liever zijn beeldjes van gips - madonna's en heiligen en ook mooi
naakte vrouwen, zoo als de nymfen zijn in het bosch - het is gemakkelijk de beeldjes
te gieten, als hij zijn vormen meê heeft, en dan loopt hij van plaats tot plaats - van
Dresden loopt hij dan tot de groòtste stad, dat is Berlijn, en dan verdient hij....
- Hoeveel?
- Wel, soms niets, en soms zes à tien lire per dag - ja, de reis moet er af en hij eet
toch en slaapt - maar hij komt toch wel thuis met een gróote honderd lire verdienste,
en dat is toch wàt.... en wat zoû hij hier doen; altijd in de herberg maar zitten.... Eéns,
signora, ben ik meê geweest, en mijn meisje, dat gestorven is, werd in Dresden
geboren.... Maar neen, dat doe ik niet meer: al het geld ging er aan, en we brachten
niets thuis, en sedert blijf ik maar hier in mijn huisje.... Jawel, het is ons eigen huisje,
en we zijn niet arme menschen.... Het is beter, dat de mannen 's winters maar weg
zijn: anders worden de huisgezinnen te groot voor menschen, die rekenen moeten....
De oude menschen blijven, en de vrouwen, en de kinderen.... Maar, o signora, het
is wel eens heel eenzaam.... Want dan ligt de sneeuw hier voeten dik, en de storm
huilt door de bergen, en de koude wind giert om het huisje, en kruipt dáar door, door
de reten onder de deur, en dan ben ik hier héel alleen.... en werk ik maar, werk ik
maar door aan mijn naaigoed.... bang, dat kleine Milio wakker zal worden en huilen
gaat. Nu is het hier heel lief en mooi, niet waar, zoo dat u met den signor is komen
wonen, maar van den winter,.... ach, ach, als u wèg zal zijn en warm in uw huis met
uw man, en gelukkig samen, daar ginds in de stàd.... dan is Giannina hier heel alleen,
met Milio, en daarom màg hij wel het zusje nog hebben, dat ik dit najaar wacht....
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- Milia....! hoorde zij Aldo roepen.
Zij was bleek geworden, en waarom wist zij niet, maar zij huiverde plots angstig
als ware een smartspellend woord haar gezegd.
- De signor roept.... zei zij zacht; ik ga.... Arme Giannina.... Ik zal van den winter....
aan je dènken.... als je alleen zal zijn. Denk dan ook aan mij....
- En bid u voor mij, dan bid ik voor u....
- Milia....!
Zij ging, en vond hem op het achterterras. Hij lag op een langen rieten stoel; hij
had de couranten gelezen, en rookte nu zijn eeuwige cigarette, terwijl zijn kop,
gebruind, en zoo glanszwart van haar en van oogen, afstak tegen de schitterend gele
zonnebloemen.
- Waar ben je?
- Ik was in de keuken....
- Wat doe je....
- Ik sprak met Giannina.... Ze vertelde me, dat....
- Kom hier....
Zij zette zich aan zijn voeten; hij, teeder, nam in zijn handen haar hoofd. Zij ging
door:
- Ze vertelde me, dat Amedeo....
En zij zeide hem, hoe Amedeo 's winters in Duitschland reisde, de wegen afliep
met zijn gipsen beeldjes, en hoe Giannina dan thuis zat alleen, in den sneeuwstorm,
de nacht om het huisje.
- Maar nu is het hier móoi, zeide hij, egoïst.
- Ja, antwoordde zij; nu is het hier mooi....
- En als ik je zóo vast hoû.... je hoofd in mijn handen.... is het of ik mijn vreùgde
vast hoû.... mijn genot.... mijn geluk.... Gioja mia.... wat ben je blond.... wat ben je
blònd.... Kom hier nu zitten, bij me, tegen me aan, zoo in mijn armen.... Wanneer
gaan we weêr in het woud? We worden te lui.... voor een groote wandeling. Je kan
zoo flink al klimmen.... Ik ook.... word te lui.... Maar het is alles goed en het is alles
lief, en het is alles zóo mooi, en zóo heerlijk.... gioja mia.... gioja mia....
- Ben je tevreden.... mijn Aldo, mijn Aldo....?
- Tevreden.... ja.... ik ben tevreden.... Het is alles.... àlles.... goed....
Hij strekte zich zalig uit, haar in zijn arm tegen zich drukkend.... Zij zag hem,
angstig doordringend, aan in zijn oogen,
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zijn zwarte glansoogen, waarin haar soms trof, trots zijn woorden, een verre blik, als
een vaag verlangen, dat uitging naar een droom.... Zij kende hem weinig en zij wilde
hem zoo gaarne kennen. Hij had haar genomen, zij had zich gegeven, omdat zij
elkander móoi hadden gevonden, maar.... of hij haar kènde, wist zij niet - en hem
kende zij zeker niet. Waar dacht hij aan, als hij zoo keek? Wat was er in zijn leven
geweest? Welke vrouwen, welke vreugde, welke smart, welke moeilijkheid....? Zij
wist niets van hem af; hij was voor haar gebleven de triomfantelijke liefde, die geen
rekenschap geeft. Eerst had zij in de omtoovering van hare zinnen dit zoó niet gezien;
nu, plots, in kalmer geregeld geluk, trof het haar, DAT HIJ ZWEEG. En zij dorst niet
vragen, bang de omtoovering met een vraag te verbreken. Ook welden de woorden
haar niet op den mond, had zij de vraag niet formuleeren kunnen. Waar keek hij zoo
heen, naar die verre toppen der Appenijnen...? Hij drukte haar tegen zich aan, hij
was tevréden.... maar hij dacht aan iets anders.... En hij zweeg: andere woorden dan
die der teedere litanie kwamen niet over zijn lippen.... Dikwijls had zij een vraag al
verwacht, een bespreking, een samen de toekomst nu inzien, maar HIJ SPRAK NIET.
En zij had nooit willen beginnen, schuchter, afwachtende, verlàngende, als de jubel
van hare zinnen voorbij was en zij ontwaakte uit den rooden roes. Hij lag hier halve
dagen, las de couranten, rookte, riep haar dan plotseling, omhelsde haar, zoende haar,
en hij was heel teeder, hij was innig teeder, als hij niet vurig was: zijne woorden,
liefkoozingen waren zoo teeder als alleen, meende zij, van zuidelijke liefde kon zijn:
een teederheid na een hartstocht, als een dankbaarheid na een warmte, die haar tot
weenens toe gelukkig maakte en toch.... waarom sprak hij niet over de toekomst?
Het was nu volzomer, midzomer; zij was nu omringd van haar volle geluk: wat zoû
de winter zijn....? Iets onzekers troebelde haar.... Zoû hij haar dan niet vragen zijn
vroùw te worden? Misschien niet; misschien wilde hij niet trouwen, en eigenlijk kon
het haar niet schelen, die wettelijke band, maar waarom zeide hij nooit iets: van
samen wonen in Rome, in Florence.... van waar ook maar.... waàr ook maar....
Hij lag maar, hij rookte maar, en zijne blikken droomden weg: waàr droomde hij
heen....? Zij voelde het dezen morgen sterker dan anders, DAT HIJ ZWEEG, en de
woorden van Giannina hadden
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iets in haar geroerd.... Zij drukte zich vaster tegen hem aan en hare kleine handen
rondden zich verliefd en een beetje angstig en klampend te gelijker tijd rondom zijn
schouders.... Haar mond naderde zijn wang en zij kuste hem, herhaaldelijk, met de
liefkoozing, die zij gewoon was, met den kus, dien zij licht zette hier, daar, overal,
op zijn aangebeden, aangebeden gezicht. Hij glimlachte, en heel teeder was de
liefkoozing, die de hare beantwoordde. Tot zij de palmen drukte aan zijn slapen, zijn
hoofd meer dwong naar zich toe en vroeg:
- Aldo....
- Milia mia....
- Zeg mij....
- Wat....?
- Zeg mij.... iets....
- Tesoro mio.... amore mio.... gioja mia....
- Zeg mij.... zeg mij iets anders....
- Iets anders? Goed, ik zal iets anders verzinnen....
Hij zoende haar heviger, op haar mond, op haar oogen en zei:
- Bocca mia, occhi miei.... alles, alles van mij....
- Neen, Aldo....
- Wat dan.... Nog iets anders?
- Ja.... Maar niet dàt....
- Wat dan?
- Ik weet het niet....
Zij viel wat droef tegen hem aan, tòch gelukkig, omdat hij zoo innig was, niets
dan liefde voor haar en liefkoozing.
- Wat heb je, Milia.... Verveel je je?
- Neen.... Jij?
- Ik? Neen.... Als ik je heb, verveel ik me niet. En dan.... ik verveel me niet. Het
is hier rustig: ik kan hier den heelen tijd liggen....
- Cigaretten rooken.
- Ja.... Couranten lezen.
- Zoo maar kijken....
- Ja, zoo maar kijken. Lui zijn.... niets doen.... Heerlijk niets doen.... en dan in
eéns.... naar joù verlangen.... en je róepen.... en als je dan komt.... je zoenen, je
zoenen.... Er is niets anders.... dat is alles.... en genoeg....
- En genoeg?
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- En genoeg.... Wat is er meer noodig te doen...? Liefde.... dat is genoeg: amore.
Elkaâr te zien, elkaâr te voelen, elkaâr.... Meer is er niet noodig. De goden zelfs
hebben niet meer....
- Ik dacht....
- Wat?
- Voor jou, die toch een bewogen leven geleid hebt.... de oorlog, en....
- Ik verlang niet dan déze rust.... deze heerlijkheid.... deze zaligheid.... Denk je,
dat ik diè voor den oorlog zoû willen ruilen!?
- Verlang je niet.... naar bezigheid...?
- Neen.... neen: als ik verlang.... verlang ik alleen naar jou....
- Waarom heb je je ontslag genomen...?
Die vraag was gedaan, voor zij het zich bewust was, en zonder te weten waarom,
schrikte zij even. Hij zag haar aan, en zeide, eenvoudig:
- Ik had er genoeg van.
- Om.... geen andere reden...?
- Neen.
- Zèg mij, Aldo, drong zij; zèg mij.... ik weet zoo nièts van je af: waren er
moeilijkheden...?
- Neen, bimba mia, er waren geen moeilijkheden....
- Was je niet tevreden, verlangde je iets anders...?
- Neen, ik verlangde niets anders: ik had er genòeg van.
Zij pakte zijn schouders in eens vast in hare handen.
- Aldo.... Aldo, zeg mij: o, zèg het mij.... als je van mij houdt: is er niets? Was er
iets? Is het.... is het een geheim....?
Hij glimlachte zacht, verbaasd.
- Neen, bimba....
- O, ik voel het, je verbergt me wat!
- Ik? Neen....
- Ik kèn je niet....
- Mij? Er is niets te kennen.
- Je verbergt me....
- Maar kindje, wat zoû ik je verbergen! Er is niets.... er is niets...
Er was niets.... en er was misschien dàt, wat geheel zijn ziel was, maar wat hij niet
zeggen zoû, niet zeggen wilde, niet zeggen kòn.... De stemmen, die riepen; de blijheid,
die lokte; de eenmaal immènse Vreugde, die er zijn zoû, en om welke hij vrij vooral
moest zijn, zonder banden, los van alles, iedereen, carrière
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en maatschappij.... Het vreemde, magische vizioen, dat hij daarginds, daarginds wel
altijd bespeurd had, fata-morgana, droom van verre landen, verre hemelen, verre
vrouwen, verre zaligheden, verre, verre Vrèugde, zinnelijk en rood, een ver paradijs
van roode rozen.... iets, dat voor hèm was weggelegd, voor de overmenschelijkheid,
die in hem zoû zegevieren.... aan het einde.... aan het einde.... en die vooral zoû zijn
om zichzelve, maar ook vooral om hèmzelven, om ZIJN genot, ZIJN geluk, ZIJN
vreugde.... Het vluchtte wel altijd, het week wel altijd hooger en verder: het scheen
daar nu wel te vluchten, te wijken verder dan de verblauwde toppen der Appenijnen....
maar het wàs er toch.... het zoû er zijn eenmaal.... en eénmaal zoû hij het bereiken....
Dat was in een flits van strevend verlangen, al die gedachte, al dat vizioen: dat
duurde niet langer dan eén seconde, maar die seconde was die zijner ziel, die zijner
voor altijd en iedereen geslotene ziel.... Het was er misschien dàt, wat gehéel zijn
ziel was, en wat hij niet zeggen kon, wilde, zoû.... Er was verder niets....
Er was niets....
- Er is NIETS, Milia mia.... en ik verberg je niets.... Ik zweer je: ik heb geen
geheim.... en mijn ontslag heb ik genomen.... omdat ik er genoèg van had....
Hij nam haar in zijn armen, trok haar over zich heen, sloot haar als een kind vast
aan zijn borst, prangde haar in een langzaam stijgende gamma van hartstocht vaster,
vaster, vaster, zijn eene hand om haar kleine hoofd:
- Wat ben je blond.... tesoro mio.... Wat ben je blònd! Wat ben je blònd!!
De zwellende litanie wiegde haar; zij voelde alles wegsmelten in die aanbiddende
innigheid en de zonnebloemen duizelden als stralende wielen voor hare oogen, het
zonnegoud regende uit den hemel: er was niets donker, geen geheim en geen angst:
er was niets dan die morgen van innigheid: àl het zachte geluk, dat altijd de gloeiende
extaze der hevige nachten volgde.

X.
Maar somtijds, des morgens vroeg al, dreef hij en drong hij: - Kom.... laten we gaan
wandelen.... het bosch in.... Er
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zijn overal mooie plekken.... Er is het Bosco Sacro: dat hebben we nog niet gezien....
De lucht daarboven om Benabbio was frisscher dan die welke lager hing in de
vallei van de Lima: de adem der Appenijnen-toppen woei soms van verre aan, maar
toch heerschte de Augustuszon almachtig en sleepte als een god zijn gouden mantel
over de lagere klingen heen, met glanzende voeten voortschrijdende van heuveltop
tot heuveltop en zijn aureool uitstralende als een genade, die verzengde.
Zij liepen langzaam, klommen langzaam, zij zich voegende in zijn steunenden
arm, haar gezicht beschaduwd onder den breeden rand van haar stroohoed, waaronder
hare oogen, haar mond verkinderlijkten terwijl het blonde haar langs hare slapen
schuimde, fijn en glinsterend zacht. Hièr was niet meer het woud, hièr was het
ge-eindigd; hier waren de wijnbergen slechts en lieflijk verspreid her en der de kleine
huisjes der wijnbouwers met versletene steenen trapjes en afdruipende rieten daken,
met donkerholle bergplaatsen vol gereedschap en schraal omwingerde pergola's, dat
alles van een vriendelijke schilderachtigheid, die zij zich heugde uit haar oude
teekenvoorbeelden van school. En ook de figuren, de mooie bruine mannen, en de
donkere vrouwen, een oranje of rooden doek over het hoofd, en een bronzen waterkan
op den schouder, ook de kinderen, de krullekopjes, spelende in het stof voor het
huisje, hadden iets vriendelijk liefs en overbekends van veel geziene en dikwijls
nagedane aquarellen: iets, van een niet meer modern ideaal van schoonheid, maar
verteederend juist om die ouderwetschheid, zoo dat Milia zich glimlachend geroerd
gevoelde in Aldo's omhelzing en jong werd als een heel jong vrouwtje, met haar
bijna kinderlijk zacht gezicht. Zoo was de hevige hartstocht niet zichtbaar; zoo was
het niet meer dan het eendrachtig wandelend opgaan van een jong en mooi kalm
liefdepaar: de jong mooie, kalme liefde, die voorbij ging langs de wijnbouwershuisjes,
de druifwingerds langs. Het uitzicht werd heél, heél wijd: daar lagen de andere
arendnesten van dorpjes, daar staken andere vierkante campaniles Toskaansch typiesch
omhoog en er blankte nu en dan een klein kerkhof, helwit van kapel en van kruizen
tegen heel donker groen van cypres. En ook daar waar plots het kleine Bosco Sacro
zichtbaar werd, op een bergtop als een boeket van boomen, omlijstten ter weêrszijde
cypressen, donker werkelijk
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tegen onwerkelijk azuren lucht, het boschje zachter groene wildekastanjes, met het
groote, ijzeren kruis, erbarmend de armen gestrekt.
Zij bereikten de koelte van het heilige bosch, en zij wierpen er zich in het hooge
gras; zij, haar hoofd op zijn hart, en hunne oogen gingen heél ver uit.... De laatste
krekel vedelde nog zacht in de boomen, bijna weemoedig, maar het was de maand
van de hagedisjes; langs de rotsblokken glipten en gleden zij nieuwsgierig en schuw,
tallooze, tallooze steeds. Aldo en Milia nu hielden zich stil, om ze vol voorzichtigheid
gade te slaan.... Er was een mannetje, dat riep een wijfje verliefd, met een smakkend
geluid van zijn bekje, als met een zoen, dien hij geven wilde, en het hevig ontroerde
wijfje draaide en sloeg met het sidderend staartje en bleef plots stil op de fijnvingerige
voetjes gestrekt, hijgend de flankjes, en de kraaloogen puilend. Het mannetje naderde
en besprong haar hevig en teeder en met zijn bekje wijd open beet hij haar in het
nekvel en sloot zoo krachtig zijn zoen, dat zij het kopje oprichten moest en zóo hoog
hield, hijgend en zalig.
Toen maakte Aldo een enkele beweging.
De beestjes vluchtten, ieder een anderen kant uit.
- Waarom doe je dat? vroeg Milia.
Zijn mond glimlachte schuin en wreed, en zóo rood of zijn lippen waren geverfd.
- Stil, zeide hij.
Nu roerloos smakte hij zacht geluid als van zachte, zachte kussen.
Een der hagedisjes glipte te voorschijn weêr.
Aldo herkende het: dat was het mannetje, mooi gestriemd met fel gele streepjes:
hij joeg het weg, en het vluchtte ver, in eén schicht.
En zijn fluitje nu aan zijn lippen, floot hij zacht.... zacht.... en smakte er tusschen
de kussen door.
Het andere grauwere hagedisje glipte het rotsblok naar boven en hijgde, hijgde
verwonderd, ontroerd als het nooit nog geweest was. Het was de liefde der goden,
die het daar hoorde roepen....
Milia bewoog zich niet....
En het hagedisje zocht, zocht den god....
Het vond den god niet.
Het wendde hier, draaide om, sidderend, sidderend verliefd. De
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flankjes klopten of zij zouden barsten. Nu glipte het over mos, tusschen gras; het
wipte over wat daar gestrekt lag....
Den voet van den god; zijn lichaam, groot, vreemd en heel onbekend.
Altijd lokte de helle fluitstem, lokte de kus van den god....
En het hagedisje plots slipte over de opene hand van den god, maar glipte weêr
af, te ontroerd, tè ontroerd....
Lokte de stem, de kus....
Tot het hagedisje terugkeerde in de godenhand.
En daar bleef met puilende oogjes....
Heel langzaam hief zich de warme hand.
Naar de oogen van den god, zwart als de nacht; naar zijn mond, rood als de morgen.
De godeliefde scheen het hagedisje te naderen.
Maar het was zoó ontroerd, dat het, voór het zich die weelde bewust was, wegslipte,
in eén val, in het gras.... van den hemeldroom neêr op de aarde....
- ....Je maakt ze heusch tam, zei Milia, bleek.
Hij glimlachte trotsch.
- Ze zijn heél moeilijk tam te maken, antwoordde hij. Maar als je eenmaal het
kan.... kan je het àllen.... en dadelijk.
- Kàn je het dan...?
- Ik leer het.... Ik kan het hier misschien beter omdat dit het Bosco Sacro is,
schertste hij. Het bosch, waar de Faun in woont.
- De Faun? Bij dat ijzeren kruis?
- Ja, bij dat ijzeren kruis. De Faun is goed vriend met Jezus. Hij is het altijd
geweest....
Zij greep hem in hare armen.
- Aldo! riep zij. Aldo! Ik word jaloersch, als je....
- Als ik wat? Toch niet als ik een hagedisje tam maak?
- Ja, jawel. Ik word jaloersch.... van die griezelige beesten. Ik wil niet, dat je ze
brengt aan je mond!
- Milia mia.... Malle Milia mia....
- Je mond is van mij, is van mij!
- Milia mia.... Tesoro mio....
Zij wist niet waarom: zij had kunnen snikken in zijn armen.
(Wordt vervolgd).
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Zangen van Heloise
door Annie Salomons.
I.
En voor den hoogen bisschop neergebogen,
Nam ik den sluier uit zijn handen aan,
En zwoer, dat ik in eeuwigheid voortaan
Verzaken zou de wereld en haar logen;
En bij dien eed zag 'k zeegnend naast me staan,
Als blanke heilige, van glans omtogen,
Die me eens tot zoete zonde had bewogen,
En om wien 'k nu in strenge tucht zou gaan.
Met stillen lach om 't bitter liefdeleed,
Wetend, dat ik mijn zelf ten offer bracht,
Vouwde ik de handen, knielde neer en bad....
Maar toen de schaar mijn lange haren sneed,
Moest ik heel even weenen, droef en zacht,
Wijl hij die haren zóo had liefgehad.

Et quod maius est, dictu mirabile,
in tantam versus est amor insaniam,
ut quod solum appetebat, hoc ipse
sibi sine spe recuperationis auferret.
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II.
Mijn naam, die eens in heete liefdezangen
Minzieke jeugd in huiver smachten deed,
Werd nu tot troost, van wie eens onbevangen
Van vreugde in vreugd', van weelde in weelde gleed;
En die nu, buigende voor toekomstbangen,
Den lieven lust van liefdelach vergeet,
En 't wreede martlen van mijn jong verlangen
Zich tot een voorbeeld stellen gaat.... Toch wéét,
O, dwaze, ík vlucht niet bang voor straf van zonden,
Noch uit berouw. Slechts uit gehoorzaamheid
Volbracht ik diéns wil, wien 'k mijn ziel bewaar....
En 'k zal voor God staan, na de laatste stonde,
Ondanks mijn kloosterkap en 't wit habijt,
Als de geliefde van mijn Abélard.

Omnes denique mihi voluptates
interdixi, ut tuae parerem voluntati.
Nihil mihi reservavi, nisi sic tuam
nunc praecipue fieri.
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III.
De witte zusters bidden stil,
De blanke handen vroom geheven,
Of Jezus hem bewaren wil,
Wiens kostbaar, god-gewijde leven
Door vuigen vijand wordt belaagd,
En hem de kracht der heil'gen geven,
Opdat hij 't lijden waardig draagt.
Een witte zuster, zooals zij,
De heete handen vast gevouwen,
Bid ik den hoogen God, dat Hij
Den dulder sterke in vertrouwen,
Dat hij den grooten godsgezant
Moog' sparen het zoo dierbaar leven,
Geleiden naar dit veilig land, En - mij mijn liefste wedergeven.

Nunquam ancillulas suas adeo
Deus obliviscatur, ut eas tibi superstites reservet. Nunquam nobis vitam
illam concedat, quae omni genere mortis
sit gravior.

Groot Nederland. Jaargang 5

283

IV.
De zusters zingen: 't is de maand van Mei;
En breken bloesems af met blanke handen;
Dan gaan ze, de armen vol, in lange rij
Naar 't witte altaar, waar de kaarsen branden,
En bieden aan Maria witte pracht
Van bloemen en haar witte hart daarneven;
Het hooge beeld, door geurennevel, lacht,
De spitse kaarse' in 't lentekoeltje beven.
O, lichte maand, Maria toegewijd,
Gij zijt de liefste en wreedste van mijn leven,
Gij zijt de maand der minnezaligheid....
Voor Háár geknield herdroom ik 't allen tijd,
Hoe 'k hem in Mei mijn. liefde heb gegeven,
Met sterk verlang' hernieuwend d'ouden strijd.

Hos autem in me stimulos carnis,
haec incentiva libidinis ipse iuvenilis
fervor aetatis et iucundissimarum
experientia voluptatum, plurimum
accendunt, et tanto amplius sua me
impugnatione opprimunt, quanto
infirmior est natura, quam oppugnant.
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V.
Eens vond Uw hart in mij dezelfde gloed,
En samen brandden wë in hoog genieten;
Tartend der wereld waan in blijën moed,
Zagen we trotsch, hoe God en mensch verstieten
Ons, wie elkander's min alleen was zoet.
Maar U verrezen lokkende verschieten
Van nieuw bestaan; want liefde 's zeker goed
Voldoet den man slechts kort; dan gaat verdrieten
Hem 't stil geluk en de eeuwig-vaste trouw....
Gij vond een hooger wijsheid; schoon 't me griefde,
En ik wel wist, dat 'k God nooit minnen zou,
Boven u, liefste, die mijn ziel doorkliefde....
Ik nam, als gij, het kleed van boete en rouw,
Zooals ik altijd deed, wat u beliefde.
Maar dit blijft diepste godsdienst voor de vrouw:
Van alle dingen is het schoonst: de liefde.

In omni autem vitae meae statu,
te magis adhuc offendere quam Deum
vereor; tibi placare amplius quam ipsi
appeto. Tua me ad religionis habitum iussio,
non divina traxit dilectio.
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VI.
Der ingetogenheid strak-spannend koord
Knelt al mijn daden nu, met striemend schrijnen,
En zelfs mijn droomen, die het durend dreinen
Van laf verlangen zoet hadden verstoord
Door rijk-getooide erinneringsfestijnen,
Dreef nu mijn strenge starheid uit de poort;
Eerst is mijn hart van vreugde leeggemoord,
Toen weken, wil-bedwongen, ook m'n pijnen.
Nu leef ik dag aan dag en nacht aan nachte
In koele, klaar-witte gelatenheid;
Slechts bidden kunnen, die nog iets verwachten,
Slechts vloeken kan zijn lot, die lévend lijdt.
Ik tors mijn stille hart, zoo zwaar als lood,
Zooals een moeder draagt haar kindje, dood.

Quid autem te amisso
Sperandum mihi superest.
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VII.
Maar als wij beiden eens gestorven zijn,
Dàn valt de mom van liefdeloochning af,
Dan schéurt het boetekleed, dat strak omgaf
Zijn hart, dat schroeiend bleef van minnepijn.
Dreigd' ons de wereld met vervolgingsstraf,
Gód zal den minnenden genadig zijn,
En door een wonder zélf ons huuwlijk wij'n:
Mijn man zal opstaan uit zijn eenzaam graf,
Om mij te zoeken, die hij minde, altijd,
Die hem in duisternis, wel-wetend, wacht....
Want, schoon bevochten in verwoeden strijd,
Onbuigbaar héérscht in ons der liefde macht,
En, mond aan mond stortend in eeuw'gen nacht,
Is dood-zijn òns: volkomen eenigheid.

Volgens de legende is Abélard,
nadat Héloise in den Paracleet
was bijgezet, uit zijn graf opgestaan om bij de liefste te rusten.
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Het Recht van Opvoering nadrukkelijk voorbehouden volgens de Wet van
28 Juni 1881 (Staatsblad No. 124).

Met den handschoen getrouwd.
Tooneelspel in drie bedrijven
door Fabricius.
Voor het eerst opgevoerd den 23 October 1906 in den Grooten Schouwburg te
Rotterdam.

Dramatis Personae:
FRANS VAN LAAR, administrateur van de Kina- en Koffie-onderneming
‘Tji-Lindoeng’........ de Heer N. de Jong.
ANNA KELLING........ Mevr. A. Tartaud-Klein.
LIZE KELLING......... Mej. Elza Mauhs.
WILLEM MEERBERG, advocaat te Batavia de Heer C.v.d. Lugt.
JOHAN TERBORG, } Opzichters van ‘Tji-Lindoeng’. de Heer Henri Morriën.
WESTERVELD, }Opzichters van ‘Tji-Lindoeng’.. de Heer F. Daum.
KOEN, gegageerd militair, onderopzichter van ‘Tji-Lindoeng’... de Heer C. van
Kerckhoven.
Een Maleische huisjongen.... de Heer F. Bouwmeester.
RIKA, een dienstmeisje...... Mej. B. van den Arend.
Het stuk speelt in den tegenwoordigen tijd, het eerste bedrijf in een Nederlandsche
provincie-stad, het tweede en het derde bedrijf in de administrateurs-woning van de Kina- en
Koffie-onderneming ‘Tji-Lindoeng’ (Preanger Regentschappen, Java).

Eerste bedrijf.
Salon van de familie Kelling, dokters-gezin in provincie-stad. Links-achter de deur, die tot het
salon toegang geeft vanuit de gang, de deur dus, waardoor bezoekers binnentreden. Op den
achtergrond de deur, die toegang geeft tot de huiskamer. Rechts op den voorgrond een deur,
waar tegenover een hoek-ameublementje. Links op den voorgrond een dames-bureau, waaraan
Anna met een opengeslagen boek vóór zich zit. Zij leest niet, doch staart nadenkend voor zich
heen. Lize is in een ander deel van het vertrek bezig, een werkmand na te snuffelen.
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LIZE
(naar de plaats gaande, waar Anna zit, en al pratend bij haar gaande zitten).

Ziezoo, nu kom ik eindelijk eens een beetje bij je zitten babbelen. Hoe vind je dat
nou van me? 't Werd wel tijd, hè? Ja, kindlief, dat is ook zoo, maar ik kon niet eerder.
Ik had het van morgen zóó verschrikkelijk druk.
ANNA
(glimlachend).

Had je 't zoo druk?
LIZE.

Druk? Neen máár! Ik heb.... Ja, wat heb ik eigenlijk ook gedaan?.... Enfin, van alles!
Eerst heb ik drie maal uitgerekend, hoe laat Willem morgen hier kan wezen....
ANNA.

En?
LIZE.

Twaalf uur vijftien spoortijd; dat is vijf minuten over half één stadstijd.
ANNA.

Dàn al?
LIZE.

Ja, precies. Ik mag dan.... laat 's kijken.... morgenochtend om ruim elf uur wel de
deur uitgaan.
ANNA.

Ben je mal? Je rijdt toch in een kwartiertje gemakkelijk naar 't station.
LIZE.

In 'n kwartier? 't Mocht wat! 't Is minstens 'n kleine twintig minuten.
ANNA
(gekscherend).

O, dat maakt 'n gróót verschil!
LIZE.

Ja, spot maar! Ik zou niet graag 'n minuut te laat komen. Stel je eens voor, dat hij bij
zijn aankomst zoo regelrecht uit Indië m i j niet op het perron vond. Wat zòu de arme
jongen schrikken! O, ik kan me zoo voorstellen, hoe hij aan iedereen zou vragen:
‘Waar is Lize? Hebt u Lize, pardon, ik bedoel hebt u juffrouw Kelling ook gezien?
Juffrouw Lize Kelling?’ De stakkerd!
ANNA.
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Dat zou haast 'n tweede Saïdjah-geschiedenis kunnen worden.
LIZE.

Ja, maar op m i j zal Saïdjah niet lang hebben te wachten!.... Zou hij veel veranderd
wezen?
ANNA.

Nou, ik denk het wel. 'n Beetje door de zon verbrand, hè?
LIZE.

God, wat leuk! Zou 't 'm goed staan? Hij schrijft, dat hij te Batavia 'n beetje bleek
geworden is.
ANNA.

Dat wordt iedereen daar, zeggen ze.
LIZE.

Nou, van z'n kleur kon ook wel wat af, hè? 'n Bleek tintje staat gedistingeerd. Zeg,
An, weet je 't nog, hoe hij vier jaar geleden wegging?
ANNA.

O, heel goed.
LIZE.

Het heugt mij nog als de dag van gister.... Het had den heelen nacht gesneeuwd en
's morgens in de vroegte, toen ik voor dag en dauw opstond, omdat ik het in mijn
kamer niet laDger kòn uithouden, was alles buiten zoo smetteloos wit, zóó wit als
was de aarde met al wat er op was verdwenen en als leefden we op een wolk, op een
witte wolk in
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onzen liefdehemel. En toen hij kwam, om den laatsten ochtend bij ons door te brengen,
scheen de zon zoo helder en schitterde de sneeuw zoo mooi, dat ik wel had willen
schreien van geluk.... En tòch ging hij weg en ik wist, dat ik hem in jaren niet zou
weerzien.... Wat zal hij groot en knap geworden zijn! O, An, ik zal hem gelukkig
maken, want ik heb hem zoo innig lief....
ANNA.

Ik weet het, Liesje.
LIZE.

Weet je wat hij me in z'n laatsten brief schreef? Dat hij 'n baard droeg! Ja, 't is
natuurlijk bangmakerij. Ik geloof er niets van. En àls 't waar is, is-ie er morgen-avond
af, dat verzeker ik je! Stel je voor: zóó'n baard, br.... Wacht, ik zal 't je laten lezen.
(Ze haalt uit een in haar werkmand liggend doosje een brief. Onderwijl neemt Anna een portret
van het bureautje en beziet dit nadenkend.)

LIZE
(den brief omhooghoudend).

Hier heb ik hem al. Luister nou 's, hoe schattig hij schrijft: ‘M'n allerliefste wijfje!’....
Leuk, hè? Net alsof we al getrouwd zijn! Kijk dat brievenhoofd eens: Mr. W.
Meerberg, Advocaat en Procureur, Batavia, Kali Besar. Ik zie hem al met z'n mooien
zwarten knevel....
ANNA.

Met z'n baard bedoel je.
LIZE.

Och, nonsens, geloof jij daaraan?
ANNA.
(Ironisch)

Nou, misschien....
LIZE.

Hè neen, dan praat ik niet met je.
ANNA.

Nu goed, dan neem ik hem z'n baard af en geef hem weer een knevel.
LIZE.

Ik zie hem daar al zitten, achter z'n schrijftafel, het hoofd vol processen en vreeselijk
geleerde woorden en drukten en cijfers....
ANNA.

Groot Nederland. Jaargang 5

Die zullen hem volstrekt geen kwaad doen, als hij 's middags bij z'n thuiskomst den
vroolijken lach van z'n vrouwtje hoort, die hem tot belooning aan z'n baa.. ik bedoel
aan z'n knevels trekt.
LIZE.

Plaaggeest!.... Zeg eens, wat hou jij daar al dien tijd in de hand? Laat kijken! O, ik
zie tòch wel, dat het 'n portret is.... Oooh! M'n Frànsje! Ben je dáárom zoo'n beetje
verstrooid....
ANNA.

Ik? Verstrooid?
LIZE.

Nu ja, ik bedoel zoo'n beetje.... je weet wel.
ANNA.

Och, malle meid!
LIZE.

Nou, ik kan 't me best begrijpen.
(Lachend)

Ik vergééf het je! Wil je wel gelooven, An, dat ik me haast niet kan voorstellen, dat
jij nu óók naar Indië gaat, evengoed als ik? En nog wel naar een land, dat
(moeilijk den naam uitsprekend)

‘Tji-Lindoeng’ heet.... hè, wat een onuitsprekelijke naam!
ANNA.

Om je de waarheid te zeggen, Lies, ik kan 't me zèlf nog niet goed voorstellen. Alles
is zoo vlug in z'n werk gegaan.
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LIZE.

Nou, wat dat betreft, bij Willem en mij ging het destijds nog veel vlugger; dat weet
je. 's Maandags dansten we samen, 's Woensdags stak-ie z'n officiëele visite af,
declareerde zich in twee onnoozele minuutjes - wat-ie práten kon, hè? - en Zaterdags....
ja, Pa en Ma vonden het een beetje vlug, maar Zaterdags gingen toch lekker de kaarten
de deur uit! Mmm...., wat we pareerdèn!
ANNA.

Ja, bij jullie was dat verklaarbaar. Jelui waart het dadelijk samen eens. Je was verliefd
op mekaar. Misschien wel even erg als op 't oogenblik.
LIZE.

Neen, nou is 't veel erger!
ANNA.

Goed, je hadt elkaar lief en je z e i het elkaar. Je kon je dadelijk met den nieuwen
toestand vereenigen, ja, je zoudt zelfs niet anders hebben gekùnd.
LIZE.

Onmogelijk!
ANNA
(lachend).

Nou goed. Maar nu w i j ! Ik kèn Frans natuurlijk. Toen hij vertrok, was hij
een-en-twintig - ik zeventien. Ik hield werkelijk van hem. Hij kon altijd zoo gezellig
praten, was zoo'n beetje rond-nonchalant. Jij hebt hem niet gekend....
LIZE.

En ik zeg je iederkeer van wèl!
ANNA.

Nu ja, gekènd, gekènd.... Je was dertien, hè? Je kunt dus slechts 'n vage voorstelling
van hem hebben. Ik was ouder en keek dus uit andere oogen.
LIZE.

Nou goed, zeg nu maar eerlijk, dat je een beetje verliefd op hem was. Misschien wel
'n beetje veel!
ANNA.

Ik ontken het toch niet? Maar vergeet niet, dat daar nu tien jaren overheen zijn gegaan.
Ik mag me langzamerhand wel op grijze haren voorbereiden. Ja, kijk maar eens goed!
LIZE.

Wel ja, waarom niet? Ik ga 'ns kijken, of je rug zich al kromt en of je oogen ook
minder beginnen te worden en of je je tanden ook verliest.... Ik vind je maar wàt
mooi, hoor! En zoo denken er méér over....
ANNA.
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Och kom, en zou ik ook mogen weten, wie wel zoo beleefd is te meenen dat ik nog
niet leelijk ben?
LIZE.

Niet leelijk? Hoor eens, An, je weet heel goed, dat.... Hij vindt zelfs....
ANNA.

Och, is 't 'n h i j ?
LIZE.

En wàt 'n knappe hij! Hij vindt, dat je.... Neen, dat zeg ik niet....
ANNA.

Och! En wie is die beleefde meneer?
LIZE.

Wie dacht je?
ANNA.

Ik weet het heusch niet, hoor.
LIZE
(spellend).

J-O-H-A-N....
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ANNA.

Dat 's Johan.
LIZE.

Ja, dat 's Johan!
ANNA.

Je wilt toch niet zeggen, dat meneer Terborg....
LIZE.

Hè, hoe deftig opeens! Tegen den vriend van je eigen broer mag je toch wel familiaar
wezen als-ie er niet bij is.... Is 't z i j n schuld, dat jij 'n knap meisje bent?
ANNA.

Toe, Lies, maak nu geen gekheid langer. Juist omdat Johan Terborg Henri's beste
vriend is en dus wel iets weten zal van.... mijn verloving, moest hij minder gul zijn
met zijn opinie's over mijn persoontje.
LIZE.

Nou, stel je gerust, hoor. Hij heeft alleen gezegd, dat....
ANNA.

We hadden 't zooeven over iets anders. Ik wilde toen zeggen, dat Frans en ik wat
lang van elkaar zijn geweest. Dat hij mij nog niet vergeten is, blijkt duidelijk uit z'n
huwelijksaanvraag, en ook ik zou, als hij nu voor me stond en me vroeg, of ik z'n
vrouw wou worden, geen ‘neen’ zeggen, geloof ik.
LIZE
(vroolijk).

Dat heb je getoond door z'n aanzoek aan te nemen.
ANNA.

Jawel, maar.... toch.... O, als ik maar wist, dat hij nog dezelfde is gebleven als vroeger;
als ik hem maar even zag, als ik maar even in z'n oogen kon lezen,.... ik zou net zoo
onbezorgd gelukkig wezen als jij, Lize. Nù w i l ik met hem trouwen en tòch ben ik
angstig.... dat alles anders wezen zal dan ik me voorstel. Ik wil niet terug en ik durf
haast niet vooruit.
LIZE.

Beste An, je zult gelukkig zijn. Je hebt zooeven gezegd, dat ik hem niet ken. Welnu,
dat geef ik toe, maar j o u ken ik dan toch wèl! Van j o u weet ik, dat je een lieve,
brave vrouw voor hem zult zijn. Jou goedheid zal een schat voor hem zijn, dien hij
nooit te veel zal kunnen waardeeren. En wat hèm betreft, - ten eerste ken je hem,
hield je zelfs van hem, al is je kalverliefde dan ook een jaar of wat oud, en zijn directie
in Holland was toch óók vol lof over hem!
ANNA.
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Ja, dat is zoo. Bekijk dat portret eens goed, Lies,.... denk je dat hij veel veranderd
zal zijn? Hij zal natuurlijk wat ouder, wat mannelijker zijn geworden, maar
overigens.... Stil, daar wordt gescheld.... Het kòn eens voor ons zijn. Laat niet merken
waarover we gesproken hebben. Neem je borduurwerkje, dan ga ik....
(ze ziet even om zich heen).

Of neen, ga een beetje musiceeren.
LIZE
(gaat naar de piano en onder het bladeren in een muziekboek vraagt ze:)

Je harteliedje?
ANNA.

Hè ja, dat is lief van je.
Lize slaat de eerste accoorden aan en bij den aanvang der zangstem zet Anna in:
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Hoog in de lucht schittert vriend'lijk mijn sterre,
Brengt mij haar warmen, haar lachenden groet,
Zet mijn verlangen, zoo stil nog, zoo verre....
Plots met heur vlammende stralen in gloed.
..................
Zeg mij, o sterre, hoe zal het zijn,
Als zich mijn liefde dien éénen wijdt,
Als zich mijn innige, warme liefde
Dien éénen wijdt?
Hoe zal het zijn, o sterre....

RIKA.

Dames, daar is mijnheer Terborg. Mijnheer vraagt belet.
LIZE.

Vind je 't goed, Anna, dat we meneer ontvangen?
ANNA.

Ja zeker, laat mijnheer binnenkomen, Rika.
LIZE
(van de piano weer naar den voorgrond gaand).

Je bewonderaar, An!
(Fluisterend, schalks.)

En nou-ie tòch komt, wil ik je méér zeggen: Ik heb altijd gedacht, dat jullie samen
nog eens....
ANNA.

Lize!
LIZE
(als voren).

En tòch zeg ik het....
(Er wordt geklopt.)

Binnen!
TERBORG
(in wandel-toilet).

Dames! Ik maak u wel m'n excuses, dat ik wat vroeg op den middag kom.
ANNA.

O neen, mijnheer Terborg, wij....
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TERBORG.

Ik zou zeker geen misbruik van uw goedheid hebben gemaakt, als niet gewichtige
redenen....
LIZE.

Een Staatsgeheim, mijnheer Terborg?
TERBORG.

Juffrouw Lize, u is weer ondeugend. Aan een armen sterveling, die niets anders in
z'n zak heeft dan 'n goed zakmes en 'n einddiploma van de Rijks-landbouwschool,
vertrouwt de Staat zijn geheimen niet toe. Maar ik heb verrassend nieuws, waarvan
ik hoop, dat het u een weinig zal interesseeren.
ANNA.

Ga zitten, meneer Terborg, en vertel ons het nieuws, dat, als het ù betreft, Pa en ons
zéker zal interesseeren. Is het goed nieuws?
TERBORG

Ik hoop het. Gister ontving ik een schrijven van de directie van de
Kina-cultuur-maatschappij Tji-Lindoeng
(Anna geeft blijken van belangstelling),

waarin werd gevraagd, of ik dadelijk even in Den Haag kon komen.
ANNA
(verschrikt).

Is er iets met Tji-Lindoeng?
TERBORG.

Stel u gerust. Er is niets. Ik weet.... van Henri.... iets af van de belangstelling, die u
moet koesteren in.... Tji-Lindoeng.
(Anna wendt zich ietwat verlegen af.)

O, pardon, ik wil niet indiscreet zijn; ik wil maar zeggen, dat.... 't Was zuiver zakelijk.
Ik ben dadelijk gegaan en door de beide heeren directeuren zeer vriendelijk en
voorkomend ontvangen. Zij hadden hier in de stad een handelsvriend, dien
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zij gevraagd hadden, een geschikt jongmensch te zoeken voor de betrekking van
opzichter op Tji-Lindoeng.
LIZE.

En is u nou dat geschikt jongmensch?
TERBORG.

Ze hadden daarop ten antwoord gekregen, dat ik daarvoor eenige aanbeveling
verdiende, en nu wilden ze me wel vooraf even zien en spreken. Toen we een poosje
gepraat hadden, vroegen de heeren me, of ik die betrekking wou hebben. Ik heb het
aanbod natuurlijk met beide handen aangenomen.
LIZE.

Natuurlijk.
ANNA.

Och, dat is aardig.
TERBORG.

En nu heb ik dus de eer, u mee te deelen, dat ik over zeven weken scheep ga als
opzichter van meneer Van Laar, den administrateur van Tji-Lindoeng.
LIZE.

Van Frans!
ANNA.

Ik ben zeer aangenaam verrast, meneer Terborg, en ik bied u mijn oprechte
gelukwenschen aan.
LIZE.

Wel, wel, wel,.... dan zijn we hier eigenlijk alle drie Indischgasten onder elkaar!
ANNA
(lachend).

Ik ontken niet, dat daar wat van aan is. Ik reken natuurlijk op meneer Terborgs
discretie....
TERBORG.

O, juffrouw Anna!
LIZE.

Ik neem morgen les in 't Maleisch!
TERBORG.

U zult morgen een uitstekenden leermeester hebben! Hoe laat komt meneer Meerberg?
LIZE.

Ik wacht met onge.... ik bedoel, ik wacht 'n telegram. Hij kàn morgen twaalf uur
vijftien hier zijn.
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TERBORG
(een weinig ironisch).

Zoo, dat is al heel vroeg!
LIZE
(ietwat verwonderd).

Ja, dat is vroeg.
TERBORG.

Ja!.... Ja!
(Geeft teekenen van onrust en ziet op zijn horloge?)

LIZE.

Heeft u haast, meneer Terborg?
TERBORG.

Haast? Ik? Welneen, neen, dat is te zeggen, ik.... O drommels, daar schiet mij juist
te binnen, dat ik vergeten heb een brief te schrijven....
LIZE.

Dat is niet accuraat, meneer de nieuwe opzichter!
TERBORG.

U is 'n plaaggeest.
ANNA.

Is er haast bij dien brief, meneer Terborg?
TERBORG.

Precies, zeer veel haast. Er is erg veel haast bij.
ANNA.

Kunt u hem hier misschien even schrijven, of gaat dat niet goed?
TERBORG.

O, als dàt kon, dat zou ik heel graag willen, als het u althans niet....
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ANNA.

Welnu, gaat u dan hier even zitten. Hier hebt u pen en inkt en papier....
(Ze bergt een paar brieven weg.)

TERBORG.

U is werkelijk heel vriendelijk, maar zal het u niet dérangeeren?
ANNA.

In het geheel niet. Geneer u niet. Lize en ik hebben toch hiernaast het een en ander
te doen, nietwaar Lize?
LIZE.

Ja, we hebben juist het een en ander te doen....
TERBORG.

Neen, ik mag werkelijk niet vergen, dat....
ANNA.

U vergt niets. Maak het u zoo geriefelijk mogelijk. Tot straks, meneer Terborg!
TERBORG.

Tot straks, mijn waarde meesteres!
ANNA.

Nu is ù ondeugend, meneer Terborg!
LIZE.

Dag, mijnheer de opzichter!
(Gekscherend uit de hoogte.)

Ik geef u hier volkomen vrijheid van handelen!
TERBORG
(fluisterend naroepend).

En daar zullen we gebruik van maken, ondeugend nest. Hij komt nog vroeger dan
j i j dacht, juffie. Hij i s er al!
(Gaat naar het raam links op den voorgrond en wenkt eenige malen.)

Kom maar! Kom maar hier! Ja, ja, ze zijn weg! Kom maar!
(Wrijft zich de handen en loopt, het oog op de deuren gericht houdend, heen en weer. Daarna
gaat hij naar de gangdeur, opent die en laat Meerberg met een beweging, om stil te zijn,
binnen.)

MEERBERG
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(fluisterend).

Waar is ze?
TERBORG.

Ze is met Anna in de kamer hiernaast. 't Was me 'n karweitje. Vader en zoon schijnen
gelukkig niet thuis te zijn. Ik wist al haast niet, hoe ik deze twee zou wegkrijgen. En
vróólijk dat die Lize weer was!
(Lize's stem en révérence imiteerend.)

‘Dag, meneer de opzichter!’
MEERBERG.

Och, noemde ze je opzichter?....
TERBORG.

Ja, maar dat is zoo gek niet. Zal ik je straks wel vertellen.
MEERBERG
(die naar de laatste woorden van Terborg al niet meer geluisterd heeft, gaat naar de kamerdeur,
waardoor de meisjes zijn verdwenen, en luistert aan het sleutelgat. Hij hoort van uit de kamer
zijn meisje vroolijk lachen en kan zich zeer moeilijk bedwingen, om niet aan te kloppen. Met
den duim in den mond stamelt hij:)

O, God! Neen.... neen.... neen!
(Hij treedt voorzichtig terug.)

TERBORG.

Wordt de verzoeking je niet te sterk?
MEERBERG.

Ik wil de verrassing volkomen hebben.... Sst.... ik hoor gestommel.... Vlug, hier naar
toe....
(Ze verdwijnen haastig door de deur op den achtergrond.)

ANNA
(van rechts opkomend).

Neem me niet kwalijk, meneer Terborg.... hè, waar is-ie nu zoo gauw gebleven?
LIZE.

Dat 's vlug. Daar net moest-ie 'n brief schrijven en nu is-ie
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alweer weg. Nu, dan kunnen we bier ook wel blijven, vind je niet? God, God, wat
was die brief pressant! Zeg, An, vond je niet, dat hij daarstraks erg gek dee?
ANNA
(terwijl beiden al pratende rechts op den voorgrond, waar het hoek-ameublementje staat, zijn
gaan zitten).

Gek? Neen. Ja, hij was een beetje geagiteerd, maar dat is zoo'n wonder niet, hè? Hij
zal een weinig opgewonden zijn over zijn plotselinge benoeming, en dan dat briefje,
waarbij zooals het schijnt nog al haast was.
LIZE.

Nou, ik weet niet. Ik vertrouw dien brief niet erg. Hij was heel anders dan gewoonlijk.
Anders is-ie altijd de kalmte in persoon en nu gedroeg-ie zich als een schooljongen.
ANNA.

Och kom, je bent misschien zèlf 'n beetje overspannen.
LIZE.

Best mogelijk, maar ik vond 't gek. Van gek gesproken.... ik had zoo straks 'n
avontuurtje in de tram, dat me tranen heeft doen lachen. Verbeeld je, de tram was
tjokvol - achterop nog één plaatsje. Maar daar opeens rezen drie heeren tegelijk
overeind! Eén piepjong ventje - een klerkje of zoo iets. Maar die dorst niets zeggen;
die bleef zenuwachtig voor zijn plaats staan en scheen er op te wachten dat ik een
blik van verstandhouding met hem zou wisselen. Verbeeld je! De tweede was 'n
knappe, groote vent, met zùlke snorren....
(De basstem imiteerend)

: ‘Mejuffrouw, mag ik u m'n plaats aanbieden?’ Maar voor ik hem antwoord kon
geven,
(bij deze woorden verschijnt Meerberg voorzichtig door de deur op den achtergrond en blijft
daar pal staan. Lize zit met den rug naar hem toe en Anna zit zóó, dat ze half en half de kamer
inziet, zonder hem te zien).

... stond er 'n grappige ouweheer op. Een leuk type met 'n deftig, prettig gezicht.
Zóó.... moet je 's kijken....
(Ze staat op, plaatst zich met het gezicht naar Anna en gaat dan voort:)

‘Lieve juffrouw,’ zoo begon-ie, en hij boog een paar maal als 'n knipmes.... ‘mag ik
de eer hebben u mijn zitplaats aan te bieden?’
(Met de basstem)

‘Pardon, meneer,’ zegt de snor,
(basstem)
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‘ik meende het éérst....’ En ze bogen en pardonden net zoo lang, tot ze allebei den
wagen verlieten en ik ze met 'n verlégen lachje - jawel! - bedankte.
(Ze barst in een schaterlach uit.)

ANNA
(lachend).

Ja, ik kan me zoo voorstellen!
(Terwijl Lize al lachend zich onwillekeurig een weinig naar de deur op den achtergrond
heeft gewend, ziet zij plotseling Willem Meerberg, die, nog altijd zich inhoudend, tegen de
deur staat geleund. Zij blijft midden in haar lach steken, blijft een oogenblik roerloos staan,
slaat de handen voor de oogen en begint, zacht snikkend, te schreien.)

MEERBERG
(op haar toevliegend).

Lize!
(Na de omhelzing ontroerd hare beide handen grijpend.)

Dag Lize! Dag Lize! Dag Lize!
(Anna verlaat ongemerkt het vertrek.)
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LIZE.

Dag Willem! Dag lieve, lieve Willem!
MEERBERG.

O, wat ben ik blij, dat ik je eindelijk voor me zie! Laat zien je mooie oogen. Laat
zien! Laat zien!
LIZE
(schreiend).

Wat ben ik blij, dat je er bent!
MEERBERG
(haar bij zich op de sofa trekkend).

Kom nou eerst even bij me zitten, dan zal ik je eens vertellen, waarom je me zoo
plotseling voor je ziet.
LIZE.

Ja, hoe komt dat zoo? Waarom niet even gewaarschuwd?
MEERBERG.

Dat wilde ik juist vermijden. Zooals je weet, doen de booten van de Norddeutscher
Lloyd ook Napels aan.
LIZE.

O, dus je bent in Napels al gedébarqueerd! Maar je hadt toch passage genomen tot
Genua?
MEERBERG.

Zeker, maar toen we te Napels aankwamen en ik vasten grond onder de voeten had,
kon ik het niet langer uithouden. Ik wou weg, vooruit, naar j o u toe!
LIZE.

Och....
MEERBERG.

En nu bèn ik bij je en heb je in mijn armen en kus je, kus je.... O, ik zou voor geen
schatten ter wereld dezen dag, dit zalige oogenblik willen verliezen. M'n lieve, lieve
vrouwtje!
LIZE.

Ik weet haast niet wat ik je 't eerst of het laatst moet vragen, Willem. Ik ben zoo
gelukkig....
MEERBERG.

Straks kunnen we elkaar van allerlei vragen en vertellen. Toe, willen we samen naar
den tuin gaan? Ik verlang er zoo naar, met jou al die plekjes weer te zien. Dat is nu
al vier jaar geleden, hè?.... Waar is Pa?
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LIZE.

Pa is uitgegaan. Die heeft je natuurlijk vandaag héélemaal niet verwacht.
MEERBERG.

Neen.
LIZE.

En Henri is ook uit. Anna en ik zaten juist 'n beetje samen te babbelen.... Hé, waar
i s Anna?
MEERBERG.

Dat is waar ook! Waar is ze gebleven?.... O, ze zal weggegaan zijn, om ons de eerste
oogenblikken alleen te laten. Dat is lief van 'r.
LIZE.

Och.... die goeie zus!.... Zeg, je zult gek opkijken!
MEERBERG.

Ik?
LIZE.

Ja, jij. Anna gaat ook naar Indië.
MEERBERG.

Naar Indië?
LIZE.

Ja, ze gaat trouwen!
MEERBERG.

Gaat Anna trouwen? En met wien? Daar weet ik immers niets van!
LIZE.

Dat kon ook nog niet goed. 't Is pas beslist. Ja, ik had het je naar Genua kunnen
schrijven, maar je moogt nu mijn wijsheid prijzen,
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want dan had je 't evenmin geweten, nu je
(pruilend)

mijn laatsten brief daarheen niet eens hebt gekregen.
MEERBERG.

Och, heb je me nog naar Genua geschreven?
LIZE.

Natúúrlijk. Had je dat dan niet verwacht?
MEERBERG.

Och ja, ik ben een beetje in de war. Heb je spijt, dat.... m'n verlangen naar jou me
heeft belet, dien heerlijken brief te lezen?
LIZE.

Stoutert, dat weet je wel beter.
(Zij kust hem.)

MEERBERG.

Maar nu weet ik nog niet, met wien Anna gaat trouwen.
LIZE.

Met Frans.
MEERBERG.

Frans?
LIZE.

Ja, met Frans van Laar. Je weet wel: de zoon van mevrouw Van Laar van 't Singel.
MEERBERG.

Met den administrateur van.... hoe heet dat kinaland ook?
LIZE.

Tji-Lindoeng.
MEERBERG.

Juist. In de Preanger....
LIZE.

Precies.
MEERBERG
(zichtbaar verschrikt).

Gaat Anna met....
TERBORG

Groot Nederland. Jaargang 5

(het hoofd binnen de deur stekend).

‘Meneer de opzichter’ vraagt een oogenblik belet. Ik kom zeggen, dat de koffers van
den onderwijzer in de Maleische taal zijn gearriveerd en dat het misschien niet kwaad
zou zijn, als de leeraar van mejuffrouw Lize zelf even ging zien, of alles in orde is.
MEERBERG.

Leeraar van Lize? In 't Maleisch? Wie is dat?
LIZE.

Dat ben jij, vent! En meneer Terborg is 'n plaaggeest. Maar ik begrijp niet.... hebben
jullie mekaar al gezien?
MEERBERG.

Ja kind, ik zal je zeggen: ik heb Terborg getelegrafeerd me af te halen en me naar
hier vooruit te gaan. Hij heeft hier 't pad voor me schoongemaakt, begrijp je?
LIZE.

Zoo, meneer de opzichter!
TERBORG.

Jawel, lieve juffrouw.
LIZE.

Dáárom moesten we dus de kamer uit, hè? Was dàt nu die pressante brief! Zie je
wel, dan had ik toch gelijk! Dat baasje was niet zuiver op de graat....
MEERBERG.

Zeg eens, wat ‘opzichter’ jullie toch tegen mekaar?
LIZE.

O, dat is waar ook. Dat weet je óók nog niet. Deze meneer wordt Anna's opzichter!
MEERBERG.

Anna's opzichter!?
LIZE.

Nou, ja, man en vrouw zijn toch één.... Kom maar mee, ik zal je wel haarfijn vertellen,
hoe de vork in den steel zit.
TERBORG.

Ik kan je in een paar woorden....
LIZE.

Hoeft niet, meneertje! Zal i k wel doen!
TERBORG
(licht buigend en vroolijk).

O, heel graag eh....
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MEERBERG.

Ik ben werkelijk nieuwsgierig.
LIZE.

Nou, daäg. Ik weet zeker dat u wel een of anderen pressanten brief zult hebben te
schrijven....
(Meerberg en Lize gaan lachend op den achtergrond af.)

TERBORG
(met een fijn stemmetje en nuffig doend).

Ik weet zeker, dat u wel een of anderen pressànten brief zult hebben te schrijven!....
(Anna komt weer op door de deur, waardoor ze straks ook verdwenen is, n.l. de deur waar te
voren de meisjes samen zijn ingegaan.)

ANNA.

Hé, meneer Terborg! Zijn m'n zusje en meneer Meerberg hier niet meer?
TERBORG.

Die zijn juist op weg om u te zoeken.
ANNA.

Ik was hiernaast!
TERBORG.

Dat heeft het gelukkige paartje natuurlijk niet geweten.
ANNA.

Nu, laat ze maar even; ze hebben elkander de eerste oogenblikken zoo veel te zeggen!
U weet dus al van de onverwachte overkomst af, hè?
TERBORG.

Ik wist het een paar uur geleden al. Leest u dit telegram maar eens.
ANNA.

Zoo, dus dáárom moesten we
(lachend)

het veld ruimen.
TERBORG.

Ik wist geen ander middel.... en ik bied u wel m'n ex....
ANNA.

Geen excuses asjeblieft. Ik vind 't zèlf veel te aardig. Ik bewonder zelfs uw talent
als.... ja, hoe moet ik het noemen?
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TERBORG
(lachend).

M'n talent als ‘valsche verrader’.
ANNA
(eveneens lachend).

Nee - nee - nee, zoo bedoel ik het niet. Het huichelen ging u zelfs bepaald slecht af.
Nee, ik wilde eigenlijk maar zeggen, dat u erg vindingrijk is.
TERBORG.

Nou, al te veel eer mag ik me daarvoor niet toerekenen, want ik zat er genoeg mee
in.
ANNA.

....U gaat dus over een week of wat naar Tji-Lindoeng, nietwaar?
TERBORG.

Ik heb beloofd, den laatsten Zaterdag van de volgende maand aan boord te zullen
zijn.
ANNA.

Meneer Terborg.... mag ik u een verzoek doen?
TERBORG.

O, mejuffrouw, een verzoek van u is mij het liefst bevel.
ANNA.

Ik neem uw compliment voor wat het is en ken u genoeg om te weten, hoe gaarne u
voor iemand iets doet.
TERBORG.

En toch houd ik me aan m'n.... compliment, zooals u zegt. Ik wensch u te verzekeren,
dat ik geen grooter genoegen ken dan te voldoen aan een verzoek van ù!
ANNA
(hem lachend met den vinger dreigend).

Pas op, ik kon eens veeleischend worden!
TERBORG.

Al eischte u alles van me, zelfs m'n....
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ANNA.

Nou, zoo erg is het niet, hoor. Ik moet, vóór ik mijn verzoek doe, eerst even
vertrouwelijk met u praten. Kijk u eens.... Het is nu een paar maanden geleden, dat....
die brief kwam. Het aanzoek kwam geheel onverwacht. Dat is te zeggen: de inhoud
bevreemdde mij niets. Weliswaar had ook ik den brief niet verwacht, maar toen hij
er wàs, scheen het me toe, dat het heel natuurlijk was, dat.... meneer Van Laar me
schreef. Ik zeg dat op grond van onze kinderjaren.... en ook later.... toen we elkaar
heel goed kenden. Ik
(nog steeds aarzelend).

... Ik was zelfs blij, toen die brief kwam. Ik schrikte volstrekt niet.... Ik weet niet....
of ik me duidelijk genoeg uitdruk....
TERBORG
(die nu langzamerhand begint te beseffen, dat hij de vrouw, die daar vóór hem zit, liefheeft).

O, u is zeer duidelijk. U is zóó duidelijk, dat ik nù eerst goed begrijp wat ik.... Dat
wil zeggen: ik verspreek me.... zeker, ik begrijp het. Uw.... vroegere genegenheid
voor.... meneer Van Laar.... is nog niet vernauwd en....
ANNA.

Zoo is het. Nu u dat weet, zult u begrijpen, dat ik niet anders kon. Het groote publiek
weet natuurlijk niets van mijn innerlijke beweegredenen af en zal misschien z i j n
gevolgtrekkingen maken. Ik ben al zeven-en-twintig, meneer Terborg....
TERBORG
(opvliegend).

Juffrouw Anna, u miskent u-zelf. Wat u daar zegt....
ANNA.

Is de waarheid. En als u er kalm over nadenkt....
TERBORG.

Hoe kan ik kalm....
ANNA.

Als u daar kalm over nadenkt, zult u dat inzien. Publiek i s zoo. Intusschen, stel u
gerust. Dàt is het niet wat mij kwelt. Het oordeel van ‘publiek’ laat mij koud. Maar
één is er ter wereld, die weten moet....
(uitbarstend)

die weten moet, dat ik werkelijk van hem houd. Die mag niet meenen, dat men hier
(verachtelijk)
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heeft u i t gerekend; dat ik met koel verstand en om g e t r o u w d te willen zijn....
Meneer Terborg, wilt u aan.... Frans zeggen, dat ik....
(zenuwachtig)

vroolijk ben? Dat ik vol blijdschap de toekomst tegemoet ga? Dat ik....
(zeer zenuwachtig)

dat ik heelemaal niet bang ben?
TERBORG.

....Ik begrijp het. Ik zal hem zeggen.... O, had ik toch eerder.... pardon, ik wil zeggen,
dat.... ik uw toestand begrijp. Hij moet weten, dat u genoeg van hem houdt, om zònder
bij-oogmerken....
(Na eenig zwijgen)

Ik zal het doen.
ANNA.

U is een gentleman; u zult mij begrijpen. Er i s een zekere.... schijn. Mijn b r i e v e n
kunnen dien niet wegnemen, maar het woord van een v r i e n d kan véél. Dat woord
zal misschien, neen, zéker niet noodig zijn. Als ik werkelijk bang was, dat Frans mij
in stilte.... een beetje.... zou verdenken, dan zouden wij elkander op Tji-Lindoeng
niet ontmoeten. Stil, spreek niet. Maar i s het noodig.... wilt gij dan mijn vriend zijn,
mijnheer Terborg? U gaat nu naar hem toe. Wilt u hem zeggen, dat ik
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opgewekt ben? En over hem spreek als in den tijd, toen hij nog hier was?
TERBORG
(zich vermannend).

Ik beloof het. Uw vriend was ik reeds. Uw innig vertrouwen zal ik weten te
waardeeren.
ANNA.

Ik vertrouw u. Geloof me, Terborg, ik heb me nu een pak van 't hart genomen.
Wérkelijk, ik gá vol vertrouwen. Ik kèn Frans. Als me iets drukte, was het de angst,
dat het aannemen van zijn aanzoek aan verkeerde overwegingen zou worden
toegeschreven. En daar ben ik nú gerust op.
TERBORG.

O, wie het zou durven....
ANNA.

Niemand zal het durven. Ik heb vertrouwen in Frans en....
(vertrouwelijk glimlachend)

in mijn vriend! Maar ga nu heen. Ik mag Willem niet langer laten wachten. Ik wijs
mijn nieuwen vriend de deur, maar ik hoop hem spoedig wéér te zien!
TERBORG.

Ik dank u, dank u voor uw goedheid, voor uw vriendschap. Ik....
ANNA.

Tot ziens!
TERBORG.

Tot ziens.... Anna!
(Johan zenuwachtig af.)

ANNA
(ziet een oogenblik naar de deur, waardoor Terborg is vertrokken, Ze slaakt een zucht van
verlichting. Daarna gaat zij naar haar schrijfbureautje, neemt Frans' portret daar af, beziet
het eenige oogenblikken uitvorschend en als vragend en drukt er een kus op. Ze hoort eenig
gestommel in de kamer op den achtergrond, schrikt en zet haastig het portret op zijn plaats
terug. Daarna wendt zij zich schijnbaar bedaard naar de deur, waardoor Meerberg
binnenkomt.)

MEERBERG
(terwijl hij blij en snel op Anna toeloopt).

Dag, Anna, ik heb nog niet eens een hand van je gehad! En nog geen zoen
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(kust haar).

Waar was je zoo gauw gebleven? Stil maar, we hebben het al begrepen. 't Was heel
lief van je, maar j i j hadt niet hoeven weg te gaan. Enfin, je bent 'n schat, hoor! En
hoe is het nu met jou, hè? Gezond? Oooh, ik hoef het niet te vragen - Arnhems
welvaren! Wat ben jij mooi geworden! Ik ben blij, dat ik je al een zoen heb gegeven,
want nú zou ik het misschien niet meer durven.
ANNA.

Och, malle jongen, hou op. Ik vind 't heerlijk, dat je weer hier bent!
MEERBERG.

En ik ben zoo blij, dat ik ook jou weer de hand mag drukken.
ANNA.

Gaat het je goed? Heb je 'n goeie reis gehad?
MEERBERG.

Je ziet: ik ben zoo gezond als 'n visch. Nog geen dag ziek geweest en dat komt me
erg goed te pas, want ik kan niet lang hier blijven. Hoogstens 'n half jaartje.
ANNA.

O, noem je dat niet lang! Jullie daar in Indië schijnt royale rekenaars te zijn.
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MEERBERG.

Zou jij liever nòg eerder weg willen?
ANNA.

Ik? Wie heeft je verteld, dat....
MEERBERG.

Lize heeft me alles verteld. En om je de waarheid te zeggen, Anna, ik heb Lize
gezegd, dat ik even van kleeren ging verwisselen, en ik heb haar bij de koffers alleen
gelaten expres om jou even te spreken.
ANNA.

Willem, wat zeg je dat ernstig!
MEERBERG.

De zaak i s ook ernstig!
(Uitbarstend.)

Anna, dat huwelijk mag niet plaats hebben!
ANNA.

Willem!
MEERBERG.

Ik zeg je: dat huwelijk mag niet plaats hebben. Daar ben jij te goed voor, versta je?
Ik kèn dien meneer Van Laar. Ik heb hem een paar maal ontmoet in de
landbouwvergaderingen te Soekaboemie. Maar ik zeg je, Anna, hij is lang niet meer
wat hij geweest is. Ik herinner me nog zeer goed, dat hij uit Holland wegging. Hij
was toen zoo'n knappe, aardige jongen, een jaar of drie ouder dan ik.
ANNA.

Ja zeker....
MEERBERG.

Natuurlijk. Dat weet jij ook. Liesje heeft me zelfs daareven verteld, dat je hem
bizònder graag lijden mag, maar al had ze me dat n i e t gezegd, dan zou ik het nu
toch geweten hebben, omdat mijn lief zusje er de vrouw niet naar is om de hand aan
te nemen van een man, van wien ze niet houdt. Ik ben met hart en ziel overtuigd, dat
je herinnering als zeventien-jarig meisje een mooie herinnering is, maar....
ANNA.

Willem, ik geef je de verzekering, dat ik destijds veel aan hem verloor, toen hij naar
Indië vertrok. Dat heb ik nooit beter gevoeld dan nú. Ik weet niet - misschien heb ik
het vroeger me-zelf nooit zoo goed durven bekennen, maar dat ik van het eerste
oogenblik af van hem gehouden heb, dat zwéér ik je.
MEERBERG.

Maar kindlief, ik zèg toch ook....
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ANNA.

Héél veel, hoor Willem. En nu hij me daar zoo plotseling dien brief schrijft en me
tot vrouw vraagt, nu is het me alsof hij me toeroept: Anna, ik heb je nooit gezegd
dat ik je liefhad, maar je wist het ook zonder dat ik het je zei, nietwaar? Kom bij me,
dan zal ik het je nú zeggen!
MEERBERG.

Frans is niet meer de prèttige, onbedorven jongen van vroeger. Het is mogelijk, dat
hij in den grond niet slecht is....
ANNA.

Och, Willem, hoe kun je 't zeggen. Slecht! Iederéén hield van hem. Hij was altijd
even flink en aardig. Ik zie hem nòg sollen met z'n kleine zusje. Dan ging hij boven
op de tafel staan en dan nam-ie haar....
(zenuwachtig)

Wat jij daar nou zegt, lijkt net zooveel op Frans als.... Slecht!
MEERBERG.

Kindlief, versta me toch goed. Dat zèg ik ook immers
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niet. Dat gelóóf ik zelfs wel. Maar er is in Indië zoovéél te koop, Anna, dat men niet
alles noemen kan....
ANNA.

Maar wàt dan? Wàt dan toch in Godsnaam?
MEERBERG.

Kom, ga nou eens bij me zitten en luister eens naar me. Denk nu maar, dat ik je vader
ben, die niets ter wereld liever zou willen dan zijn kind gelukkig zien. - Frans was,
toen hij naar Indië ging, een goeie jongen.
ANNA
(knikt toestemmend).

MEERBERG.

Zeker, maar - een jòngen! Zijn gemoed was ontvankelijk voor allerlei indrukken. Ik
kan mij voorstellen, hoe vreemd het hem te moede moet zijn geweest, toen hij voor
het eerst te paard den berg besteeg en den weelderigen plantengroei in al zijn
schoonheid zag. Hij hoorde een geheel vreemde taal, hij zag een heel anderen
plantengroei, andere dieren, andere menschen. Zijn kleeding was hem vreemd, zijn
voedsel was hem vreemd, het klimaat was zoo anders.... enfin, hij moet de eerste
dagen als in een verdooving hebben geleefd. Nu komt zoo'n jongen dan op een
onderneming, waar hij moederziel alleen leeft. Hij voelt zich eenzaam tusschen al
die bosschen en bergen. Dag aan dag, avond aan avond is hij alléén.... Is het wonder,
als hij tot elken prijs gezelschap zoekt? Wel, en hij zorgt voor gezelschap.... bij zich
thuis.... waarover ik nu niet uitweiden kan....
ANNA.

Dat heeft Frans n i e t gedaan. Ik.... weet wat je bedoelt; ik ben geen kind meer. Maar
Frans heeft dat n i e t gedaan. Hij heeft aan Pa geschreven, dat hij v r i j was, geheel
vrij!
MEERBERG.

Dan heeft hij er nú een eind aan gemaakt. Maar ik wéét, dat hij jarenlang zich zéér
aan zijn.... gezelschap heeft gewijd en ook nog.... daarbuiten.
ANNA.

Wat je me daar zegt treft me diep - ik behoef je dat zeker niet te zeggen.
MEERBERG.

Nee.... Maar ik moest het je zeggen.
ANNA.

Maar als Frans mij nu schrijft, dat hij geheel vrij is, dan heeft hij het verkeerde van
zijn levenswijze ingezien. Wáár of niet?! En zeg nou zelf, is het dan niet mijn heilige
plicht, hem in zijn betere voornemens te steunen?
MEERBERG.
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Ik zal de laatste zijn, Anna, die een steen wil werpen naar iemand, die zich beteren
wil, maar ik geloof niet, dat hier veel te beteren valt, althans niet zooals jij je dat
voorstelt. Menschen als hij zijn niet uit moedwil ongemanierd, maar door hun
verstompt gevoel onhebbelijk; het zijn niet zoozeer wellustelingen als wel weinig
kieschkeurige.... bah, ik heb er geen woord voor. Dezèlfde omgeving, die zoo menig
plantersgezin tot de meest eerlijke, ronde, hartelijke menschen heeft gevormd, heeft
Van Laar en anderen kunnen maken tot mispunten, die de liefde
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van een vrouw niet waard zijn. Jou man, Anna, màg niet iemand zijn, die nergens
anders belang in stelt dan in zijn koffie- en kina-prijzen, in de cronique scandaleuse
van de hoofdplaats, in góre lectuur, in schunnige moppen van de bittertafel. Hij is je
mindere, geestelijk en moreel. O, de planters kènnen de type, die hun corps ontsiert.
- (Kleine pauze.) - (Op zachter toon, terwijl Anna snikt) Misschien is hij
beklagenswaardig. Had hij de eerste jaren van zijn verblijf daarginds een goeie,
degelijke leiding gehad, had hij 'n beschaafde vrouw naast zich gehad of in 't algemeen
maar in de omgeving van beschaafde families verkeerd, wie weet, of dan alles niet
anders zou zijn gegaan. - (Langere pauze.) - Hij was jong, Anna, veel te jong, toen
hij op eigen beenen kwam te staan....
ANNA
(terwijl zij het hoofd fier achterover werpt en vlak voor Meerberg gaat staan).

Nù gà ik! Daareven voelde ik twijfel, maar die is nù voorbij. Ik heb niet alles begrepen
wat je me zei, maar dit begrijp ik er wel van: Frans heeft mij nóódig, om weer te
worden wat hij was. Als 't in mijn macht staat, zullen eenmaal zijn confraters hem
met eere noemen. Ik - ga - naar - Frans!
MEERBERG.

Anna, wéét wat je doet.
ANNA.

Ik weet het.
MEERBERG.

Anna, je zult zoo bitter teleurgesteld worden.
ANNA.

Hij moet weer kunnen worden wat hij geweest is. Noem je 't 'n teleurstelling of 'n
overwinning, als ik hem dat maken kan?
MEERBERG.

Je kùnt niet overwinnen.
ANNA.

Ik wil het. Ik wil je eigen woorden wáár maken! Ik zal hem mijn hart geven - heel
m'n hart. Ik zal het nieuwe in hem niet zien. Ik wil het niet zien. Ik zal hem zien
zooals hij vroeger was, en als we een poosje getrouwd zijn, is-ie weer als vroeger.
MEERBERG.

Goeie, beste meid, je vergist je zoo afschuwelijk.
ANNA.

Ook in me-zelf?
MEERBERG.

Oók in je-zelf. In je kracht.
ANNA.
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Over 'n jaar zul je zien hoe sterk ik geweest ben.
MEERBERG.

Over 'n jaar zal-ie je naar lichaam en ziel geknakt hebben.
ANNA.

Een dun laagje ruwheid kan mij niet knakken. Ik zal het er afnemen.... Da's
vrouwenplicht. Ik verlang het lief van het huwelijk - ik neem het leed er bij. Als ik
later van mijn man.... een handdruk krijg, dáárvoor.... dan is 't goed.
MEERBERG.

Je bent zóó nobel, dat.... ik je niet meer mag tegenhouden. Maar één vraag nog; neen,
'n verzoek: ga naar hem toe, met ons, vóór je z'n vrouw wordt. Zie éérst!
ANNA.

Van mij zal Frans géén wantrouwen zien. Juist m'n vertrouwen is m'n kracht! Ik ga....
een beetje angstig, maar làchend naar hem toe. Dat moet-ie zien. Zèlf zien!
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LIZE
(stormt jubelend de kamer binnen en reikt Anna een geopend telegram over).

Asjeblieft, kind. 'n Telegram. Voor jou. Van Frans. Voorlezen? Luisteren, kinderen:
‘Anna Kelling, Arnhem. Prachtig! Volmacht volgt. Frans.’
(Ze geeft Anna een zoen.)

Zeg nu eens, dat het vandaag geen geluksdag is. Jij hebt je ouwe liefde en ik
(Meerberg aan den knevel trekkend)

m'n snorremannetje.
MEERBERG
(Anna naderend).

Ik.... heb je m'n gelukwenschen nog niet aangeboden, Anna. Ik doe het nù. Word
zoo gelukkig als Lize en ik het hopen te worden.
ANNA
(het telegram nog in de hand houdend, bedankt hem zwijgend).

LIZE
(verwonderd).

Zeg eens, heb jullie samen wat gehad?
Doek.

Tweede bedrijf.
Administrateurswoning van de kina- en koffie-onderneming ‘Tji-Lindoeng’. Het tooneel
verbeeldt de binnengalerij, gezien van uit de achtergalerij. De vóórgalerij ligt dus op den
achtergrond. De toeschouwers zien dan ook dóór de ramen op den achtergrond het schuin
neerhangend dak der voorgalerij en daaronder in het verschiet een berggezicht. Het vertrek
draagt al de kenmerken van door een ‘jongmensch’ te zijn bewoond: overal heerscht een
zekere slordigheid. Op den achtergrond bevinden zich twee ramen en een deur in 't midden.
Elk raam ziet er aldus uit: De vensterbank is tamelijk hoog en het raamkozijn niet al te groot.
Het raam bestaat uit twee naar weerszijden openslaande helften. Elke deur van het raam heeft
vier even groote vensterruiten, voorzien van gladde, witte vitrage-gordijntjes, en is naar binnen
opengeslagen en met een ijzeren haak aan den wand bevestigd. Aan den buitenkant zijn de
kozijnen voorzien van houten jalouzieën, die eveneens opengeslagen worden en met soortgelijke
haken aan den buitenkant bevestigd. Eén dezer jalouzie-haken is echter niet goed vastgezet
en de jalouzie daarom zichtbaar voor het publiek. De deur in het midden op den achtergrond
bestaat eveneens uit twee helften, eveneens naar binnen opengeslagen en dus voor het publiek
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zichtbaar. Ze zijn evenals de ramen donkergrijs geverfd, het paneel iets lichter dan de rand.
Boven de eigenlijke deur bevindt zich in den wand een open gat in den vorm van een liggenden
rechthoek, ter breedte van de deur, en door latten in ruiten verdeeld. De wanden zijn
opgetrokken van bilik en grijs geverfd. Het plafond ziet er precies zoo uit. De plinten bestaan
uit een eenvoudige, geteerde lat. Aan den wand hangen, vrij smakeloos gearrangeerd, eenige
schilderijen, onverschillig van welke soort, en een stuk of wat mooie reclame-platen en eenige
gekleurde waaiers. Uit het geheele ameublement blijkt, dat de bewoner niet op een paar
honderd gulden behoeft te zien, maar tevens dat hij geen goed stuk nut is. In het midden van
het vertrek staat een tafel met marmeren blad (òf een ronde op gedraaiden poot òf een vierkante
met gewerkte hoeken op vier, met elkander verbonden pooten). Ze is onbedekt. Links op den
voorgrond een niet te groot schrijfbureau, bedekt met allerlei paperassen en waarop ook een
telefoon (tafeltoestel). Om de tafel heen een viertal wipstoelen en één
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‘krossi-malas’, dat is een Indische luiaardstoel. Tegen de wanden een stuk of wat staande
rieten stoelen en een z.g. ‘dispenskast’, voorzien van groen vliegengaas, op vier waterbakjes,
aan elken Indisch-gast wèlbekend. Aan den wand, dicht bij de schrijftafel, hangt aan een
punaise een lijst met telefoonnummers, onder het opschrift: ‘Preanger Telefoon-Maatschappij’.
Aan een langen en met een kleineren nog weer verlengden haak hangt van het plafond een
hanglamp af, met grooten, witten ballon. Ze hangt ongeveer in het midden boven de tafel. De
vloer is met ongeverfde ‘cranjangs’ bedekt en hier en daar belegd met Japansche rolmatten.
De vloer kraakt eenigszins bij elken voetstap. In de hoeken op den achtergrond een paar
‘knaapjes’, op elk waarvan een of andere statuette of Japansche vaas. Aan weerszijden van
het vertrek bevinden zich een paar gesloten deuren van de soort als die op den achtergrond,
dus óók voorzien van een ventilatie-opening met kruisen. Door de openstaande deuren op den
achtergrond ziet men de scheef afhangende dakgoot en daaronder het een weinig afgerolde,
ietwat scheef neerhangende zeil. Men ziet door de ramen op den achtergrond een paar palmen
vóór het hek der voorgalerij en door de deuren eveneens een paar palmen in tonnen, staande
aan weerszijden van het trapje van 2 à 3 treden, dat bezoekers hebben te beklimmen om in de
voorgalerij te komen.
Frans van Laar is gekleed in witte pantalon en z.g. ‘Atjeh-jasje’, waarvan de bovenste knoop
niet gesloten is. Bij het opgaan van het doek zit hij in een luiaardstoel voor z'n schrijftafel
(zoodat hij, als hij zich opricht, het telefoon-toestel onder zijn bereik heeft) met de beenen
languit gestrekt, den voet tot op den enkel omwonden met witte doeken. Aan den anderen voet
draagt hij een witte pantoffel.

FRANS
(schikt eenige papieren te zaam en buigt zich daarna moeilijk en met een pijnlijken trek op het
gelaat naar de telefoon over. Hij belt even en roept daarna in de telefoon:)

Ajo!....
(Tikt even tegen het toestel.)

Ajo!.... Ajo, siapa-itoe....
(Hangt de gehoorbuis even op en belt dan langdurig.)

Dat verdomde tuig van de telefoon slaapt weer. Daar betaal je nou je twintig pop 's
maands voor!
(In het toestel:)

Ajo!.... Hè?.... Ja, tigapoeloe-tiga! lakas sedikit!
(Wacht even. Daarna:)

Ja? Ben jij daar, Böhmer?.... Ik ben het, Van Laar.... Van Laaär! Van Tji-Lindoeng!....
Hè? Nou, zoo'n gangetje! Ik zit nog met m'n poot. Hij doet me nog satansch veel
pijn en van loopen is natuurlijk geen sprake. Ik begrijp niet, ik heb geen kalmer paard
dan juist de zwarte; die knol is anders onder 'n hoedje te vangen, maar dien dag krijgt
hij ineens zoo'n circus-kuur, klauwt als 'n gek de lucht in en gooit me midden in de
rimboe.... Hè? Ja, ik zit er nou maar mee. Enfin, geen steek an te doen, ja? Zeg,
Böhmer, ik heb gister den heelen dag geprobeerd je te pakken te krijgen. Waar zat
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je toch?.... O zoo, was je beneden? Zeker bij de meisjes, hè? Goed geamuseerd, ouwe
pierewaaier? Kon je 't zonder mij af? Hè, hè, hè.... Wat zeg je? Had je vergadering?
Ja, daar weten we alles van. Ons kent ons, ja?.... Nou, stil maar, ik zal je voor dezen
keer gelooven, maar lieg nou nooit weer. Zeg, wat ik je zeggen wou.... De Koning
Willem I is al an.... Hè?.... Ja, verdomde vlugge reis. Ik kreeg
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gistermorgen 'n telegram uit Priok. Alles in orde, hoor. Wacht, ik zal 't je voorlezen:
(Neemt een formulier van de schrijftafel.)

‘Gisteravond aangekomen’.... Dat is nù éérgisteravond, dat snap je!
(Dubbelzinnig lachend.)

Ik heb dus gisternacht geslapen zonder te weten dat ik m'n vrouw zoo dicht bij me
had, hè, hè, hè. ‘Alle drie zeer welvarend’.... Dat is m'n zwager Meerberg met z'n
vrouw, dat weet je.... die zijn met 'r meegegaan. Meerberg heeft de jongste getrouwd.
Die had ik eigenlijk moeten hebben; ik zal hem voorstellen om zoo nou en dan 's
met me te ruilen, hè, hè, hè!.... Hè? Och, zanik niet! Zoo'n heilige boon ben jij ook
niet! Stil nou even: ‘We regelen heden transport koffers en komen morgenochtend
met vroegtrein. Willem en Lize brengen me en vertrekken volgenden dag weer naar
Batavia. Har... te... lijk’.... nou ja, en 't restje. Ik krijg dus 't heele stelletje vandaag
hier. Nou heb ik gister, toen ik dat telegram kreeg, dadelijk Johan Terborg met de
paarden naar beneden gestuurd.... Hè?.... Johan Terborg! Terbòrg! De nieuwe
opzichter.... Ja. Hij kon gister den middagtrein voor Batavia nog halen en heeft ze
dus gisteravond in 't hotel al ontmoet. Wat? Ik-zelf, zeg je? Waarom ik-zelf niet....
En m'n been dan! God, kerel, je schijnt er geen flauw idée van te hebben, hoe erg
het is. Ik kan geen poot verzetten. Amat en de spen dragen me heen en weer. Ja, ik
vind 't zelf beroerd genoeg. Je vrouw al bijna twee dagen in 't land en nog altijd
stroo-weduwnaar! Hè, hè, hè! Die plaat, je weet wel, die van ‘Enfin seul’, heeft me
gisteravond al staan uitlachen, dat ik er beroerd van werd. Ik had de smóór in, dat
snap je.... Hè?.... Ja zeker, ze zijn van middag met den trein aangekomen. Ze zullen
natuurlijk dadelijk 'n karretje hebben genomen tot aan de pondok en zitten nu zeker
al 'n uur te paard. Westerveld zal me van zijn huis telefoneeren, als ze bij 't ravijn
den draai nemen. Nou, en dan is 't nog maar 'n kwestie van 'n tien, twaalf minuten,
ja? Je begrijpt, wat 'n toestand voor me, om hier te zitten wachten. Maar wat ik je
nou eigenlijk zeggen wou: van avond groote fuif natuurlijk. Ik reken op jou, hoor!....
Hè? Rust? Wàt rust? Wàt rustig-eerste-paar-dagen? Om m'n been soms? Ja, dat kun
je begrijpen! Die vlerk zal mij beletten om vandaag de blommetjes buiten te zetten!!
Kun je an je hart voelen!.... Wát zeg je?.... Oooo! ter wille van m'n vrouw! 't Zal
voor-haar-aardiger-zijn-om-wàt? Wàt? Niet te veel rumoe.... Och, ben je gek! Heb
ik nou talent om de tortelduif te spelen? Zeg, Moffie, we kennen mekaar toch, ja? 'k
Heb al 'n stelletje dansmeiden besteld. D'r zijn 'n paar dikkerds bij, zeg! Da's wat
voor jou. Armen als 'n telefoonpaal. Je kent ze wel: die twee van Tanah-Bètjèk! En
de champie is in huis! Als we n o u 's geen lolletje zouwen hebben, wanneer moeten
we 't in Godsnaam dàn doen! Geen geklets!
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Je komt!! Hè? Éventjes feliciteeren? Ja, 't is goed; kom jij maar eventjes feliciteeren!
Als we je maar eenmaal hier hebben! Nou, bonjour, kerel. Tot van avond! Kom je
niet te laat. M'n ega en ik.... hè, hè, zullen eens fijntjes de honneurs waarnemen.
Smeer 'm nou maar. Wie weet, of Westerveld al niet staat te bellen; ik verga van
ongeduld. Hè? Och, nonsens. Ben je gek? Bònjour, moffie!
(Belt af.)

(Hij neemt z'n gemakkelijke houding weer aan, schikt een paar brieven van de schrijftafel
bijeen en maakt nu en dan een gebaar, alsof die papieren hem herinneren aan drukten, die
hem nog wachten in z'n werk. Daarop gaat de telefoon langdurig. Met een verschrikt gebaar
vliegt hij overeind, maar valt van pijn weer neer.... En dan, terwijl hij zich opnieuw, maar nu
voorzichtiger, overeind richt:)

Ja! Ja! Ik kom al! Christus, hou toch op, ik ben niet doof!
(Het laatste zegt hij niet boos, maar zenuwachtig.)

God-en geen-end, als ze dat zijn, dan zijn ze zonder rusten doorgereden. Dat noem
ik paardrijden voor 'n baar!
(In de telefoon:)

Ja? Ja? Wie is daar?.... Ja. Ben jij het, Westerveld? Ja-ja, ik ben het. Wàt is er? Wàt
zeg je? Al gepasseerd? Wat bliksem, had je me dat niet eerder kunnen zeggen? Dan
zijn ze immers over vijf minuten al hier! En je zoudt me waarschuwen, als je ze bij
't ravijn kon zien!.... Hè? Tja, ik was met Böhmer verbonden. Nou, soedah! Kom
straks maar even hier. Maak as-te-bliksem de betalingslijsten in orde. Jij moet vandaag
maar uitbetalen. Ik doe vandaag niet aan business. Bonjour!
(Belt af.)

Christus-nog-toe, was ik nou maar in de voorgalerij
(ziet naar de deur op den achtergrond)

Amat! Spen! Amaaaat! Waar zitten die kerels nou? Kebon! Allemachtig, is daar dan
geen mensch?
(Hoort een paard in draf.)

Nadat Frans even geluisterd heeft en het dof geluid van paardengetrappel in het zand is
toegenomen en plotseling opgehouden, ziet men Terborg haastig het trapje der voorgalerij
opgaan en zich door de voorgalerij direct naar de binnengalerij begeven. Hij is gekleed in
open wit linnen jas, stijf gestreken, met witte pantalon. Hij draagt zwarte schoenen en bruine
of gele rijkappen. Hij heeft een eenvoudig zwart dasje om en draagt een witten, ronden
zonnehoed, dien hij echter bij het binnenkomen op de tafel legt, terwijl hij zich het voorhoofd
afwischt. Het rijzweepje houdt hij in de hand en aan zijn geheele houding is te merken, dat hij
zich in de kamer van zijn chef met meer gemak beweegt dan zulks in Nederland vermoedelijk
het geval zou zijn geweest. Zijn houding is vrij ongegeneerd, zonder ook maar in het minst in
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het brutale te vervallen. Hij spreekt de eerste oogenblikken snel en geagiteerd. Bij zijn
binnentreden treedt hij haastig op Van Laar toe en geeft hem vluchtig de hand.

TERBORG.

Dag meneer! Hoe gaat het?....
FRANS.

Waar zijn ze? Komen ze er aan? Waarom kom jij zoo....
TERBORG.

Neen, ik ben niet alleen. De anderen zijn er ook. Ik kom het u alleen maar even
zeggen. Kunt u naar de voorgalerij loopen?
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FRANS.

Onmogelijk!
TERBORG.

Ook niet, als u op mij steunt?
FRANS.

God, kerel, het been is me tot zóóver.... Kom hier, ik wil 't probeeren.
TERBORG.

Al is 't maar even. Wacht, kom eens hier.
(Hij neemt hem onder de schouders en het gelukt Frans, zijn pijn verbijtende, overeind te
komen, met de hand op een stoel leunend. Ondertusschen hoort men paardengetrappel in het
zand en stemmen. Als Frans goed en wel overeind staat, echter zonder een stap te kunnen
verzetten, komt het gezelschap in de voorgalerij en treedt Anna binnen, terwijl Terborg zich
een weinig terugtrekt Na haar komen even later de anderen.)

De dames zijn gekleed in een luchtig zomertoiletje en Meerberg ongeveer als Terborg, maar
hij draagt niet diens ronden hoed. Hij draagt òf een witten helmhoed òf een gewonen
Europeeschen hoed. Zijn rijzweepje, dat hem niet zóó eigen is als Terborg, legt hij bij zijn
binnenkomen ergens neer, terwijl hij op een gegeven oogenblik de broekveeren (als bij een
fiets wel worden gebruikt) afneemt. Hij draagt dus géén rijkappen.

ANNA
(na een kleine aarzeling in de deuropening),

Frans!
FRANS
(zenuwachtig lachend).

Dag.... Anna! Hoe gaat het met je?.... heb je 'n goeie reis gehad?
(Hij verzamelt blijkbaar moed, om haar den welkomstkus te geven.)

ANNA.

Hier ben ik, Frans, hier ben ik.
FRANS.

Je hebt 'n vlugge reis gehad, zeg!
ANNA.

Ze scheen me een eeuwigheid toe!
FRANS.

En wat ben je nou gauw h i e r !
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ANNA.

Terborg vertelde ons van het ongeval met je paard. To e n had ik rust noch duur
meer, Frans. Hoe is het nu met je been? Heb je er erg veel pijn aan? Is het verstuikt?
Wie heeft het verbonden? Hoe is het verbonden? Toe, ga zitten; ik z i e , dat je pijn
hebt. Straks kun je me van alles vragen en zal ik je overal op antwoorden. Waar heb
je gezeten? Daar? Wacht dan....
(Als Terborg toeschiet om haar te helpen.)

Neen, Terborg, laat het nù mij doen....
FRANS.

Nou, zoo erg is het niet! 't Is alleen maar 'n kwestie van opstaan en zitten gaan, maar
ik ben gezond van harte, hoor. Dat zul je van avond bij de fuif 's zien!
(Tot Terborg.)

Hè, Hanneman?
TERBORG.

De fuif....?
FRANS.

En dan moet ik m'n schoonzuster en zwager toch even begroeten. Dag, Meerberg,
wat blijf jij daar achteran staan. Hoe maak je 't, kerel? Ik zeg nou maar jij en jou
tegen je, want we zijn nu zwagers, hè?
MEERBERG.

Natuurlijk, dat spreekt vanzelf.
(Reikt hem de hand.)

Hoe is 't er mee? Gaat het goed, behalve dan dat been? 's Jonge, dat was 'n tegenvaller
voor Anna, toen ze haar man niet op Priok vond.

Groot Nederland. Jaargang 5

309

(Terborg begeeft zich naar de voorgalerij, waar hij op en neer blijft wandelen.)

ANNA.

Toen ik hoorde waaròm ie niet gekomen was, vond ik het het verschrikkelijkst voor
je zel. Wat moeten dat twee ellendige dagen voor je zijn geweest!
FRANS.

Nou, 't zaakje is nou achter den rug, ja?
(Met een verlegen blik naar Lize.)

Zeg, stel me eens even voor aan je zuster.
MEERBERG.

Wacht, An. Lize, mag ik je even voo....
LIZE.

Zeg, broertje, hoe heb ik het nù met je! Waar heb jij die deftigheid tegenover je zusje
geleerd?
(Geeft hem de hand.)

FRANS.

O, als je 't zoo opvat!
(Lachend.)

Die fijnigheid kun je van mij ook cadeau krijgen, hoor. God-God, ben jij nou die
kleine Liezemies? Mensch, ik heb jou nog in de korte rokken zien loopen!
LIZE
(schalks).

Ja, we worden een dagje ouder!
FRANS.

Ja, dat mag j i j zeggen!
LIZE
(plechtig).

Het verheugt me, mijnheer m'n broer te zien.
(Vroolijk.)

Maar
(op Anna ziende)
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ik weet een, die 't toch nog plezieriger vindt.
FRANS.

Ha, ha, ha!
ANNA.

Toe, Frans, laat ik je nu eens op je stoel helpen en vertel me dan eens wat....
FRANS.

Vertellen....?
ANNA.

Ja, iets van je zelf; iets.... maar je moet eerst gaan zitten.... Ziezoo.
MEERBERG.

Willen wij 't erf eens even op gaan, Lies?
LIZE.

Hè, ja! 't Is hier overal zoo goddelijk heerlijk.
FRANS.

Zeg 's, jullie snijdt toch niet uit? Je bént er pas.
MEERBERG.

O neen, we loopen 't erf maar even op. Je hebt daar op zij van 't huis zoo'n mooi
vergezicht. Daar blijven we bij ons in de kotta nuchter van.
LIZE.

Nou, zeg, verveel jullie je maar niet, hoor! Daag!
(Lize en Meerberg verlaten lachend het vertrek door de voorgalerij, waar Terborg zich bij
hen voegt.)

FRANS.

Verdòmde lollige meid, die Lize. Is 't altijd zoo'n bijdehandje?
ANNA
(innig).

Ja, 't is 'n lief kind en altijd even vroolijk. Toe, vertel me nu eens, of je na dat telegram
van eergister niet naar.... vandaag verlangd hebt.
FRANS.

Nou, dat begrijp je, ja? En jij? Hè, hè, hè!
ANNA.

Ik?.... Frans, de laatste maanden waren één vóórtdurende spanning voor me. Elken
morgen, als ik opstond, heb ik je in gedachten mijn morgengroet gebracht; elken
dag, dat Willem en Lize zoo gelukkig samen waren, heb ik aan òns geluk gedacht.
En als ik 's avonds ging slapen, heb ik den goeden God gebeden, dat Hij je mocht
bewaren....
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óók voor mij! De huwelijksdag is een roes voor mij geweest, waarvan ik me niets
anders herinner dan mijn angstig verlangen, je te zien.... te zien maar alleen.... Maar
je was er niet en maar altijd zag dat portret mij aan, dat mij de laatste weken geen
oogenblik heeft verlaten. En vraag me nu eens weer, of ik naar jou verlangde.... En
jij, Frans, zeg nu mij eens, heb jij.... ook wel een beetje naar mij verlangd?....
FRANS
(als naar woorden zoekende, later vlotter).

Ja zeker. Ja natuurlijk. Ik dacht ook alle dagen aan je, hè? Je begrijpt, dat het 'n
vervelende boel is, als je hier zoo alle dagen alleen zit.
ANNA.

Ja.
FRANS.

En ik verlangde ook naar je. Dat spreekt vanzelf. Anders had ik je niet geschreven.
Nou, we keken natuurlijk in de krant naar de boot uit. Maar je zit hier voortdurend
in je werk, ja? Je hebt altijd geen tijd om over zulke dingen na te denken. Overdag
ben je de tuinen in, de koelies narijden, de opzichters instructies geven, de
ontginningen inspecteeren.... en 's avonds de mannen en vrouwen uitbetalen, je
administratie bijwerken....
ANNA.

Ja, ik begrijp het best, hoor. Ik heb niet geweten, dat je 't hier zóó druk had, maar nu
je me dat allemaal zoo vertelt.... Maar we hebben toch onze avonden, nietwaar? Als
jij bij je schrijftafel aan je werk bent en ik wat bij je kom zitten, met het een of ander,
dan is dat toch óók aardig. En dan hebben we onze Zondagen; dan doen we weer
wat anders....
FRANS.

Ha, ha, ha! Ik kan wel merken, dat jij nog niet lang plantersvrouw bent! Zondagen!
ANNA.

Hoe bedoel je dat?
FRANS.

Mensch, daar doen we hier niet an. Zondagen! Wil je wel gelooven, dat een planter
vaak niet eens weet, of 't Zondag, Maandag of 'n andere dag is? Menige Zondag
passeert hem zonder dat hij 't weet! Neen, schat, Zon- en feestdagen zijn hier op
Tji-Lindoeng niet in de mode. Met Paschen, Pinksteren en al die snorrepijperij houden
we ons hier niet op.
ANNA.

Maar een mensch kan toch niet altijd werken. Ieder heeft toch op zijn tijd rust en
ontspanning noodig!
FRANS.
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Rust, nou ja, maar we maken 't ons zoo moeilijk niet! We hebben een gezond leventje!
En goed van eten en drinken, hè? Hè, hè, hè! Ik zou m'n werk niet graag willen ruilen
voor dat van al die Hollandsche Zondagsrusters. Het beste wat Holland nog oplevert
zijn van die lieve wijfjes zooals jij er een bent.
(Hij zoent haar.)

Wil je je nou niet wat lekker maken, ja?
ANNA.

Hè, neen, laat me nu nog even hier bij je zitten. Ik wil eens zien, of mijn mannetje
ook veranderd is in al die jaren dat ik hem niet
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zag. Wéét je 't nog, Frans, dat we 's zomers zulke lange wandelingen maakten en
Zaterdagsmiddags bootje gingen varen? En dat we samen op een bank onze
lievelingsschrijvers lazen en hoe jij dweepte met Potgieters ‘Florence’?
FRANS
(glimlachend).

Om je de waarheid te zeggen: ik weet er geen steek meer van. Ja, dat is te zeggen,
ik weet nog wel, dat we veel bij mekaar waren en dat we allerlei kwajongensstreken
uithaalden, maar van die dweperijen met boekenwurmen weet ik toch niks meer af.
Potgieter, zeg je?
(Lachend.)

Dwéépte ik daar mee?
ANNA
(trachtend zijn geheugen op te frisschen).

Potgieter.... en Heine.... en Multatuli....
FRANS.

Ja, nou herinner ik me... nou herinner ik me, dat jij me eens op 'n keer de
Vorstenschool voorlas.
ANNA
(blij).

Ja, weet je 't nog?
FRANS.

Ja, op die bank met die rustieke leuning....
ANNA
(blij).

Ja!
FRANS.

Vlak voor in de dennenlaan.
ANNA.

Ja! Ja!
FRANS.

Jij zat op de bank en ik op de leuning.
ANNA.
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Ja!
FRANS.

D'r boven op!
ANNA.

Ja! Ja!
FRANS.

Ja, ik herinner me. God-God, wat waren we toch nuchter in dien tijd, ja?
ANNA
(ontgoocheld).

Hè, Frans!
FRANS.

Ik herinner me nog best dat lollige ding er van: dat uilenliedje van dat nachtelijk
partijtje in 't koninklijk paleis, je weet wel: ‘Ze zei niet nee, ze zei niet ja, verwees
hem naar haar heer papa, oewoe, oewoe, oewoe!’ Ha, ha, ha!
ANNA
(teleurgesteld).

Er staan nog wel mooiere regels in de Vorstenschool, Frans.
FRANS.

Ja, dat is best mogelijk, maar dat is 't eenige wat ik er nog van uit m'n hoofd ken.
ANNA.

We zullen samen weer goeie boeken gaan lezen, ja Frans?
FRANS.

Zeg, als je me nou....
(Lachend.)

Ik ben geen twintig jaar meer, meid. Maar als jij zoo'n trek in lezen hebt, geneer je
niet, hoor!
(Een inlandsche bediende brengt, door de deur links binnenkomende, een blaadje met karaf
en bitterglaasjes binnen en zet die zonder te spreken op tafel, waarna hij zich weer door
dezelfde deur verwijdert.)

Ah, daar komt m'n sneeuwballetje. Zeg, An, weet je wat jij nou 's doen moest? Schenk
jij me nou 's 'n bittertje in. Dat heb je nog nooit voor me gedaan!
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ANNA
(doet het).

Is het zoo goed?
FRANS.

Ja, maar je mag hem een anderen keer gerust vol doen. Die fatsoenlijkheid van
glaasjes driekwart-vol is nog Hollandsch. En 'k vind het geen mooi gezicht. Ha, ha,
ha! Zeg eens, wat wil jij nou drinken? 'n Beetje ajer-blanda? Of wat citroen-limonade?
Of wat anders? Weet je wat? Drink 'n glas champie. Je zult wel dorst hebben.
ANNA.

Dank-je.... straks misschien. Ik.... zou me wel even een beetje willen verkleeden.
Waar zouden de inlanders m'n koffers hebben gelaten?
FRANS.

In de slaapkamer natuurlijk. Daar zal Terborg wel voor gezorgd hebben.
(Terwijl Anna op de deur links toetreedt.)

Neen, daar is de eetkamer. Hier, dáár mot je wezen
(wijst op de deur rechts).

Als je die deur ingaat, kom je in een kamer met 'n waranda, die net op de
Tangkoeban-prahoe uitziet. Kijk even, of ze de koffers al binnen gebracht hebben.
Staan ze nog in de veranda, dan zal ik even den kebon of Amat hier roepen. Jezus,
dat ik hier nou met dien poot moet zitten!
ANNA.

Wacht maar even.
(Ze opent de deur en gaat de kamer binnen. Onderwijl zit Frans zich te verkneuteren. Hij wrijft
zich de handen; slikt zich om de lippen; zijn gelaat teekent hartstocht. Even later komt Anna
terug, steekt het hoofd de binnengalerij binnen en zegt:)

O, wat is dat een prachtig, prachtig gezicht! Om den top van dien grooten berg hangt
een dikke witte wolk! Het is net alsof....
FRANS.

O, dan krijgen we saus. En zijn de koffers er?
ANNA.

Ja, die staan op een rijtje in de kamer.
FRANS.

Mooi. Ga je sarong en kabaaj aantrekken?
ANNA.

Neen, die heb ik nog niet. En ik voel me ook nog meer thuis in 'n peignoir. Tot straks!
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FRANS
(schenkt zich een tweede glas in en drinkt dat dadelijk weer leeg.)

Nou, je doe maar!
WESTERVELD
(de type van een beschaafden Indo-Europeaan, gekleed in kakhi met zwarte schoenen, een
grooten tuinhoed op het hoofd, treedt de voorgalerij binnen en roept:)

Spada!
FRANS.

Ja, kom maar binnen, Westerveld.
WESTERVELD
(binnentredende).

Middag, meneer. Hoe gaat het?
FRANS.

Nou, zoo-zoo. Als ik maar loopen kon, was er niks te doen. En - heb je de
betaal-lijsten klaar? O, geef maar op. Hoeveel is 't?.... O,.... 844 gulden 63. Goed, ik
zal 't nakijken. Kom over 'n kwartiertje maar weer terug, dan kun je uitbetalen. Hier
heb je de sleutels van de kast in 't kantoor en van de geldtrommel. D'r is precies
duizend gulden kleingeld in de trommel, dat is dus makkelijk rekenen. En stuur me
dan Koen hier. Ik moet hem even hebben. Denk er om: van avond om half negen
present, hoor. Maar geen pakean-deftig asjeblieft. Ik houd niet van
gelegenheidssnuiten, dat weet je.
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WESTERVELD.

Ik zal een eenvoudig zwart jasje....
FRANS.

Och, ben je gek! Je blijft maar net zooals je bent.
WESTERVELD.

Maar ik kan toch niet tegenover de dames....
FRANS.

Nonsens. Mijn vrouw blijft hier in de bergen en die leert dus wel anders - en wat m'n
schoonzusje betreft, dat is er een, die kijkt zoo nauw niet,
(Drinkt.)

Mot je leeren kennen! Brutaal merk - maar 'n verdomd lollig ding! Je zult ze straks
wel zien. Ze is 'm even met 'r man gesmeerd. 'n Bittertje?
WESTERVELD.

Dank u, het is me nog te vroeg.
FRANS.

't Mot bij jou eerst donker wezen, ja?
WESTERVELD.

Och, ik ben 't om dezen tijd niet gewoon. Ik wou vragen: vindt u 't goed, dat ik me
even occupeer met de rijst-uitdeeling?
FRANS.

Dat doet de mandor toch?
WESTERVELD.

Ja, maar het is, geloof ik, beter, dat ik er even naar ga kijken.
FRANS.

Waarom?
WESTERVELD.

Het schijnt, dat er iets niet in den haak is.
FRANS.

Hoe niet in den haak?
WESTERVELD.

De pluksters doen niets anders dan mopperen. Dat duurt nu al veertien dagen.
FRANS.

Wat mot dat vee nou weer?
WESTERVELD.
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Ik heb langs m'n neus eens geïnformeerd, u weet: als kind van 't land krijg ik er altijd
wat meer uit dan 'n geboren Europeaan.... en toen kwam 't hooge woord er uit: ze
willen geen gedeeltelijke betaling in rijst. Ze zeggen: ze worden in hun verdienste
beknibbeld, omdat hun te weinig wordt toegemeten en omdat ze er meer voor moeten
betalen dan op de passer van Tanah Bèjèk.
FRANS
(die bij de laatste woorden zichtbaar driftiger en driftiger geworden is).

Zoo, meenen ze dat? Dan moeten ze daar op Tanah Bètjèk gestolen rijst verkoopen,
anders kunnen ze ze niet goedkooper leveren. En te weinig? Daar heb ik nooit wat
van gemerkt. Als ik er bij ben, wordt er altijd volle maat gemeten.
(Een inlandsche bediende, met een stofdoek over den schouder, komt van de voorgalerij en
gaat de eetkamer binnen.)

Denkt dat dieventuig soms, dat i k er order toe geef om mondjesmaat te geven? En
de mandor! Wat voor belang heeft de mandor daarbij? Heeft die er 'n cent meer of
minder om? 't Staat dien wijventroep zeker niet aan, hè, dat Saïroen geen Don Juan
is, zooals de vorige mandor, die er bij 't meten zóó'n kop op lei om die onschuldige
engeltjes te believen... de eene dienst is de andere waard! Saïroen is oud. Hij doet
niet aan die grapjes!
WESTERVELD.

Ja, op dat alles kan ik u geen ander antwoord geven
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dan wat ìk zooeven gezegd heb: ze steken de hoofden bij mekaar en ik heb heel goed
gemerkt, dat ze allemaal ontevreden worden.
FRANS.

En waarom komen ze dan niet bij mij? Ben ik de administrateur of ben ik het niet!
Stil, val me niet in de rede. Ik zeg je, dat ik hier baas zal blijven zoolang als ik nog
m'n pooten kan uitsteken. Ik w i l geen gekonkel onder mekaar.
WESTERVELD.

Wie geeft u het recht....
FRANS.

Laat ze met hun klachten hier komen. Ben ik niet mans genoeg om ze te woord te
staan? Maar daar hebben ze 't hart niet toe. J o u durven ze dat zeggen....
WESTERVELD.

Zeg het maar gerust: omdat ze in mij een rasgenoot zien. Omdat ik in hun midden
ben grootgebracht en het volk beter ken. Omdat ze weten, dat ik met ze meeleef. Ik
weet, hoe ze met hun kinderlijke hersens denken. Ik laat ze kalm uitspreken.
FRANS.

Kalm, kalm, kalm! Als ze gezonde taal spreken, ben ik ook kalm, maar dat stiekeme
gemopper heb ik den smoor aan gezien. En met alle respect voor je kennis van het
volk: ik zit hier ook al 'n lieve jaar of wat! Ik ben ook geen groen, die pas komt kijken.
WESTERVELD.

Ik beweer ook niet, dat....
FRANS.

Neen, maar je zegt het toch maar! Hoor eens, dat gedonder moet uit wezen. Het
verveelt me. Ik zal dat zoodje wel gaan zeggen waar 't op staat. Ik zal zèlf bij de
rijstuitdeeling zijn.
(Koen komt in de voorgalerij, kijkt even naar binnen en wil juist weer weggaan, als Frans
hem roept. Hij is gekleed in zwart mohair jasje en witte pantalon met zwarte schoenen. Hij is
blootshoofds. Hij is ouder dan de beide opzichters, maar van blijkbaar minder intellect; hij
toont de type van den gegageerden militair.)

FRANS.

Hei, Koen, kom eens even hier! Zeg eens, jij bent nog al eens bij de uitdeeling, ja?
Heb jij daarbij ooit het een of ander bemerkt?
KOEN.

Bemerkt?.... Van de rijstuitdeeling?
FRANS.

Neen, ezel, niet vàn de rijstuitdeeling - stel je voor, dat je daar niks van gemerkt had,
als je er bij stondt! Ik vraag, of je ooit iets bemerkt hebt, iets bizónders bemerkt hebt,
als de rijst werd uitgedeeld.
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KOEN.

Neen.... neen. Ja, dat is te zeggen: ieder kreeg d'r wàt van.
FRANS.

Iets bizónders, vraag ik. Heb je ooit gemerkt, dat daarbij iemand te kort werd gedaan?
Kregen de lui wel eens minder dan hun toekwam?
KOEN.

Neen, dat ik weet niet. Maar dat is toch niks bizonders - dat hóórt toch ook zoo!
FRANS.

Stik. Smeer 'm maar! Of neen, kom eens hier! Help jij me eens even naar de
rijstgoedang. Pak jij ook even mee an, Westerveld. Die stommelingen dáár zouden
in staat zijn, me bij het trapje naar
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beneden te laten duvelen. Laten we hier door de
(wijst op de deur links)

eetkamer gaan. Dan zijn we er 't dichtst bij.
WESTERVELD.

Maar u wou den betaalstaat eerst nazien.
FRANS.

Zal ik morgen wel doen. Betaal er maar eerst op uit. Hij zal wel goed zijn.
WESTERVELD.

Zooals u wilt. Och, Koen, pak jij eens even aan dien kant aan.
FRANS
(tot Koen).

Zeg 's, dat zie ik nou pas, wat ben jij deftig! Hoe kom jij aan die mooie jas?
KOEN.

Nou, hoe ik er an kom....
FRANS.

En wat mòt dat nou? Wat wou je er eigenlijk mee?
KOEN.

Neem me niet kwalijk, maar al zit ik nou al twaalf jaar in de koffie - ik weet toch
heel goed, hoe 't hoort.
FRANS.

Wàt hoort! Wàt hoort!
KOEN.

Hoe je bij dames je visite afsteekt. Daar mot je geklééd bij wezen. Bij menschen van
mijnheer z'n slag is dat nou niet zoo noodig....
FRANS.

Dank-je!
KOEN.

Maar 'n dame is toch 'n ander mensch dan 'n man.
WESTERVELD
(lachend).

Ik zou met m'n visite maar wachten tot van avond.
FRANS.

Gooi jij dat zoodje maar gauw weer uit. Da's geen dracht voor ouwe kerels.
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KOEN.

Met uw permissie, meneer, ik ben pas drie-en-veertig!
FRANS.

Ja, 't is goed. Pak maar op.
KOEN
(te zamen met Westerveld den stoel opnemend en wegdragend).

Waar gaan we nou naar toe?
FRANS
(schreeuwende).

Naar de rijstgoedang, ezelskop!
WESTERVELD.

Hoogerop een beetje, hooger op wat!
(Zij verdwijnen door de deur.)

ANNA.

Ziezoo, mannetje, nou voel ik me wat.... Hé, wat is dat?
(Naar de voorgalerij tredend.)

Neen, dat mag niet.... Frans!
(De deur der eetkamer openend.)

Oh!
(Ze verdwijnt vlug door de deur.)

TERBORG
(eenige oogenblikken later uit de voorgalerij binnentredend. Als hij niemand ziet, neemt hij
een courant ter hand en gaat een oogenblik onverschillig bij de tafel zitten lezen).

WESTERVELD
(komt door dezelfde deur weer op, waardoor hij en Koen Frans hebben weggedragen).

Hé, bonjour, jij hier?
TERBORG.

Ja, ik wou den baas wel even hebben.
WESTERVELD.

O, die is hiernaast, bij de rijstgoedang.
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TERBORG.

En hij kon niet loopen!
WESTERVELD.

Ik heb hem er met Koen naar toe gepikeld. Hij wou
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met alle geweld bij de rijstuitdeeling wezen. D'r is weer hommeles. Als dat....
(verachtelijk)

geknoei niet ophoudt, ga 'k van hier weg.
TERBORG.

Wat bedoel je?
WESTERVELD.

Wat ik bedoel? Ik bedoel, dat het volk voor de zooveelste maal te kort gedaan wordt.
TERBORG.

Stil, laat An.... mevrouw dat niet hooren.
WESTERVELD.

Neen, dat kan niet. Die is daar net naar hem toegegaan. Die zal hier nog eens wat
ondervinden.... ten minste als ze werkelijk is waarvoor ik haar houd.
TERBORG.

O, z i j is een eerlijke, goeie vrouw. Ik ken haar al jaren.
WESTERVELD.

Des te erger voor haar, want ik zeg je, Terborg, dan zal ze hier nog eens wat zien.
Die heele rijstuitdeelerij is één groote knoeiwinkel. Enfin, je bent hier nu nog maar
'n maand of wat en je verstaat van 't Soendaasch nog niet zoo heel veel. Jij weet dat
zoo niet, maar je zult van de gevolgen van Ita nog wat beleven!
TERBORG.

Ita?....
WESTERVELD.

Ja, die meid, die vroeger bij hem was.
TERBORG.

Heette die Ita?
WESTERVELD.

Ja. Dat was er een, die de kanker is voor elke omgeving; ze heeft hier dan ook heel
wat kwaje praktijken ingevoerd. Ze leende geld uit tegen een rente, nee, je zou lachen,
als ik je cijfers noemde. 't Komt er op 'n paar honderd procent niet op aan. Echt
Indisch! Ik wou niet langer in zoo'n bende werken en zei 'm den dienst op. Hij werd
grof, het eene woord haalde het andere uit en ik zei hem, dat ik mijn beklag bij de
directie zou doen. Daardoor is-ie zeker bang geworden, want twee dagen later kwam-ie
me vertellen, dat Ita er van door was. Ja, God, een half uur later wist ik natuurlijk
al, dat hij haar had weggestuurd. En toen.... toen is ie gaan trouwen, wat ik je zeg:
uit vrees voor z'n positie. Zóó moest het spaak loopen; dat begreep ie weergaasch
goed. Nou hoopt ie voor 'n fatsoenlijk man te worden aangezien, 'n Europeesche
vrouw staat gekleed!
TERBORG.
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Schoft!
WESTERVELD.

Als je hem hoort spreken, zou je denken, dat ie 't bij wijze van 'n lolletje dee: ‘'k Ga
'n deuntje trouwen’, zeid-ie. 'n Deuntje trouwen. Ja, ik heb hem in de gaten. En de
ellende van dat alles zal zij alleen te dragen hebben.
TERBORG.

M'n God, wat 'n toekomst!
WESTERVELD.

En wat nou die rijstknoeierij betreft, nou, dat is iets wat hij nog niet laten kan. De
meting gaat schaars, de mandor wordt in alle stilte door hem nagereden en het volk
buldert hij de huid vol, als het klaagt.
TERBORG
(in nadenken verzonken).

O, wat heb ik me dat alles anders
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voorgesteld, toen ik hier kwam! Je gaat hier naar toe, alsof je nu eindelijk naar het
land van vrijheid gaat; als je hier aankomt, lijkt de heele omgeving één groot
wonderland....
WESTERVELD
(een sigarette aanstekend).

Het land van de sprookjes, hè? Nou, die z i j n er wel, maar er zijn zoo weinig
Europeanen, die er naar luisteren. Daar is hier een streven naar rijk-worden, dat zich
nu eenmaal slecht verstaat met gevoel voor natuurschoon. Verleden jaar was een van
de directeuren uit Den Haag hier. De man wilde de onderneming eens zien, waar hij
'n millioen in heeft verdiend. Bij zijn aankomst reden we door tuin zeven hier naar
toe. Dat is onze mooiste tuin; dat weet je. Je ziet daar juist den platten kop van de
Tangkoeban-Prahoe opduiken. Weet je wat hij zei? Hij bekeek de volle knoppen van
de koffieboomen langs 't ravijn, waar de witte bloesem overheen lag, en toen zeid-ie:
‘Daar hangen nu m'n
(met duim en wijsvinger maakt Westerveld een schuifelende beweging)

couponnetjes an!’ De goeie man was met z'n gedachten op de beurs!
TERBORG
(nog altijd in nadenken voor zich heen).

Eén dag in een oerwoud op Java, één tropische nacht bieden meer schoons aan dan
een dichter zijn heele leven lang kan bezingen. Die pracht moest je b l i j v e n
aangrijpen, ze moest je gróóter maken.... en de omgang met een nietig mensch met
al zijn hebbelijkheidjes schroeft je soms de keel dicht.
(Levendiger.)

Wat gaat m i j toch het karakter van dien man aan! Wat heb ik met z i j n degeneratie
te maken! Wat moest het mij kunnen schelen, al gooide hij zijn heele beschaving
over boord!
WESTERVELD.

Zijn beschaving! Wat dáár nog van over is....
TERBORG.

Als één hem weer in 't goede spoor kan leiden, dan is z i j het. Ze zal òf diep
ongelukkig worden òf haar geluk geheel aan zich zelf te danken hebben.
WESTERVELD.

Wie meen je? Z'n vrouw?
TERBORG
(meer en meer onder den indruk van z'n gedachtengang rakena).

Groot Nederland. Jaargang 5

... Z'n vrouw!
WESTERVELD.

Man, schep je geen illusies. Daar is te véél gebeurd. Z'n ouwe baas was in al wat
laag bij den grond was een te goed leermeester. Ita was in die zaken een goeie
leermeesteres.... en h i j daar was 'n goed leerling. It is too late, old chap! Maar je
deedt je zelf daar net 'n heel juiste vraag: wat gaat jou het karakter van dien man aan!
Je ziet er waarachtig uit alsof j i j gevaar loopt dien koers uit te gaan.
TERBORG.

Het is ook niet om hèm, dat ik.... het is om háár!
WESTERVELD
(langzaam, verwonderd).

Oooooh! la la la.... Waait de wind uit dien hoek!
TERBORG
(hakkelend).

Zij zelf weet er niets van. Ik heb het haar nooit gezegd. Toen ik wegging.... uit
Holland, heb ik het gevoeld.... Nù
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wéét ik het.
(Westerveld, half op de schrijftafel zittend, blaast kringetjes in de lucht en geeft stil spel. Na
eenige oogenblikken gaat Terborg voort:)

Denk jij, Westerveld, dat ze gelukkig met hem zal kunnen worden?
WESTERVELD.

Ik denk, amice, dat jij op heel gevaarlijk terrein staat. Dat zijn van die dingetjes, daar
moet je voorzichtig mee wezen! Ik ken je al zoo'n beetje. Jij bent er de vent niet naar
om je.... gevoelens onder stoelen of banken te steken. Dat geeft vandaag of morgen
hommeles, man!
TERBORG.

Ik zal weten te zwijgen.... ter wille van haar.
WESTERVELD.

Zwijgen is niet hetzelfde als gevoelens verbergen. Ze zal het merken ook zonder dat
je spreekt. Je mag wel oppassen, kerel; een vrouw vindt zoo'n vereering gewoonlijk
minst genomen interessant.
TERBORG.

Zij is 'n fatsoenlijke vrouw, Westerveld.
WESTERVELD.

Kerel, ik twijfel er niet aan. Ik geloof het zelfs graag, nu ik haar gezien heb. Maar
het fatsoeneeren van den Grooten Heer van Tji-Lindoeng is 'n akkefietje, dat haar
gauw zal vervelen, omdat het onbegonnen werk is. En als zij - ze mag dan de beste
vrouw van de wereld wezen - bij al haar misère, die zéker komen zal, s t e u n naast
zich weet.... en wel een steun van zoo.... liefdevol karakter, 's jonge, dan weet ik het
niet. Misschien ken ik de vrouwen slecht....
(Bij Westervelds laatste woorden steekt Koen het hoofd door de deur der eetkamer en komt
daarna binnen.)

KOEN.

Ja, dat doet u ook. Dat hebt u laatst op het bal bij den assistènt-resident getoond. Als
u ze toen een beetje beter gekend hadt, hadt u die mooie dochter van meneer Dinges
wel tot vrouw gevraagd, want die heeft u den heelen avond met zùlke oogen zitten
aan te kijken.
WESTERVELD
(lachend).

Wist ik nou maar, wie die meneer Dinges was!
KOEN.

O, dat is....
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WESTERVELD.

Ja, laat maar. Ik ben niet nieuwsgierig. Vertel me liever 's: hoe kom jij zoo opeens
hier? Zooeven wou de baas je bij zich houden.
KOEN.

Dat wou-ie ook, maar toen ik tegen den mandoer wou zeggen, dat z'n gantang me
wat te klein leek, stuurde-n-ie me weg.
WESTERVELD.

Wie? De màndor?
KOEN.

Neen, de baas natuurlijk. Ik zeg tegen den mandoer: je meet krap an, vader! Je gantang
heit geen volle maat! Maar toen had je 't gezicht van den baas moeten zien! Ja, 't is
goed, zegt-ie, smeer 'm maar. Ga maar 's kijken, of je m'n zwager en schoonzuster
niet ziet. Tusschen twee haakjes: 'n paar mooie dames; alle respect. Die van meneer
is zoo vriendelijk tegen me. ‘Hè ja, Koen,’ zei ze, ‘zou u even aan mijn zusje willen
vragen, of ze met meneer Meerberg hier bij ons buiten komt?’ En die andere, dat
jonge ding - toen ze me zoo-
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straks met 'r man tegen kwam, lachte ze maar, waarachtig, net of ze me uitlachte,
maar niet beleedigend, zie je? Niet beleedigend. Integendeel: lief! Ze zette zùlke
oogen tegen me.
WESTERVELD.

Zoo. Zeg 's.... je viel ons daar net zoo midden in 't gesprek. Heb je gehoord waarover
we 't hadden?
KOEN.

Ik heb niks gehoord.
(Op zijn beide ooren wijzend.)

Ik ben doof. Ik hoor nooit wat, en als ik wat hoor, dan hoor ik het niet.
WESTERVELD.

Zoo. Nou, 't zou zoo erg niet wezen, hoor. Je bent de kwaaiste niet. Wij kennen
mekaar al zoo'n beetje, ja Koen?
KOEN.

Al zes jaar, meneer! Ik heb al heel wat opzichters versléten, maar u houdt het uit. En
met meneer Terborg heb ik ook nog al goeien moed. Ik heb ze wel slechter in m'n
kladboekje.
WESTERVELD.

Ja, dat weten we wel. Zeg 's, Koen, ga jij, als je je boodschap voor den baas hebt
gedaan, eens even naar Soeria-Redja en zeg hem, dat we vandaag vroeg uitbetalen.
Laat hij de losse koelies maar dadelijk hiernaast voor 't kantoor brengen.
KOEN.

Uitstekend. Dag, heeren.
(Hij wil door de deur op den achtergrond verdwijnen, doch treedt terug, als Meerberg en z'n
vrouw juist binnenkomen.)

(Bij het binnentreden der laatsten staan Terborg en Westerveld op.)

MEERBERG.

Goeden middag, heeren! Dag meneer.... Ik ben wezenlijk uw naam kwijt.
WESTERVELD.

Westerveld!
MEERBERG.

Ah juist! Meneer Westerveld! Dat ging zoostraks, toen we uw huis passeerden, zóó
in de haast, hè? U begrijpt....
WESTERVELD.

O zeker!....
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(Voor Lize buigend.)

Mevrouw!
LIZE.

Dag, meneer Westerveld.
(Tot Terborg, die even glimlachend buigt.)

Dag, Terborg!
(Zij keert zich tot Koen, die staat te buigen, en kijkt hem even aan.)

TERBORG.

Mag ik u maar even onzen braven onderopzichter voorstellen? Meneer.... God, Koen,
hoe héét jij eigenlijk?
KOEN.

Koen, mevrouw; Koen, zegt u maar Koen!
LIZE
(vroolijk).

Dag, meneer Koen! Ik meen u daar straks ook al gezien te hebben. Kwamen we u
daar niet ergens tegen?
KOEN.

Precies, mevrouw, ik had die eer. U hebt toen nog de moeite genomen om tegen me
te lachen.
LIZE.

Och kom, meneer Koen, dat hebt u je zeker verbeeld.
KOEN.

.... O!
TERBORG.

U hebt hem met uw gewone vriendelijkheid gegroet, mevrouw, en daar is hij u
dankbaar voor. Wij zijn niet gewoon, hier veel vriendelijke gezichten om ons heen
te zien.
LIZE.

Zeg, mannie, dat zou wat voor ons wezen, hè? Wat zoùden we den boel hier gauw
op stelten zetten!
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MEERBERG.

Ben je niet moe, kindje? Je bent nu al den heelen dag op de been geweest.
WESTERVELD.

Neemt u dezen stoel, mevrouw; u moet u in Indië voor overgroote vermoeienis in
acht nemen.
LIZE
(zijn stoel aannemend).

Dank u. Ik ben werkelijk wel 'n beetje moe, maar ik heb genoten, meneer
Westerveld.... genoten! Nietwáár, mannie?
MEERBERG.

En òf!
WESTERVELD.

Ja, 't is hier wel mooi, vindt u niet?
LIZE.

Mooi? 't Is hier hemelsch! Ik heb nog nooit, nog nóóit zoo iets moois gezien.
KOEN.

Nou, dan moet u tuin twaalf eens gaan kijken! Die is pas schoongemaakt, onder mijn
toezicht, al zeg ik het zelf. Bij wijze van spreken geen sprietje meer in te bekennen!
De baas heeft tegen me gezegd: Koen, zeit-ie.... O God, dat is waar ook: Koen, zeit-ie,
ga jij eens even m'n zwager en m'n schoonzusje zoeken.
MEERBERG.

Ik begrijp niet goed het verband tusschen....
TERBORG.

Tusschen tuin twaalf en die boodschap? Meneer Koen heeft van die oogenblikken,
dat hij vlugger denkt dan 'n gewoon mensch.
MEERBERG.

O zoo, is dat de....
KOEN.

Jawel! En de jonge mevrouw wou ook graag hebben, dat de jonge mevrouw - dat is
ù, om u te dienen - bij haar kwam bij de rijst-goedang. Ze schijnt het nog al leuk te
vinden om er bij te wezen, als al die kerels daar op hun hurken zitten en allemaal
hun bakje rijst krijgen. Mevrouw zei tegen den baas: vandaag mogen ze wel
dubbelportie hebben, maar de baas is niet van 'n scheutige natuur. Hij zei....
TERBORG.

Ja, 't is goed. Zeg, Koen, ga jij nou gauw je boodschap voor meneer Westerveld doen.
KOEN.
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God, dat is waar ook. Mevrouw, uw dienaar! Meneer, tot ziens!
(Koen af.)

LIZE
(lachend).

Hè, Terborg, waarom stuur je hem nu weg? Hij was zoo mooi aan den gang!
TERBORG.

Neemt u me niet kwalijk, dat ik hem zoo in de rede viel, terwijl u met hem sprak,
maar het was werkelijk pressant.
LIZE.

Gunst, ik heb nooit geweten, dat de menschen hier in de bergen het óók druk konden
hebben.
(Opspringend)

Zeg, mannie, ik ga naar Anna! Ga je mee?
MEERBERG.

Dat is te zeggen, ik zou nog wel even met Terborg willen praten. Maar ik kom toch
dadelijk bij je.
LIZE.

Goed, maar niet te lang wegblijven, hoor! Waar moet ik langs, Terborg?
WESTERVELD.

Mag ik u maar even begeleiden?
(Hij wendt zich naar
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de deur op den achtergrond.)

We kunnen hier wel langs; dan draaien we links om het huis heen.
LIZE.

Ik vind 't erg vriendelijk van u, maar houdt u dat niet van uw werk?
WESTERVELD.

O, heelemaal niet. Ik ga tòch naar 't kantoor, om uit te betalen.
LIZE.

Dan heel graag! Daäg!
MEERBERG.

Tot straks!
TERBORG.

Mevrouw!
(Lize en Westerveld af.)

MEERBERG.

Kerel, nu heb ik je eindelijk eens even alléén! Zeg mij nou eens: hoe gaat het hier?
TERBORG.

Hoe bedoel je?
MEERBERG.

Wat wordt dat voor een huwelijk hier? Jij hebt nu 'n maand of wat met Van Laar
omgegaan. Je kent ook Anna....
TERBORG.

Ik hoop, dat ze heel gelukkig met hem wordt, maar.... ik twijfel!
MEERBERG.

Zoo, ik heb het gevreesd. Ik kende hem. Ik heb haar gewaarschuwd.
TERBORG.

Je hebt hèm gekend.... en je hebt toegelaten, dat....
MEERBERG.

Wat kon ik meer doen dan waarschuwen! Ik heb gedaan wat ik kòn, maar 't was
allemaal tevergeefs! Juist toen ze van me hoorde wat voor een vent hij geworden
was, was er geen houden meer aan. Ze geloofde, dat de omstandigheden hem maar
zoo deden schijnen en dat zij hem wel weer in 't goede spoor kon brengen. Ja, als je
't goed nagaat, is 't eigenlijk bliksems mooi van 'r! Daar hoef je bij een man niet om
te komen. Zulke gekke dingen doet alleen een vrouw. Met jou heb ik er niet over
gesproken. Jij kende hem toch niet.
TERBORG.
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Had dàt toch gedaan, Meerberg! O God, hàd dat toch gedaan!
MEERBERG.

Waarom? Denk jij dan, dat ik niet gedaan heb wat ik kòn? Haar eigen vader heeft er
ten slotte niets aan kunnen doen. Geloof me, daar viel niet meer tegen te praten.
TERBORG.

Omdat ze hem voor oogen had zooals hij jaren geleden vertrokken is. Maar die
herinnering is valsch. Dat heb ik den eersten dag van mijn verblijf hier al gezien....
maar toen was zij al getrouwd.... getrouwd met dien.... kerel. Had het me toch gezegd,
Meerberg, ik zou....
MEERBERG.

Maar mensch, begrijp toch: wat een zwager, wat haar eigen vader niet heeft gekund....
TERBORG.

Dat kon misschien iemand, die haar....
MEERBERG.

Die haar?....
TERBORG.

Niets.... Ik wind me.... onwillekeurig op, omdat.... omdat het me angst aanjaagt, als
ik denk aan haar toekomst.
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MEERBERG.

Ja, ik snap het. Jij moet het natuurlijk dagelijks aanzien.
KOEN
(door de deur op den achtergrond opkomend).

Meneer, meneer Terborg.... kan ik u even wat zeggen? De baas is zoo druk met de
dames bezig, dat ik hem niet durf aankomen met beroerd nieuws. Voor mij kan me
't zooveel niet schelen, dat weet u wel, maar ik zou niet graag willen, dat de dames
er bij waren, als de bui losbarst.
TERBORG.

Wat is er dan?
KOEN.

En meneer Westerveld kon ik ook niet te pakken krijgen, want die zit midden in zijn
uitbetaling....
TERBORG.

Ja, ja, goed, maar wat is er dan toch?
KOEN.

Het volk sméért 'm, meneer Terborg!
TERBORG.

Wie.... wát volk? Wie smeert 'm? Kerel, druk je nu eens éénmaal wat duidelijk uit.
KOEN.

Nou, as dat niet duidelijk genoeg is, dan weet ik niet hoe ik het dan wèl mot zegge.
Het vòlk! Het vòlk loopt weg.
TERBORG.

Wàt volk, kerel!
KOEN.

Nou, hèt volk! De koelies.
TERBORG.

Loopen de koelies weg?
KOEN.

Ja, ten minste een groot deel er van. De veertig nieuwen van de vorige week - u weet
wel - zijn zooeven afgetrokken nadat ze hun geld ontvangen hadden. En als u 't mij
vraagt: ik geloof, dat verscheidene van de kerels, die daar nu nog bij de uitbetaling
op een hoop zitten, wel zullen volgen zoodra ze hun centen te pakken hebben. Ze
zitten te loeren als het booze geweten.
TERBORG.

Maar dat is afschuwelijk. Waarom doen ze dat?
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KOEN.

Ja, toen ik ze vroeg, waar ze naar toegingen, zeiden ze me, dat ze naar Tanah-Bèjèk
gingen. Daar was feest, zeiden ze. Maar ik zag wel beter. Ze hadden hun boenkoesan
onder den arm. En wat de vaste koelies betreft, ik heb 'n heelen boel hooren mopperen.
Ze hebben er de pest an gezien om hier te werken. Dat gedonder van den baas vinden
ze vervelend, en ze zeggen, ze willen wel rijst ontvangen, maar niet te weinig en niet
tegen de hoogste prijzen. Je zult zien, meneer Terborg, de meesten smeren 'm. Zal
ik den baas tòch maar even gaan waarschuwen?
TERBORG.

Nee. Wacht mij hier even. Misschien heb ik je zoometeen noodig. Ik zal zelf met
hem spreken. Je excuseert me even, Meerberg?
MEERBERG.

Zeker-zeker, ga je gang....
De korte avondschemering valt.

(Terwijl Terborg snel op den achtergrond afgaat, komen van de deur der eetkamer Frans,
Anna en Lize binnen, de eerste leunende op de schouders der beide dames. Terborg blijft nu.)

FRANS.

Wat zeg je nou? Gáát het nou of gaat het nou niet! Hè? Dat gesjouw met stoelen lijkt
wel 'n Jan-Klaassen-spul.
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ANNA.

Als je je voet maar niet forceert, man.
FRANS.

Nonsens. Schenk me maar gauw 'n bitter in, dan trekt de pijn er wel weer uit.
ANNA
(verwonderd, alsof ze vragen wil: Nog meer? Daarna inschenkend).

Is het zóó goed?
FRANS.

Ziezoo, nu krijg ik ten minste volle maat. Dat komt 'n fatsoenlijk christenmensch toe
na zoo'n herrie!
LIZE.

Nou, ik vind, dat je alles behalve lief voor die menschen bent geweest. Was me dat
ook uitvaren wat je dee? Ik ben blij, dat ik er geen woord van heb kunnen verstaan.
Ik heb me nu al genoeg geschaamd. Je houding was zoo onaesthetisch mogelijk. Je
kunt je nu wel verbeelden, dat je met zoo'n optreden je gezag of zoo iets vestigt, maar
i k kan het me niet voorstellen. Enfin, ik ken die menschen nog niet, maar ze moeten
al héél laag staan, als ze eenigen eerbied hebben voor iemand als.... daareven aan 't
woord was.
FRANS.

Ben je uitgepraat?
(Anna tracht haar met een wenk het zwijgen op te leggen.)

LIZE.

Dat hangt er van af, of je zou durven tegenspreken wat ik zeg. Ik vond je houding
afschuwelijk. De menschen, die jij uitjouwde, sloegen in mijn oogen een heel wat
b e t e r figuur. Ze zwegen ten minste, al was 't dan misschien maar uit vrees.
FRANS.

Ik vraag, of je uitgepraat bent?
LIZE.

Uitgepraat? Och, ik verbeeld me, dat ik er niet zooveel over gesproken heb. Overigens
wensch ik heelemaal niet te disputeeren over m'n persoonlijke meening, dat die drift
je niet flatteert. Je kunt je er veel, weinig, heelemaal niets van aantrekken.... dat is
alles.
FRANS
(zijn glas opheffende).
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Dan wil ik je eens toedrinken! En laat ik je d'r dan geluk mee wenschen, dat je niet
mij getrouwd hebt, maar 'n advocaat. De heeren van de balie zijn ook wel eens grof,
maar niet zoo in rond-Hollandsch als ik, zie je?
MEERBERG.

Lize, ik verzoek je vriendelijk, daarop geen antwoord te geven. Als het gevráágd
wordt, zal ik het wel doen.
FRANS.

O, o!
(Tot Anna.)

Ja, wij zullen daar vandaag ruzie gaan maken, ja vrouw? D á á r denken vij vandaag
niet an. Hè, hè, hè!
(Tot Lize)

Nou, zusje, prosit, hoor! Op je vóórtdurende beterschap!
(Meerberg wil iets zeggen, maar weerhoudt zich, als hij een blik op Anna slaat, wie de
ontgoocheling meer en meer op het gelaat valt te lezen.)

Prosit, heeren! Kom, wie van jullie drinkt er nou 'n borrel mee?)
(Als allen zwijgen.)

Niet allemaal tegelijk! Komaan, 't is bijna donker!
(Sarcastisch.)

Zèlfs de Hollanders kunnen d'r nu wel s t i e k u m een nemen!
MEERBERG.

Hoe geestig!
FRANS.

O, vat jij daar vuur op?
(Lachend en zijn glas leegdrinkend.)
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Bewijs, dat je niet zuiver op de graat bent, man!
(Meerberg doet een stap nader, maar wordt door Lize teruggehouden, wat Frans niet ziet
doordat hij bezig is, zich opnieuw in te schenken.)

En jij, Koeneman? Hoe is 't? Ben j i j ook afschaffer geworden?
KOEN.

Nou, als u er op staat, wil ik u niet rifuseere, maar ik vind het anders gezelliger, als
ze in een clubje allemaal meedrinken. Zoo op m'n eentje smaakt het me niet zoo
goed.
FRANS.

Hier, ouwe, daar heb jij je sneeuwballetje. Zet je gemoedsbezwaren nu maar op zij
en denk aan de Oostersche spreuk:
Wie goed drinkt, slaapt goed;
Wie goed slaapt, zondigt niet;
Wie niet zondigt, komt in den hemel.

KOEN.

Jawel, in den hemel van Cambrinus.... waar de kater woont!
FRANS
(proestend over zijn glas heenlachend en dit op de tafel zettend).

Tòch 'n hemel!
TERBORG
(snel uit de voorgalerij opkomend, terwijl Lize en Meerberg zich onwillig afwenden en Anna
een paar stoelen verder gaat zitten zonder een woord te spreken).

Ik had u even willen spreken.... zooeven.... maar ik moet het nu maar zeggen. Er is
misschien haast bij.
FRANS.

Wat heb je op je geweten? Geen zaken asjeblieft. Daar staat m'n kop niet naar. 't Is
nou mooi genoeg geweest.
TERBORG.

Koen heeft me daareven verteld, dat het volk, of althans een deel er van, van plan is
het werk neer te leggen. Zooeven zijn volgens hem reeds 'n veertig man afgetrokken
en hij vreest, dat de menschen, die daar nu bij de uitbetaling zitten, hun voorbeeld
zullen volgen.
FRANS
(die met toenemende drift heeft toegeluisterd, opstaande, tegen Anna, die oprijst om hem te
beletten op te staan).
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Blijf maar. Ik kan alleen wel. Ik kàn wel staan.
(Tegen Terborg.)

En dat hoor ik noù pas?
(Tot Koen.)

En dat hoor ik noù pas? Geef òp m'n stok! Geef òp m'n stok!!
(Koen brengt hem haastig een rotting.)

Jòu moest ik er voor den bliksem mee om je ooren slaan.
(Als Koen hem wil steunen.)

Blijf af!! Ik zal loopen!
(Sleept zich met moeite voort. Tot Terborg en Koen, die op het voorbeeld van Terborg het
vertrek door de voorgalerij willen verlaten:)

Waar moet jullie naar toe?
TERBORG.

Ik wil probeeren, of ik u helpen kan.
FRANS.

Dat had je eerder moeten doen.
TERBORG.

Dat kon ik niet. Ik wist het drie minuten eerder dan u zelf.
FRANS.

Donder maar op, of nee; blijf hier maar. Allebei. Ik kan er zoo'n paar tronies wel bij
missen.
TERBORG.

Mijnheer, ik weiger voor 't eerst u te gehoorzamen. Ik ga wèl, en ik verzoek u te
bedenken, dat ik uw koelie niet ben.
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FRANS.

Ja, ik zou nog een grooten bek opzetten. Ga maar als de bliksem naar 't kantoor en
laat zitten wie zit. Ik kom er an.
TERBORG
(heengaande).

U moest u schamen.
FRANS
(tot Koen, die bedremmeld afwacht).

Jij komt me voorloopig niet onder de oogen, versta je? Dat lappen ze je verdomme
nou net op je trouwdag! Ophangen moest je dat dieventuig. Wegloopen! Ik zal ze
wègloopen! Daar heb je nou drie zulke stommelingen van opzichters voor!
Wegloopen! Most-je de smeerlappen niet als onwillige ossen mogen afranselen? Au!
Verdomde poot!....
(Tot Anna.)

Neen, blijf àf! Blijf àf, zeg ik je!
(Frans af.)

(Koen, Meerberg en Lize zien hem na; Anna ziet roerloos voor zich heen. Lize gaat na een
kort, pijnlijk stilzwijgen naar Anna, legt haar hoofd op haar schouder en begint zacht te
snikken.)

ANNA
(terwijl zij haar zelfbeheersching tracht te herwinnen).

Ga.... ga jullie....
(Lachend en moeite doende om vroolijk te schijnen.)

Ga jullie toch zitten!
Meerberg en Lize gaan zwijgend zitten. Koen verwijdert zich verlegen.

Doek.
(Wordt vervolgd).
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Obsessies
door Cyriel Buysse.
I.
Het bezoek van engel Gabriël op aarde.
Verleden week, terwijl ik niet slapen kon, dacht ik eensklaps aan Soarelke Meule.....
Ik zag hem vóór mij, zooals ik hem in leven gekend heb: kort, zwaar,
scheefgeschouderd, met ingedrongen hals en kromme beenen; met hoekige,
vooruitstekende kinnebak en brutale, groote oogen, waarvan het eene rond en strak
je aankeek, terwijl het ander, scheel en bloed-doorstriemd, sterk naar buiten
afdwaalde.....
Het werd al spoedig een obsessie van mijn geest en de herinneringen kwamen
toegestroomd.
Stille avondwandelingen in den maneschijn, langs eenzame kronkelwegen tusschen
hooge korenvelden; wazig-doorschijnende nachten vol tintelende sterren, gezang
van nachtegalen in de donkere boomen, bleeke huisjes met gesloten blinden, als in
geheimzinnige bespiegeling verzonken; en ginds, bij den ouden, grijzen molen, die,
met het geraamte van zijn vier gekruiste, naakte wieken op den berg te droomen
stond, het vaste en gezellig groepje, dat er elken avond bij mooi weer tegen den
grauwen gevel van het molenhuis gehurkt, naar de verhalen van Soarelke Meule te
luisteren zat.
Wat wist hij veel en wat kon hij eigenaardig en grappig vertellen! - Kort en gehort
kwamen met barre blikken van zijn woeste oogen, alsof hij aldoor over alles
verontwaardigd was, de dikwijls krasse woorden uit zijn barschen mond gestooten.
Doch
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het was slechts een schijn-kwaadaardigheid, en de brutaalste en heftigste beweringen
hadden steeds bij hem een ondertoon van leukheid die tot lachen wekte en waarover
hij ook trouwens gaarne medelachte. - Hij was een ruwe filosoof en voelde
heldersarcastisch het ware en juiste der dingen. Zijn scherpe geest was vrij van alle
vooroordeelen. Onbewust - natuurlijk, zonder moeite drong hij dadelijk tot den grond
der zaken door.
Vooral de jongelingen uit de buurt schaarden zich gaarne om hem heen en konden
uren lang naar hem zitten luisteren. - Zij zaten daar, onder den ouden molen, een
donker troepje van een acht- of tiental, vaag-nevelig gehuld in den damp hunner
pijpen, waarvan de brandstipjes soms roodend gloeiden in de duisternis; en zij maakten
Soarelke aan de gang, en praatten met hem mee en lachten, om hem goed leuk en
ondeugend te stemmen.
- Toe, Soarelke, vertel ons nog na kier 't bezoek van ijngel Gabriël op oarde! Woar
was da euk dat hij hem op de weireld liet vallen? Was da niet te Poeke, in 't
Luizegevecht?
Zij deden of ze 't zich niet goed meer herinnerden, om het hem nog eens over te
hooren vertellen; en Soarelke liet er zich aan vangen en weerlegde, met zijn ruwe,
korte, barsche stem:
- In 't Muizenhol was 't, hè 'k ulder gezeid, dwoasheufden die-ge zijt; in 't
Muizenhol, tusschen Vijnck en Oarseele!
- En hoe kwam da, Soarelke? Hoe en wannier es da gebeurd?
- Da was ons Hiere die hem zond, om e-kier te kijken hoe dat 't hier op de weireld
gijnk,’ orakelde Soarelke.
- Joa moar, hoe? Ala, toe, Soarelke, vertelt-e-kier?
En Soarelke, moegeplaagd, klopte zijn pijpje uit, kuchte eens, bromde wat en
eindelijk vertelde, met zijn kort-hakkende, bruuske stem:
- Ons Hiere zat op zijnen treun in den Hemel mee den ijngel Gabriël aan zijn
voeten. Den ijngel zat op den ondersten trap te sloapen, mee zijn vleeren toe.
‘Gabriël, zegt ons Hier azeu al mee ne kier tegen hem, 't dijnke mij dat-e gij hier
nie veel uit'n voert, e-woar, jongen?
Den ijngel wor wakker en schudt zijn vleeren:
‘Wa es er ten ouën dienst, ons Hiere? vroagt hij.
‘Weet-e wat dat-e gij doet, jongen, zegt ons Hiere: Trek ne kier ou beste geiwene
vleeren aan en loat ou op de weireld zijnken om te zien wat dat er ginter gebeurt.
K'en hè doar in doanig lank
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nie mier van g'heurd en 't 'n zoe mij nie verwonderen da ze mij doar 'n beetse
begonnen te vergeten. Ge moet er mee 't volk wa klappen en informeeren of er nog
almets van mij gesproken wordt.’
Goed. - Zeu gezeid, zeu gedoan. Den ijngel Gabriël trekt zijn beste geiwene vleeren
aan, ons Hiere zendt hem 'n wolke, hij schiet er hem op en hij kom neer op d'eirde,
tusschen Vijnck en Oarseele, aan 't Muizenhol!
- Aan 't Muizenhol! Es 't woarachtig aan 't Muizenhol dat hij neere gevallen es,
Soarelke? gichelen de jonge kerels.
- Aan 't Muizenhol! Zeu woar of da 'k hier zitte, en op 'n wolke! Moar zwijg ne
kier en loat mij veurt vertellen.
- Goed. Hij loat hem dus neere zijnken aan 't Muizenhol en valt er te midden in
de kirmesse. 't Was doar 'n leute, en 'n lachen en zijngen, en 'n eten en drijnken, en
'n dansen en sprijngen mee't jonk vreiwevolk! en den ijngel Gabriël, die da nog noeit
van zijn leven nie gezien 'n ha en hem heule doagen aan de voeten van ons Hiere zat
t'embeteeren, begint euk van plezier te lachen en te sprijngen, en hij danst mij doar
verdeeke in de ronde mee, mee zijn geiwene vleeren aan!
- Mee zijn geiwene vleeren aan! Es 't oprech woar, Soarelke?
- Mee zijn geiwene vleeren aan! En te midden van 't jonk vreiwevolk.....? Moar,.....
't begost oavend te worden, en ons Hiere, die kwoad wierd omda zijnen ijngel te lank
wigbleef, zond hem ne weerlucht uit den Hemel, dat hij seffens weere moest noar
boven komen. - En Gabriël wig, zille! de lucht in! - Sente-Pieter stond al uit te kijken,
mee zijn sleuters in d'hand, geried om den Hemel te sluiten. ‘'K peize da ze zil wel
gekome zijn, keirel; woar hè-je gij zeu lank gezeten?’ vroag Sente-Pieter hem in 't
binnenvliegen. Moar den ijngel 'n ha zelfs gienen tijd om t'antwoorden: hij schiet
hem rechte noar den treun van onzen lieven Hiere, die nog altijd van colère zat te
weerluchten, en hij loat hem veur de trappen op zijn kniëns vallen en zegt:
‘Pardon, lieven Hiere, 'K 'n wiste niet dat 't al zeu loate was!’
‘'K geleuve da g'ou ginter gëamezeerd hèt!’ zegt onze lieven Hiere, die eindelijk
uitschiedt van weerluchten, as hij zijnen ijngel ziet.
‘Joa ik, lieven Hiere, 'k hè mij doar oprecht goe gëamezeerd: 'k zoe liegen as ik
anders sprak,’ zegt den ijngel Gabriël.
‘En woarmee? Wa was er doar nou zeu amezant?’ vroagt onze lieven Hiere, die
d'r nog altijd 'n beetse vies-gezind uitzag.
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‘Ooo! doar 'n hè'je gij gien gedacht van, lieven Hiere?’ zegt den ijngel Gabriël. ‘'K
hè mij loaten neere vallen tusschen Vijnck en Oarseele, aan 't Muizenhol, en 't 'n hè
mij niet gespeten, zille! 't Was doar kirmesse, en plezier en dansen, en eten en
drijnken, en sprijngen en leute moaken mee 't jonk vreiwevolk, enfin, de gelukkigste
meinschen die ge peizen keunt.’
‘En vroegen ze noar mij niet? Wierd er van mij doar nie geklapt?’ vroeg onze
lieven Hiere.
‘Giene meinsch die van ou gesproken hèt, lieven Hiere,’ zei ijngel Gabriël. ‘'T 'n
wierd het doar van nie anders geklapt of van de leute. Ala ge 'n keun niet geleuven
hoe kontent en hoe gelukkig dat die meinschen ginter zijn!’
‘Onze lieven Hier 'n zei gien woord mier. 't Dacht den ijngel Gabriël dat hij stijf
kwoad zat. Hij begost nog ne kier of twieë te weerluchten en te donderen. Toen deed
hij den ijngel Gabriël tieken dat hij moest zijn ander vleeren aan doen, gaan eten en
gaan sloapen.
- Goed! - 'n Week of viere doarnoar zat den ijngel Gabriël weere mee zijn vleeren
toe aan de voet van onze lieven Hiere zijnen treun te sloapen. Ons Hiere moakt hem
wakker.
‘Jongen, zegt hij, doe ou geiwene vleeren aan, schiet ou nog ne kier op d'eirde en
kom mij zeggen wat dat er ginter nòù gebeurt. En deze kier 'n moet ou nie hoasten,
zille. Informeer moar goed en blijf zeu lange wig of dat 't neudig es.
- Den ijngel trekt zijn beste vleeren aan, onze lieven Hiere zendt hem 'n wolke en
hij komt er mee op d'eirde, aan 't Muizenhol!
- Nòg ne kier aan 't Muizenhol, Soarelke?
- Nòg ne kier aan 't Muizenhol, op 'n wolke! - Goed. - Den ijngel kijkt rond, moar
hij 'n zie niemand. Hij goat in d'hirbirge woar dat hij de kier te veuren mee 't jonk
vreiwevolk gesprongen en gedanst ha; moar,..... in ploatse van meziek en dans, 'n
heurt hij nie anders of schriemen en kloagen. Hij goa wig, komt in 'n ander hirbirge,
goa noar 'n boerenhof, in wirkmanshuizekes, moar,..... woar dat hij euk komt, overal,
in ploatse van lachen, en dansen, en drijnken, es 't zuchten en kloagen en schriemen!
De meinschen komen van alle kanten noar hem toegeleupen en ze smieken en vallen
op ulder kniens veur hem, en dat hij toch dìt bij ons Hiere zoe doen, en dat hij toch
dàt aan ons Hiere zoe vroagen; enfin, doar 'n was gien beetse plezier mier op de
weireld;
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en d'ieste wolke die veurbij drijft schiet er hij hem boven op en komt er weere mee
in den Hemel.
‘Kijk, kijk, kijk! ge zijt doar zeu geiwe weere? Hèt ou van deze kier nie g'amezeerd,
dan?’ vroagt Sente-Pieter, die al grittende mee zijn sleuters aan de peurte stoat.
‘Nien ik, zille,’ zegt den ijngel; en mee zijn vleeren toe trekt hij al druipsteertende
noar den treun van onze lieven Hiere.
‘Ha, jongene, g'hèt opgepast van deze kier,’ zegt onze lieven Hiere. ‘Hewèl, hoe
ès 't ginter nou? Wordt er nog altijd van mij nie geklapt?’
‘Joa 't, zille, lieven Hiere, 't wor zéker van ou geklapt! Ze 'n klappen van nie anders
mier,’ zegt al zuchtende den ijngel Gabriël. ‘'t Es standvastig: ‘Och Hier! alhier’ en
‘och Hier! aldoar’! En zuchten en schriemen en kloagen! en nievers gien beetse leute
mier! 't Regent heule godsche doagen op de weireld, 't es er koud en donker; de
boeren hén de koeploag in ulder stallen, ulderen oest est verhoageld en ulder
eirdappels zijn aan 't vurten! Z' omsteken kissen veur ou en ze doen beevoarten en
ze zitten van den uchtijnk tot den oavend in uldere kirkeboek te lezen! Enfin 't es
droevig om t'heuren en te zien! 'K ben d'r van wiggeleupen!....
Onze lieven Hiere zat 'n momentsje te peizen, mee zijn sluinkerhand aan zijn
veurheufd en zijn rechterhand aan zijne langen grijzen board.
‘'t Es goed,’ zei hij eindelijk. ‘'k geleuve da ze genoeg gestraft zijn en da ze mij
nou zeu lichte nie mier 'n zille vergeten. - Weet-e wat dat-e gij doet, jongen: Goa
zeg gij aan den heiligen Antonius dat hij de wolken wigjoagt en dat hij weere de
zonne doe blijnken.’
Gedempt gelach steeg op uit 't donker, neergehurkte groepje langs den gevel van het
molenhuis, en even glommen schel de gloeistipjes der pijpen, alsof zij ook wel in de
leuke vroolijkheid mededeelden. - Omheen was 't wonderzacht en stil en in den
somberblauwen hemelkoepel flonkerden al de schoone, gouden sterren. Het was een
nacht vol stemming en vol wijding. Geluidloos fladderden de grauwe vledermuizen
heen en weer en onbewegelijk stond daar de verweerde houten molen in vage
zilverschemering op zijn berg te droomen. Eentonig en aanhoudend kriepte ergens
in het gras een krekel. Op een verre hoeve blafte hol een waakhond
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en uit den onzichtbaren kerktoren galmden melancholisch-langzaam tien heldere
slagen. Onmiddellijk daarop luidde de nachtrust in en de kerktorens der omliggende
dorpen antwoordden, van verre en van nabij, elk met hun eigen klank en rythme, die
waren als de diepe stemmen van hun innigst zieleleven. Toen droomde weer de
heilige stilte onder het twinkelend geflonker der miljoenen sterren, en iemand uit het
donker groepje taalde:
- Toe, Soarelke, nòg 'n vertellingsken. 't Es tòch te scheun weer om noar bedde te
goan.
En Soarelke, na eventje gekucht en wat gebromd te hebben, klopte de asch uit zijn
pijpje, en begon met een ander verhaal....

II.
Het hondje.
De sluitboomen worden dwars over den weg bij 't kleine station gesloten. Een trein
komt aan. Ik stap van mijn rijwiel en blijf even wachten.
Het stationsgebouwtje is van roode steen met witte randjes. Het is lang en vrij
laag, plat neergehurkt als 't ware naast het dubbele rail-spoor. Aan beide uiteinden,
dichtbij het bruin omheiningshek, schitteren twee miniatuur bloementuintjes.
Links van den steenweg, bij den sluitboom, staat een herbergje. Rechts van den
steenweg, bij den sluitboom, staat een tweede herbergje. En, aan de overzijde van
de spoorlijn, die den weg doorkruist, staan, rechts en links, dichtbij den sluitboom,
nòg twee herbergjes.
't Is alles. Geen andere gebouwen in die eenzaamheid. Alom de stille, groene of
bruine herfstvelden; en, in 't verschiet, de rood-en goud-getinte hooge boomenkruinen,
waaruit de fijne, grijze naald van het dorpstorentje opschiet.
Daar komt de trein. - Slechts enkele reizigers staan wachtend op 't perron, en de
chef, met zijn rood petje op, komt buiten. Ook op den drempel van een der herbergjes
dichtbij de sluitboomen komt een vrouw even kijken, vergezeld van een klein zwart
hondje, dat op drie pooten loopt. Eerst denk ik dat het zijn vierde pootje ingetrokken
houdt, zooals hondjes wel doen; doch neen, het heeft
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er slechts drie. Het vierde is niets dan een korte, zwarte stomp.
Dit schijnt het beestje trouwens niet erg in zijn bewegingen te belemmeren. Het
dartelt vlug en wakker rond, hoewel hinkend, en zoekt en snuffelt, en tilt ook af en
toe het stompje op, bij heg of boom.
Knarsend op zijn remmen heeft de trein vóór het stationsgebouw stil gehouden.
De reizigers stijgen in, andere stappen af, een fluitje gilt en het gevaarte rijdt verder,
terwijl de sluitboomen weer worden opgehaald.
Langzaam schrijd ik over de rails, kijk den wegstoomenden trein nog even na,
stijg op mijn rijwiel en begin te trappen. - Maar,.... het lijkt wel of ik niet vooruit
kan! Mijn voeten bewegen heel langzaam en mijn geest, strak in zichzelf gekeerd,
is halsstarrig met iets bezig,.... ja, met dat hondje, dat klein zwart hondje daar,
scheef-huppelend op drie pootjes, bij 't klein herbergje.
Hoe zou het aan dat ongeluk gekomen zijn?.... Afgeslagen? Afgereden? Onder
den trein, misschien? O!.... daar begint alweer de obsessie! - Nòg langzamer bewegen
de trappers; ik houd stil; ik stap af. Wat is dat weer kinderachtig-onnoozel en flauw,
die obsessie! Wat kan het mij ook schelen hoe of dat hondje zijn vierden poot verloren
heeft? En hoe en waarom zal ik daar ook naar informeeren? En wat zal die vrouw
van 't herbergje van mij wel denken, als ik daarvoor terugkom? - Maar,.... er is niets
aan te doen, anders zit ik er weer den heelen dag mee bezig. Ik keer mij om, en, half
boos en half beschaamd over mijzelf, rijd ik terug, recht naar het herbergje.
De glazen portaaldeur staat er nog open, maar,.... geen mensch in het schemerig,
ongezellig gelagkamertje....
- Es 'r iemand? roep ik, meteen op de schenktafel kloppend.
Door een tochtende, half openstaande achterdeur, komt op zijn drie pootjes naar
mij toegehinkt.... het hondje.
- Ha, Moortje, zeg ik. En ik wenk het bij mij en klop het streelend over zijn
glad-glanzend rugje, en bevoel even zijn stompepootje.
Het hondje schijnt dat niets naar te vinden. Het strijkt de spitse oortjes in zijn hals,
en wringt en kronkelt zich, en strekt het stompje naar mij uit, terwijl het mij snugger
aankijkt, met zijn heldere, wakkere, bruine oogjes. - Daar komt de vrouw.
- 'n Pijntsje bier, bezinne.
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Het glas wordt mij gebracht.
- Scheun weer, e-woar, meniere?
- Joa 't, doanig scheun weere.
Ik proef even van 't bier, dat akelig zuur smaakt, en weet niets meer te zeggen.
Mijn blik verlaat geen seconde het hondje.
- Da es 'n keirelken, e-woar, meniere? zegt de vrouw, mijn aandacht merkend. Spijtig dat 't zijn peutsen afgereên es!
Ha! daar is de aanleiding!
- Hoe es da gekomen? haast ik mij te vragen.
- Onder 't konveui gezeten, meniere. Da es nou al onzen derden die kapot gereên
wordt. De twie ieste woaren in moes. Den dezen es gelukkig nog mee drei peuten
noar huis gekomen. Moar ge'n keun nie geleuven, meniere, wat dat er hier al deur
die treins kapot gereên wordt! Kiekens, honden, katten, en onlangs nog da schrikkelijk
ongeluk mee die twie wirkmeinschen! G' hèt doar toch van g'heurd, e-woar, meniere?
En de vrouw, die razend praatziek blijkt te zijn, vertelt mij een akelige en
ingewikkelde geschiedenis van twee arbeiders, die, op een vroegen mistochtend door
den trein aan stukken werden geslingerd.
't Is vreemd: het raakt me niet. Ik luister nauwelijks en de afschuwelijkheid van
de gebeurtenis dringt niet tot mij door. Ik denk alleen aan het verminkte hondje en
aan 't gevaar dat al die kleine hondjes bij die groote treinen loopen. - Nu weet ik het,
en wat de praterige vrouw mij verder ook vertelt, boezemt mij geen belangstelling
meer in.
Ik neem mijn rijwiel en vlieg heen. - Maar nu, (en dat is mijn voortdurende,
onnoozele obsessie en als 't ware mijne straf) nu kan ik nergens meer een eenzaam
stationsgebouwtje zien, met bloempjes aan den zijkant en een weg die kruist over
de rails, of daar komt onvermijdelijk in mijn geest een klein, zwart hondje op drie
pootjes bij gehinkt; een hondje dat mij eigenwijs en snugger aankijkt, en, met zijn
stompje wringend, even snuffelend bij een boomstam of een heg gaat staan en dan
weer in het schemerig herbergje verdwijnt, waar de fatale kracht van mijn verbeelding
mij telkens weer dwingt het bij de praterige vrouw te volgen.
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III.
Het slecht vijffrankstuk.
Theofielke Schandevel en Deeske Wildeborst waren twee oude, onafscheidbare
vrienden. Theofielke diende als knecht bij een molenaar en Deeske als knecht bij
een boer. Zij waren ongeveer van gelijken leeftijd - een jaar of veertig - maar zeer
verschillend van uiterlijk.
Theofielke was lang en mager, met uitgeholde borstkas, met hooge, beenderige
schouders, schrale, stokkerige beenen en slungelige, doorzakkende knieën. Deeske
was kort, gezet, fiksrecht, met een naar voren puntend buikje en een dik, rond
speknekje. Alle twee droegen een vollen, bruinen baard: die van Theofielke hard en
rasperig, die van Deeske zacht en kroezend. Theofielke zag ietwat bleek van
gelaatskleur. Deeske frisch-rozekleurig.
Beiden hadden zij de gansche week hard te werken: Theofielke wit-bestoven van
het meel, als een groote, bleeke meikever; Deeske grauw en vuil, met gore kleeren,
als een echte aardewroeter.
Van op zijn molen, tusschen de snorrende raderen, ontwaarde Theofielke in 't
verschiet, half verborgen in het loover van den boomgaard, de spitse, grijze stroodaken
der boerderij waar Deeske werkte. Van op zijn akkerland, waar hij ploeg en paarden
mende, zag Deeske in de verte het drukke wentelen van de molenwieken, die hem
soms grappig voorkwamen als Theofielke's eigen lange, slungelige armen, waarmede
hij zijn zondagsvriend naar zich scheen toe te wenken.
Zoo voelden zij elkaar slechts van heel verre, gedurende de gansche, lange, zware
arbeidsweek. Maar 's zondags, dadelijk na de vroegmis, troffen zij elkander, onder
't drinken van het eerste borreltje, in 't herbergje vlak naast de kerk ‘Den dubbelen
Arend’ aan; en van dat oogenblik verlieten zij elkaar niet meer, den heelen dag.
Alle twee zaten zij sinds jaren dik in schulden. Er was bijna geen herberg in het
dorp waar zij niet debet stonden en waar zij, zonder contant geld, nog drank konden
bekomen. Ook bij hun respectieve bazen waren zij maanden ver in voorschot en
kregen zij slechts iedere week één frank, waarmede zij den zondag moesten zien
door te brengen.
Eén frank! Slechts tien ‘dreupelkes’ jenever of tien ‘pijntsjes’
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bier, en voortdurend zulken grooten dorst! Soms was 't al vóór den middag op, en
toen zaten ze daar zoo ongelukkig bij het laatste leege glaasje, wel eens uren lang
geduldig wachtend op de mogelijke komst van een of andere goede ziel, die misschien
nog eens trakteeren zou. Gelukte dat niet, dan bleven ze tóch maar zitten, omdat ze
anders niet wisten wat uit te voeren en dat de dag, buiten de herberg om, toch zoo
vervelend en ellendig lang was.
*

**

Eens, op een vroegen zondag-ochtend, kwam Theofielke's baas met een vriendelijk
gestemd gezicht naar hem toe. Er was hard gewerkt, de gansche week, en de baas,
over Theofielke tevreden, wilde hem nu eens een extra-belooning geven. Tusschen
zijn vingers hield hij een vijffrankstuk, dat hij even aan Theofielke liet zien; en hij
zei:
‘Kijk, Theofiel, omda ge van dees weeke goe gewirkt hèt, en niettegenstoande da
ge mij nog veele schuldig zijt, goa 'k ou ne cadeau doen. Hier es 'n vijffrankstuk da
'k al weken lank in mijn bezit hè zonder da 'k het kwijt kan geroaken. 't Es goed en
zuiver zelver, moar 't es van 'n vrend land, woarvan dat de stikken hier nie geldig 'n
zijn. Niemand 'n wil het aanveirden. Ge meug het hèn. Doet er mee wat da ge wilt
en neemt er veuren da ge krijgen keunt.’
En hij gaf het stuk aan Theofielke.
*

**

Theofielke, in gedachten verzonken, stond het langdurig te bekijken.....
Het was een mooi, blinkend stuk, net zoo mooi en zelfs mooier als veel andere;
en Theofielke schudde 't hoofd en vroeg zich af waarom nu juist dàt stuk niet deugen
zou, terwijl toch al die andere, die immers ook maar zilver waren, wèl deugden. Hij
woog het in zijn hand en keerde 't om; hij zag, aan de eene zij, het afbeeldsel van
een gehelmde vrouw die hem bizonder schoon leek, en aan de ommezij een hoorn,
waaruit ook nog een heele overvloed van soortgelijke schoone stukken scheen te
stroomen. Het leek hem grievend-onrechtvaardig dat dat alles niets-beteekend en
waardeloos zou wezen; en plotseling ontstond in hem een plan, dat hem van innige
pret deed glimlachen, terwijl hij haastig 't glinsterende, groote stuk in een binnenzak
verborg.
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Anderhalf uur later, na afloop van de eerste mis, zat hij, met Deeske Wildeborst, in
den ‘Dubbelen Arend’, onder 't gebruikelijk genieten van het eerste borreltje,
geheimzinnig en gewichtig te beraadslagen.
Deeske was het oogenblikkelijk met hem eens: dat mooie stuk moest en zou hun
een langen, vollen dag van pret en uitspatting bezorgen. Doch zij mochten er niet
mee beginnen op het dorp, waar zij te zeer berucht waren. Zij moesten 't gaan
beproeven in een van de omliggende gemeenten, waar men hen nog zoo goed niet
kende.
Met leuke pret-oogen dronken zij hun borrels leeg, bestelden er twee versche; en,
met het overige van den gewonen zondagschen frank, die nu wel aan één stuk op
mocht, kochten zij sigaren. Een sigaar, in plaats van een pijp, dat stond goed en wekte
vertrouwen, meende Deeske.
Toen trokken zij er op los.
***
Het was een frissche, droge, heldere, windige herfst-morgen. Zij stapten ijverig
door, Deeske fiksrecht, met hooggekleurde, bolle wangetjes en vlugge, kleine pasjes,
in een gelijkmatige,kort-gekadanseerde slingering van zijn twee korte armpjes, alsof
hij zonder eenige inspanning over een volkomen effen pad voortschoof; Theofielke
daarentegen slof en slungelig, met scheef-rekkende schouders en sleep-struikelende,
ongelijke schreden, alsof hij telkens weer door waden en door plassen heen moest
stappen. De gele bladeren stoven dwarrelend uit de boomekruinen, en de landouwen
lagen kaal en kil, met hier en daar slechts, tusschen de bruine, omgeploegde akkers,
de fel-groene, malsche tintelvlekken van het jonge rapenloof. Droef krasten benden
omzwervende kraaien; en, langs den eenzamen steenweg dien zij thans volgden,
ontmoetten de twee vrienden enkel nu en dan een op zijn zondags-best gekleeden
boer, die pijprookend naar zijn hofstede terugging, of een boerin met bonte
bloem-en-linten-muts en klapperenden, zwarten mantel, die, worstelend tegen den
fellen wind, zich haastte om nog de tweede mis te halen. Reeds, in 't verschiet,
vertoonde 't dorpje, waar zij heen gingen, zijn spits kerktorentje boven de toppen
van de verre boomen; en, daar zij, bij een kruisweg, vlak langs een herbergje voorbij
moesten, werd de verzoeking hun te sterk, en, na een korte, even aarzelende
beraadslaging, trokken zij binnen.
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Zij waren daar in zoover op gunstig terrein, dat zij er wel geen drank zouden gekregen
hebben zonder eerst hun centen te vertoonen, maar althans niet vreezen moesten er
wegens achterstallige schuld te worden uitgescholden. Er was trouwens geen enkele
klant in het kleine gelagkamertje; alleen de herbergierster, die achter haar schenktafel
glazen stond om te spoelen.
- Twie dreupels, vreiwken, bestelde Theofielke, met een gewichtig air aan een
tafeltje naast Deeske plaats nemend.
De vrouw, een half-afgedroogd bierglas roerloos in de hand, keek hem even met
aarzelend wantrouwen aan.
- Twie dreupels, herhaalde zij langzaam, met matte twijfelstem, als om zich den
tijd te gunnen even na te denken.... Maar Theofielke haalde met een los gebaar het
vijffrankstuk uit zijn binnenzak te voorschijn en liet het royaal over het tafeltje
klinken; en dadelijk spoedde de vrouw zich met haar jeneverflesch naar den kelder.
Deeske stak een versche sigaar op en trok een oolijk oogje naar Theofielke, die in
dien tusschentijd het stuk al gauw weer weggemoffeld had.
- Santus, zei de vrouw uit den kelder bovenkomend en hun de glaasjes op een
presenteerblad toereikend. En eensklaps gul en vriendelijk gestemd, begon zij een
praatje over 't weer.
De beide vrienden antwoordden niet veel. Zij genoten van hun sigaartje en hun
borreltje; en, toen het uit was, bestelden zij er nog een. Deeske's bolle wangetjes
begonnen te glimmen, zijn oogen glinsterden heel leuk en innig, vol korte, kleine
vlammetjes, alsof er, diep in hem, iets heel bizonder prettigs omging; en ook
Theofielke's doorgaans bleeke, grauwachtige gelaatskleur, verlevendigde zich met
een frissche, roze, warme tint. Die borreltjes smaakten dan ook zoo bepaald lekker,
in de kouwe vroegte, dat zij, na het tweede, elkaar eens even ondervragend aankeken,
en er waarachtig nòg eentje bestelden.
Toen nam Theofielke met een kalm, ernstig gebaar, het stuk weer uit zijn zak, en
legde 't op de tafel.
- As 't ou blieft, vreiwken. Keunt-e mij weere geven?
De vrouw kwam dadelijk naar hem toe, de rechterhand onder haar schort, al vast
klein geld puttend. Zij haalde er 'n heel greepje te voorschijn en met haar linkerhand
nam zij 't vijffrankstuk op, en bekeek het even. Deeske en Theofielke, als 't ware
onverschillig, staarden door het raampje naar buiten, den kronkeligen landweg in.

Groot Nederland. Jaargang 5

338
- Ha joa moar, verdeeke! da stik 'n deug niet! hoorden zij de vrouw met ontstelde
stem eensklaps zeggen.
- Watte! riep Theofielke, zich verbaasd omkeerend.
- Ha ba nien 't verdeeke! herhaalde de vrouw met nadruk. - Kijk ne kier hier! En
zij ging naar een groot plakkaat, dat aan den muur hing, en waar al de
vijffrankstukken, - de gangbare en de niet gangbare - zooals bijna in iedere landelijke
herberg, op afgebeeld stonden.
Deeske en Theofielke richten zich op en kwamen naast haar staan.
- Joa moar, kijk ne kier goed, dat 'n es toch nie meugelijk! verzekerde Theofielke.
- Joa, toetoet, kijk, hier zie, hier zie! riep driftig de vrouw, met haar vinger op een
van de afgebeelde stukken wijzend. Zie-je wel, 't es percies 't zelfde en 't stoa onder
de slechte, mee die kop van veuren en mee dien heurn langs achter. Nim, nim, 'k 'n
wil 't niet; ge moet mij ander geld gêen! En zij gaf het stuk terug aan Theofielke, die
het kalm weer in zijn zak stopte.
- Ha, sakerdeeke! En 'k hè 't gisteren in de post ontvangen! beweerde hij enkel.
- Tuttuttut, 'k 'n hè doar amoal niets mee te moaken! Betoal mij mee ander geld,
zeg ik ou! antwoordde de vrouw korzelig wordend.
- Ha, nondedomme! kreet Theofielke, zich ook eensklaps boos veinzend. 'K zeg
ou dat 't goed es!
- En 'k zegge 'k ik ou dat 't slecht es en da ge mij moet ander geld gêen! gilde de
vrouw.
- We 'n hèn gien ander! bekende Theofielke.
De vrouw stond even als verslagen.
- O! gie sloebers! O, gie bedriegers! begon zij eensklaps, wit van woede, te
krijschen. - Ala! hier buiten! En van den achternoene zend ik mijne man noar de
sandurms! O! dat hij nou moar thuis 'n woare! Dat hij nou moar thuis 'n woare! Gie
sloebers! Gie leulijke sloebers, die ge zijt!
*

**

Heel leuk en kalm stapten Deeske en Theofielke door het glazen portaaltje naar buiten
en zetten hun weg verder voort.
- Hawèl! wat dijnkt ou? Zôen we leute hèn vandoage! lachtte Theofielke.
Deeske, de koontjes vurig rood en de kleine oogjes oolijk schit-
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terend, moest het van dolle pret even uitschateren. Of ze leute zouden hebben met
dat valsche stuk! En proestend trok hij Theofielke mee, en weer liepen zij gezellig
naast elkaar, de een met zijn kleine, korte, fiksche pasjes, de ander met zijn lange,
loomtrekkende slungelbeenen, naar het naburig dorp.
Daar, bij den ingang, waar ze even, rechts en links, bij twee kleine boompjes,
stilhielden, hadden zij nog eens een korte beraadslaging.
We 'n meugen nie àl te ziere drijnken; we zôen te gauwe zat worden, meende
Deeske.
Theofielke, die al tamelijk aangeschoten was, vond dat ze maar door moesten
drinken, zoo lang en zoo veel zij konden. Het zou van zelf wel ophouden als ze
genoeg hadden, en wie weet wanneer ze nog eens zulk een kansje kregen!
Morgen-ochtend vroeg begon alweer de lange, saaie arbeidsweek. En ongegeneerd
stapten zij maar binnen in den Groenen Jager en bestelden nogmaals elk een borreltje,
terwijl Theofielke eventjes 't vijffrankstuk op de schenktafel liet rinkelen.
Toen het op betalen aankwam, gaf de baas onmiddellijk het stuk aan Theofielke
terug.
- Nie goed, zei hij. En toen ook hier Theofielke, de diepste verwondering veinzende,
beweerde dat hij 't stuk in 't postkantoor ontvangen had en dus zelf bedrogen was
geweest, maakte de man zich geenszins boos en haalde slechts zijn schouders op
voor het geval, tevreden met de belofte, dat zij hem nog in den loop der week het
verschuldigde zouden komen brengen, zoodra zij 't slechte stuk bij den postmeester
tegen een ander hadden ingeruild.
Zoo liepen zij, steeds met het zelfde stuk dat niemand wilde, ongeveer een tiental
herbergen af. Zij deden als gewone, kalme, welgestelde dorpsburgers of boeren,
hielden een praatje met de menschen, speelden een partijtje met de dobbelsteenen
of de kaarten, en slechts een af en toe hevig opstormende roes van bijna uitbarstende
jool en wassende dronkenschap maakte 't hun lastig om er eenigszins hun ernst en
fatsoen bij te behouden. In alle plaatsen werden zij, bij 't eerste klinken van het mooie
zilverstuk, onmiddellijk bediend, maar hier en daar toch hadden soms bij bet
afrekenen, ondanks hun krasse brutaliteit, minder aangename scènes plaats en wel
het ergst in de afspanning: het Vliegende Paard, waar zij op vertrouwen van het
mooie stuk ook flink gegeten hadden.
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Er was daar iets van drie en een half frank te betalen; de baas schold en vloekte
geweldig; en daar zij, meer en meer brutaal geworden door het aanhoudend welslagen
van hun schurkenstreek en aangehitst ook door den drank, uitdagend tegenstribbelden
en lawaaiden, werden zij plotseling, door man en vrouw en knecht, met een pak slaag
op straat gegooid.
Theofielke, woedend, wilde weer de herberg binnen om de boel kapot te slaan,
maar Deeske, die zich wel 't gevaar bewust werd, en nog andere plannen in het hoofd
had, hield hem kalmpjes-sussend tegen en kreeg hem eindelijk, niet zonder moeite,
met zich mee.
Het werd dan ook hoog tijd. De dorpelingen, door den baas uit het Vliegende Paard
opgeruid, kregen het spelletje in de gaten en begonnen dreigend saam te troepen en
te jouwen; en 't lukte nog maar heel precies dat de twee vrienden, met invallende
schemering, zonder ergere ongevallen uit het vreemde dorp ontkwamen.
- Einde goed, alles goed! orakelde Deeske, toen zij ten slotte, na een poosje geducht
doorstappen, veilig in het open veld kwamen. - Moar nou opgepast! 't fijnste moe
nog komen!
Nu zij stevig gegeten hadden, was de wild-opstormende roes van dronkenschap
goed onderdrukt en was het hun ook mogelijk kalmpjes te redeneeren hoe ze den
leuken dag nu prettig zouden eindigen.
- Loat ons bij Veel-Hoar goan en de dieë mag 't vijffrankstik hoûen, stelde Deeske
voor.
Ietwat onthutst keek Theofielke op.
- Bij Veel-Hoar! Om wat te doene? vroeg hij eindelijk.
- Ha! dà es euk 'n goeje! lachte Deeske. Woarveuren goan de knechtejongens bij
Veel-Hoar?
Theofielke begreep en een glimlach van verrukte jool kwam op zijn slungelige
tronie.
- Verdeeke, joa w'! riep hij. En elk zijnen toer! Ala, seffens lotse trekken, en wie
't langst hèt iest?
Hij boog zich naar den grond, raapte twee ongelijke takjes op, frommelde ze wat
wat door elkaar, hield ze, in zijn gesloten vuist, Deeske voor.
Maar hij had het heel onhandig gedaan; Deeske merkte al dadelijk waar 't langste
stak, en, na een schim van weifeling, welk van beide hij wel trekken zou, haalde hij,
met een snel rukje, het goede te voorschijn.
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- O, gien deugniet! 'k Geleuve da ge 't gezien hadt! riep Theofielke achterdochtig.
- Gien kwestie van! loog vrijpostig Deeske.
Veel-Hoar, aldus bijgenaamd om haar weelderigen, zwarten haarbos en haar dikke,
donkere wenkbrauwen, was alom in 't dorp en in 't omliggende bekend als de zeer
toegankelijke troosteres van het mannelijk lijden. 't Ging heel eenvoudig en 't tarief
was billijk; men kwam in 't kroegje waar ze met haar moeder woonde, men trakteerde
wat, men profiteerde van het oogenblik waarop de oude eventjes den rug gekeerd
had om te vragen: ‘Euphrasie, (dat was haar voornaam) Euphrasie, zoe 'k ou nie ne
kier keune spreken?’... en dadelijk werd men, zonder overbodige uitleggingen, langs
een gangetje door Veel-Hoar in een achterkamertje gebracht, waar gelegenheid was
om het zaakje verder af te handelen. Men bleef niet te lang, vooral niet 's zondags,
wanneer Veel-Hoar het druk had; men betaalde één frank, twee frank, zoowat naar
vermogen; Veel-Hoar liet je door een achterdeurtje en een tuintje buiten en verder
was geen haan die er naar kraaide. De beide vrienden waren lange jaren trouwe
klanten van Veel-Hoar geweest, maar ongelukkiglijk hadden zij ook dìt artikel niet
altijd contant kunnen betalen, en sints maanden werd het pretje hun beslist geweigerd.
Nu echter hadden zij weer eens een prachtige kans, die zij niet mochten laten
ontsnappen.
Na een tamelijk langen omweg, ten einde het landelijk herbergje te vermijden,
waar zij 's ochtends voor het eerst de werking van het stuk beproefd hadden en waar
nu wel eenigszins gevaar voor hen kon schuilen, kwamen zij weer in hun dorpje aan.
Intusschen was het donker-avond geworden en de lantarens brandden in de eenzame
straten.
Het krotje van Veel-Hoar stond wat ten uitkante, vlak naast een boerderijtje,
waarvan de door een heg omsloten boomgaard op den straatkant uitkwam. Dicht bij
die heg, in de zwarte schaduw der overhangende boomkruinen, hielden zij zich,
onzichtbaar voor de schaarsche voorbijgangers, een poosje wachtend en luisterend
gedoken.
Geen beweging noch geluid in het aangrenzend kroegje. Alles bleef doodstil. Het
oogenblik was gunstig.
Deeske schoof even naar het raampje toe, reikhalsde, trachtte te kijken door een
spleet van het gordijntje.
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- Kom, loat het ons moar reschieren, fluisterde hij tot Theofielke.
En vastberaden openden zij het laag portaaldeurtje en traden binnen.
- Elk ne gôen oavend.....
Een korte stilte van teleurstelling. Links van de deur, in den hoek, bij een tafeltje,
zat tòch een kerel, een gluiperige boerekinkel, dien Deeske van buiten door de spleet
van het gordijntje niet had kunnen zien. Veel-Hoar, forsch en zwart, met langen neus
en rood-gevlamde koonen, stond fiks rechtop achter de schenktafel, bezig met glazen
omspoelen, en bij de klok zat op een stoel de oude vrouw, suffig-duttend in elkaar
gezakt.
- Kijk, kijk! Wie da we doar hén! riep Veel-Hoar, half spottend, half uitdagend. We zôen wel geld gêen om ulder te zien!
Deeske Wildeborst en Theofielke Schandevel hielden zich even heel kalm en
ernstig, alsof ze de spottende toespeling niet begrepen. ‘Elk ne gôen oavend’,
herhaalden zij enkel nog eens. Langzaam, deftig, gewichtig bijna, gingen zij ook
plaats nemen aan een tafeltje, schuins tegenover den boerekinkel, en Theofielke
bestelde bedaard ‘twie pijntsjes bier’, terwijl hij het vijffrankstuk even over 't tafelblad
liet rinkelen.
Veel-Hoar keek met wijd-verbaasde oogen op en zelfs de oude moeder werd door
het verleidend geluid even wakker.
- G'hè 't zitten vandoage, geleuf ik! kon Veel-Hoar niet nalaten uit te roepen.
- Ha, w'hèn toch watte! meende Theofielke, met een trotsch gebaar het stuk weer
in zijn zak verstoppend.
Fluks, terwijl ze een der glazen volschonk, berekende Veel-Hoar, dat beiden haar
'n paar keer schuldig stonden. - Vijf frank! dat kwam zoo wat uit. Dat stuk moest ze
hebben! Haar oogen glinsterden.
- Pakt euk 'n pijntsjen, en gee moeder euk eentsjen, zei Deeske royaal, toen ze met
het presenteerblad bij hen kwam. Veel-Hoar vulde nog twee glazen bij en er werd
aangeklonken. Scheef zat Deeske naar den boerekinkel om te loeren of hij nog geen
beweging maakte om op te stappen.
Er kwam een korte stilte. De beide vrienden staken versche sigaren op en staarden
den lichtblauwen, naar de zoldering krinkelenden rook even na, in gedempte woorden
ernstig pratend.
Ook al sigaren! dacht Veel-Hoar, meer en meer verwonderd.
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't Is zeker, er moet met hen iets gebeurd zijn. En korzelig begon ze ook den
boerenlummel aan te kijken, die maar geen toebereidselen maakte om op te ruimen.
De glazen waren leeg.
- Nòg vier pijntsjes, Euphrasie, en 'n spel koarten, bestelde Theofielke met
doodkalme stem, alsof zij nu eens vast van plan waren daar nog een heele poos te
blijven.
Langzaam stond de boerepummel op.
- Euphrasie, hoorden de twee vrienden hem met lijzige fluisterstem beginnen...,
en hij probeerde met Veel-Hoar het welbekende, heimelijk praatje aan te knoopen,
dat zij ditmaal echter dadelijk, kortaf, op boozen toon bijna, afhakte.
- Joa moar, Sies, vandoag 'n hè 'k gienen tijd, zille; ge moet nen andere kier komen.
Teleurgesteld, met een valschen blik naar Theofielke en naar Deeske, droop de
pummel af.
- Wa mient die loeder wel dan! riep Veel-Hoar kwaadaardig, de deur achter hem
dichtknakkend.
Dadelijk, zonder een oogenblik tijd te verliezen, was Deeske, met een vluggen
wenk naar Theofielke, nu ook opgestaan.
- Euphrasie, 'k zoe ou wel e-kier wa moete zeggen, fluisterde hij de geijkte vraag.
- Theofielke, den rug naar hem gekeerd, hield terwijl de oude, suffe moeder aan de
praat.
- Joa moar, hoe zit dat? Hè-je gij èùk geld? vroeg zonder omwegen Veel-Hoar.
- Theofielke zal ou vijf fran gêen, beloofde Deeske.
- Joa moar, en gij?
- Hij hè 't geld, lijk of ge gezien hèt. Hìj zal betoalen veur ons alle twieë.
- Hoe, veur alle twieë?
- Wel joa, w'hèn lotse getrokken. Ik hâ 't langste.
- O gie nondedzju! riep Veel-Hoar even aarzelend.
- Ala toe toe, ge 'n zijt toch gien klein kind! schimpte Deeske, reeds in 't gangetje.
Veel-Hoar keek even naar Theofielke en haar moeder om. Toen sloop ze weg,
Deeske achterna.....
- Pst! pst! floot stilletjes Deeske, na een poosje weer in 't gangetje verschijnend.
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Theofielke keerde zich om, kwam langzaam noar hem toe.
- Ala, hoast ou, zille, 'k zal aan d'achterdeure wachten.
- Goed, zei Theofielke. En op zijn beurt verdween hij in het gangetje.....
Eenige oogenblikken daarna liepen ze beiden met haastige schreden door het
somber tuintje weg.
- Hè ze 't? Hè-j'heur 't stik geloaten? vroeg Deeske onder 't vluchten.
- Joa z', zille! Moar hoast ou nou!
Zij kwamen weer op straat, schichtig wegscherend met vlugge passen in de donkere
schaduw van den boomgaard, en reeds waanden ze zich in veiligheid, toen plotseling
de voordeur van het kroegje open vloog en Veel-Hoar midden op de straat gesprongen
kwam, razend, scheldend, schreeuwend, als om de heele buurt er bij elkaar te troepen.
- Stille! Kruipt in d'hoage! fluisterde Deeske, met geweld Theofielke neerduwend
en zelf in 't donkere der heg zich weghurkend. Deuren werden opengerukt, belletjes
klingelden, verwarde stemmen galmden, vlugge passen kwamen in het donker
aangerend.
- O! die sloebers! die smeirlappen! die dieven! Z'hèn mij 'n slech stik van vijffran
gegeên! hoorden zij Veel-Hoar woedend gillen. 'K zal noar de policie goan! 't 'n Es
verdome giene cens weird! Doar! Doar! Sloebers! dieven!.... En plotseling werd het
stuk rinkelend over de keien in de straat gekeild.
Deeske, die vóor Theofielke zat, zag het even in de duisternis zilverflitsen en als
een steen kwam het, met een korten plof, tegen zijn broekspijp aangeslagen. Hij
greep het op, hield het in zijn dichte vuist gekneld, boorde met de drukking van zijn
rug een gat door de haag, kroop er in weg en trok er Theofielke ingelijks doorheen.
- Toe nou! toe nou! Leupen, zille! Anders krijgen we op ons smoel! riep hij dof.
- 't Es spijtig van da stik, loat het ons iest zoeken, 't kan nòg dienen, fluisterde
Theofielke.
- Zij-je zot, dan! Heurt! Ze zijn doar! Ze zoên ons deudsloan! Ala toe, wig! wig!
Dwars over den boomgaard, hollend en struikelend, kwamen zij voor een tweede
heg, boorden er insgelijks door, en waren weer in 't open veld. Zonder te verademen,
achtervolgd door het razend getier van Veel-Hoar, dat hoe langer hoe heftiger in de
rumoerige
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straat opklonk, liepen zij over omgeploegde akkers, door rapenloof en bieten en
kwamen eindelijk op den breeden weg terecht. Daar hielden zij even stil en schaterden
er hun dolle pret wild uit.
- Veur azeu nen dag gaf 'k wel zes moanden van mijn leven! juichte Deeske.
- Moar es da toch nie spijtig da we 't stik niet weer 'n hèn! jammerde Theofielke.
- We zôen d'r nog ne kier keunen mee uitgaan.
- Bah! 't gien dat we g'had hèn, hèn we toch gehad, troostte Deeske. - Wie weet
wat dat er loater nog gebeurt? Meschien geeft ouën boas ou nog wel e-kier azeu 'n
stik.
Hij haalde zijn laatste sigaar uit en stak die genoeglijk smakkend aan. Het
vlammetje verlichtte leuk zijn oolijk-knippende oogjes, zijn bruinen kroezelbaard
en zijn rood-glimmende koontjes. Hij voelde zich zoo echt prettig gestemd en
welgedaan. Hij blies het lichtje uit en weer stapten zij gezellig in de duisternis naast
elkaar: de groote trekbeenend en slungelend als liep hij op een hobbelbed van keien,
de kleine effen-rythmisch schuivend in de gekadanseerde slingering van zijn korte
armpjes, als gleed hij, roeiend overeindstaande, in een onzichtbaar schuitje voort.
Daar stond de oude, grijze molen met zijn naakt-gekruiste wieken, en ginder verre
lag de groote, sombere hoeve, zwaar ingesluimerd in den dompigen nacht. Zij moesten
afscheid nemen. Morgen begon weer de lange, saaie arbeidsweek.
- Allo, Dees, sloap wel, zille; en tot zondag, hè? zei Theofielke.
- Sloap wel, Teefiel, en tot zondag!’ antwoordde Deeske.
En smakelijk dampend verdween hij met zijn korte, kleine, vlugge pasjes in het
donker-stille van het eenzaam veld.
(Wordt vervolgd.)
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Dramatische kunst.
Eigen Haard. Tooneelspel in 4 bedrijven, door mevr. Van Gogh-Kaulbach.
Het bijzondere van mevr. Van Gogh-Kaulbachs tooneelstuk is allereerst dat het in
andere kringen speelt, dan wij van moderne Hollandsche stukken gewoon zijn. Meest
zijn wij daar in de sfeer der ‘gegoede middelklasse’, gelijk het heet, onder bemiddelde
kooplieden of ambtenaren of advokaten, dokters, officieren enz. De winkeliersstand
is tot heden toe weinig op het tooneel verschenen, tenzij om, in grappige typen, een
beetje belachen te worden of om als tegenstelling te dienen. En toch is die zelfde
‘kleine middenstand’ zeer geschikt voor tragische tegenstellingen, juist nu en in 't
algemeen, omdat het hem zoo slecht vergaat in den bestaanstrijd, waar hij tusschen
grootkapitaal en proletariaat al een heel eind op weg is doodgedrukt te worden.
Zola heeft dit wel gezien en er zijn ‘Au Bonheur des Dames’ van gemaakt: het
groote Warenhuis dat een gansch kwartier kleinhandel opeet, en ook mevrouw Van
Gogh begreep het wel, toen zij besloot hier haar onderwerp te kiezen. Maar het
algemeene, de tragedie van de middenstand heeft zij niet gegeven.... gelijk het
mogelijk ook niet in haar bedoeling lag. Zij gaf, denkelijk, wat zij gezien had: een
uiterst fatsoenlijk winkeliersgezin dat de lange marteling van het achteruitgaan lijden
moet, tot alle frissche geestelijke krachten zijn opgedroogd en alle energie teloor
ging, en dat ten slotte ondergaat in een wanhoopsdaad van den man, die radeloos
zijn winkel in brand steekt. Op zekere tijden van het jaar brengt haast elke courant
een zoodanig geval, dat de schrijfster nu eenvoudig heeft gedramatiseerd en
uitgewerkt, waarschijnlijk zonder zich veel om het ‘algemeene’ te bekommeren.
Dit nu is misschien niet jammer, maar wel dat zij dien bestaansstrijd en ondergang
van het gezin niet tragisch genoeg heeft gemeend om er een geheel tooneelstuk mee
te vullen. Want eerstens zijn zij zeker wèl belangrijk genoeg, als men ze maar scherp
genoeg aankijkt en vervolgens werd de schrijfster er nu ook toegebracht nog een
tweede verwikkeling, een ander tragisch motief op te nemen, om het eerste een handje
te helpen.
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Aldus is het dan geworden. Brink, de glashandelaar, ziet zijn zaak verloopen en heeft
den moed er bij verloren. Van zijn vier kinderen, helpt de zoon, die vroeger wel
hooger aspiraties had, in de zaak en zijn twee dochters al uit huis. De een trouwde
een makelaar in allerlei verdachte zaken en is aardig op weg mèt hem te verploerten
in 't grofmaterieele leven, en de oudste, de meest intellectueele heeft zich, trots
familietegenstand, vrij gevochten tot een onafhankelijk bestaan.
Thuis is alleen nog de jongste, een wat oppervlakkig levenslustig deerntje, die
schier vergaat in de verdufte omgeving van heimelijke armoe. Er is sinds kort ook
een commensaal Van Diel in huis, een poenige oude kerel, die ‘huisjes heeft’ en
bijzonder galant is voor het jonge meisje, haar uitgangetjes bezorgt, met haar schertst,
haar vleit.... En terwijl nu de vader er toe komt - hoewel hij, als zijn huisgenooten,
eigenlijk een hekel aan den vent heeft - Van Diel aan te spreken om borg voor hem
te stellen, treft het gelukkig dat deze joviale man juist van plan is de jongste dochter
ten huwelijk te vragen. Want nu wil hij nog veel meer doen, wil van de verloopen
zaak een vennootschap maken en er zijn geld in steken. Dat is de ongedachte uitkomst
en de vader haast zich het dochtertje weg te geven, en als 't meisje, hoewel bedrukt,
ook zelf zegt van meneer Van Diel te houden. Maar de moeder is niet gerust. Zij
twijfelt aan de oprechtheid van het meisje als zij zegt van zoo'n liederlijk heerschap
te houden; en hoewel de man haar zoekt terug te houden van al te scherpe
onderzoekingen, brengt zij het kind er al heel gauw toe te bekennen dat 'er wel
getrouwd moet worden, omdat er anders schandaal zal komen. Ook meent het meisje
dat zij Van Diel na het gebeurde als vrouw toebehoort, al ondervindt zij ook niets
dan schuwheid en walging voor hem.
In haar verontwaardiging sleept dan de moeder ook haar man mede en zij zeggen
Van Diel af, wijzen hem feitelijk de deur, in hun overspanning de onvermijdelijke
gevolgen van die daad niet achtend.... Zoo eindigt het derde bedrijf. In het vierde is
dan de finantieele val nabij en bedrijft de vader de wanhoopsdaad, zóo onhandig dat
hij onmiddellijk als verdacht van brandstichting gearresteerd wordt. De ondergang
der familie is dan voltooid; de vader in de gevangenis, de moeder doodziek onder
den slag, terwijl de getrouwde dochter de familie niet meer kennen mag, vanwege
haars echtgenoots verdacht fatsoen en de jongste, onder teekenen van naderende
verstandsverbijstering, hare bevalling afwacht....
Terwijl nu het geheele werk geschreven is in een zoo eenvondige preciesheid van
dialoog en personenbeelding, in een zoo juiste en logische opstelling en ontwikkeling
der opvolgende tafereelen, dat men nooit gelooven zou hier een debuut te zien, is
enkel het vierde bedrijf wat mat en onwaarschijnlijk. Ook ietwat vreemd-overbodig
en na-slepend
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aangebracht achter de natuurlijke climax der vorige bedrijven. En hier is het dat zich
wreekt dat opzetten van twee eigenlijk gelijkwaardige intriges in plaats van één
albeheerschende. Het kleine drama van het jonge meisje, zoowel in wat vertoond,
als in 'tgeen ons te raden gegeven wordt, roerend in zijn sobere menschelijkheid,
komt er van zelf toe te veel plaats te nemen in de totaalhandeling en in onze aandacht.
Zooveel, dat, met de, in letterlijken zin, ontknooping aan het eind van het derde
bedrijf, wij het gevoel hebben, of het stuk nu ook uit kon zijn. Maar dan komt het
vierde bedrijf ons nog eens herinneren, dat eigenlijk niet hier, maar in den finantieelen
ondergang van het gezin het hoofdmotief van het drama bedoeld is en wij merken
dan ineens, hoezeer dit hoofdmotief voortdurend maar vaag en terloops behandeld
is als een bijhandeling.
Dat is het bezwaar tegen den bouw van het stuk, de fout die haar eigen straf
meebrengt in het los verband van het vierde bedrijf met de andere. Dat dit bedrijf,
met zijn hier te nieuw kamermilieu, ook tooneelmatig niet zoo heel best in elkaar
zit, in zoover men een onnatuurlijke kalmte bewaart bij het vernemen van het ijselijk
brandbericht, mag als een secundair bezwaar gelden....
Overigens echter, en ten slotte, past een woord van oprechte bewondering en
sympathie voor dit eerstelingswerk, dat toch zoo stevig op zijn tooneelvoeten staat.
Geen scènes die te lang zijn en geen die het niet ‘doen’, heb ik opgemerkt. Het gaat
niet diep, noch wijd, noch hoog, maar het wil dit ook niet. Wat het wil, bereikt het.
Geen van de figuren is meer dan schetsmatig geteekend, als men het nagaat, doch
men verlangt niet naar grooter uitvoerigheid, wijl de handeling óok nergens meer
verlangt en het hier niet om diepzinnige zielstragedies gaat, maar om
alledaagsch-gewone, voor ieder onmiddellijk duidelijke toestanden. En dit beteekent
juist de kunstenaarswijsheid dezer schrijfster, dat zij zich tot het zoo simpele wist te
beperken en haar eigen reëelen weg ging, in plaats van zoovele halfgare modernen
na te loopen, die hun kracht zoeken (en hun zwakheid vinden) in zieleproblemen en
drames intimes à la Ibsen. Want het is, ten minste aan niet gansch ongewone talenten,
zelden gegeven zooveel wijsheid en gevoel en visie te openbaren als noodig zijn in
de schildering van hoogmoreele conflicten van verfijnde zedelijke menschen, waar
bij het uiterlijk gebeuren schaars is. De helft blijft dan onuitgesproken of onbegrepen,
en de personen worden tot rare caricaturen van menschen in een onmogelijke wereld.
Dat mevrouw Van Gogh-Kaulbach deze zeer moderne ‘klip’ wist te ontzeilen, bewijst
veel voor haar talent en dat zij bovendien een zoo tooneelmatig eerste stuk schreef,
belooft voor haar dramatische geschiktheid en ons Nederlandsch tooneel.
FRANS COENEN.
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Literatuur.
Boccaccio's Decamerone.
Boccaccio's Decamerone. De honderd vertellingen in het Nederlandsch
overgezet, onder toezicht van Dr. A.L.J. Burgersdijk jr., (Geïllustreerd).
Amsterdam, J.C. Dalmeijer.
De Decamerone van Boccaccio. Uit het Italiaansch vertaald en bewerkt
door J.K. Rensburg. Complete, geïllustreerde uitgave. Amsterdam,
Vennootschap ‘Letteren en Kunst.’
I.
Il Trecento!....
Het is of op sommige bladzijden der geschiedenis van de menschelijke
geestes-ontwikkeling wonderen geboekt staan. We zien daar de openbaring van het
nieuwe, groote en schoone op 't onverwachtst, zonder dat de komst er van door
voorafgaande verschijnselen is aangekondigd: den plotselingen opgroei van een
welig volsappig gewas, waaraan wonderbloemen van schoonheid, zonder dat we de
aanwezigheid der kiem konden vermoeden.
Wie de Italiaansche letteren van de laatste jaren der dertiende en de eerste helft
der veertiende eeuw vergelijkt met die van het daaraan voorafgaande tijdperk, moet
wel door dit wonderbare getroffen worden. Toch zal ook hier het wordingsproces
wel zijn voorafgegaan, in de stille gisting der geesten, en is eerst de openbaring
gekomen toen de volheid des tijds daar was.
Eensklaps rijzen ze voor ons op, de groote gestalten die de Italiaansche letteren,
schijnbaar achterlijk gebleven, konden heffen hoog boven de andere literaturen,
zoodat van haar een machtige stuwing zou uitgaan over heel Europa: de invloed der
Renaissance.
Wat gaven de Italiaansche letteren vóor dien tijd? Of kunnen we
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eigenlijk wel van Italiaansche letteren spreken vóórdat de taal, door het volk gebruikt,
ook de taal wordt van de kunstenaars? Het navolgen van Provincaalsche troubabours
in hun taal, het popularizeeren van kerkelijke wijsheid en dogmatiek, het kunsteloos
navertellen van moralizeerende exempelen, het gebrekkig te boek stellen van kleine
verhalen, of ontluisterd aan den volksmond of ontleend aan de ridderromans - is er
nog meer?
Het eerst werd op Sicilië de volkstaal gebruikt - de lingua volgare - door de
troubadours nazingende poëten. De poëzie, dat was de gaia scienza, en toen later
Bologna haar zetel werd, dichtte Guido Guinicelli daar zijn liederen in de volkstaal,
verwierf daarvoor van Dante den naam van vader1).
In de tweede helft der 13e eeuw ontstaat de groote beweging. De Toscaansche
school met den ‘nieuwen stijl’, de nieuwe lyriek. Cavalcanti, Dante, Dino en Matteo
Frescobaldi, Cino da Pistoja e.a. als lyrici alle voorloopers van Petrarca in den ‘dolce
stil nuovo.’
Hun lyrische gedichten zijn voor een groot deel verheerlijkingen van de Geliefde.
Al voelen we ook hierin de nawerking van de troubadours-poëzie, het is of de liefde
als een geheel nieuwe, levenwekkende macht opeens haar eigen taal vindt, en - gelijk
de dichters het zoo gaarne zeggen - zèlf spreekt in al hun ontboezemingen. Wij mogen
er, vooral na veel achter elkaar lezen van deze poëzie, ook al gauw navolging,
conventie in vinden, telkens worden we toch getroffen door het jonge en frissche,
het naïeve en innige der uitingen. Verheerlijking van de vrouw en van de natuur!....
De laatste met al den rijkdom van haar schoonheid dienstbaar gemaakt aan de
vergoddelijking van de eerste.
Het is daarom onmogelijk over de drie Grooten der 14de eeuwsche letteren te
spreken zonder de namen te noemen die met de hunne één zijn door alle eeuwen:
Dante - Beatrice; Petrarca - Laura; Boccaccio - Maria (La Fiammetta).
Maar - er is een verschil, vooral voor de karakteristiek van Boccaccio als kunstenaar
van veel beteekenis.
Beatrice en Laura zijn voor hun dichters als wezens geweest van hoogere orde.
Hun liefde voor de aardsche schoone heeft zich allengs van al het aardsche en
zinnelijke gezuiverd en is geworden een aanbidding van een hemelsche Schoonheid,
hoog boven het menschelijke en tijdelijke. De vrouw is voor Dante en Petrarca
geworden symbool van het Hemelsche en Onvergankelijke.
Niet aldus bij Boccaccio. Zijn Fiammetta blijft vrouw, is niet een

1) Zie Dante's Purgatorio XXVI.

Groot Nederland. Jaargang 5

351
droomgezicht van uit de diepte te aanbidden, is een mensch om lief te hebben, met
deugden maar ook met gebreken, is niet de belichaming van het Hoogst-Vrouwelijke
in een sfeer van onaantastbaarheid, aan wier werkelijk bestaan door latere eeuwen
kan getwijfeld worden, is een vrouw van vleesch en bloed, van warm bloed zelfs....
die hij zeer reëel heeft mogen liefhebben.
Zij is zijn Muze geweest; hij heeft haar bezongen en verheerlijkt, in opdracht van
haar zich neergezet tot schrijven; zij heeft jarenlang zijn leven beheerscht. Maar toen
zij er uit verdwenen was, bleef niet de Vrouw voor hem het voorwerp van zijn hoogste
aanbidding: zijn laatste fictie-werk in de volkstaal, Il Corbaccio, was de vinnige
bestrijding van een vrouw, zelf op sommige plaatsen veralgemeenend en Juvenalis
volgend, van dè vrouwen en haar listige ‘treken’. Het zinnelijke, dat hem van der
jeugd af beheerschte, dat bij het beschouwen van de maatschappij hem tot een
lachende tolerantie voerde, had hem blijkbaar op gevorderden leeftijd geluk doen
zoeken waar het niet te vinden was. Die spijt-uiting was dus zeer verklaarbaar, maar
niet billijk van den schrijver, die pas den Decamerone voltooid had1). Boccaccio werd
ouder.... de tijd der bekeering naderde.
Maria is zijn Muze geweest maar - ‘gelijk we van de drie geliefden der drie poëten
in Maria d'Aquino het meest een werkelijk levende vrouw zien, met kleur op de
wangen en in verliefdheid schitterende oogen, het duidelijkst de stemtrilling hooren
in vreugdekreet en klacht, zoo is ook de kunst, die aan haar het ontstaan dankt,
warmer, doet zij heller kleuren opleven in 't begintijdperk van 't nieuwe Italiaansche
leven’2).
Nog iets anders wordt er door bepaald, tevens door verklaard.
Tegenover èn Dante èn Petrarca staat Boccaccio als realist. Hij heeft het leven
liefgehad zooals het was, zooals hij het zag en meeleefde. En zijn eigen ervaringen,
zijn eigen lotgevallen, zijn eigen verdriet en vreugde - telkens zullen wij ze vinden
in de reeks van werken die aan den Decamerone zijn voorafgegaan.
Over dit laatste - het werk van den veertigjarige te schrijven zonder naar het andere
terug te zien, is niet wel mogelijk. En daarom een kort overzicht, waarin alleen op
het proza-werk, voor zoover het de eerste aanwijzing geeft voor later te volgen
richting, wat nauwer wordt toegezien.
We weten dat Boccaccio, buiten-echtelijk kind, waarschijnlijk te Parijs

1) Zie H e n r i H a u v e t t e , Una confessione di Boccaccio. Firenze 1905. (Vertaald uit het
Bulletin Italien, door prof. Gigli).
2) A n g e l o d e G u b e r n a t i s , Giovanni Boccaccio. Milano 1905.
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geboren, later door zijn vader tot zich genomen, door dezen, koopman te Certaldo,
voor den handel bestemd werd. Aan de zorgen van een handelsvriend toevertrouwd,
deed Giovanni als jongen verschillende reizen en kwam op éen van deze te Napels.
Dit zou een beslissenden invloed hebben op zijn leven. Onder Robert van Anjou
vierde daar een weelderig hof zijn feesten, was de stad een verzamelplaats van
kunstenaars en geleerden, had het maatschappelijk leven de opgewektheid van
welvaart. De zoo gansch andere omgeving, de nabijheid van de zee, het zuidelijker
klimaat en de dienst der schoonheid om hem heen misten hun uitwerking niet. De
tegenzin in het materieele van den handel wies aan tot onwil en Giovanni wist van
zijn vader te verkrijgen dat hij studeeren mocht. In hoever kon de studie van het
kanonieke recht, om geldelijke redenen gekozen, den dichterlijken jongeling
voldoen?.... In elk geval hij kon nu zich toch verder ontwikkelen naar zijn aanleg.
En hij versmaadde de overige genoegens van dat luchtige zuider-leven niet.
Hoe en wanneer juist zijn kennismaking met Maria d'Aquino heeft plaats gehad,
is niet met juistheid te bepalen. Als onechte dochter van Robert van Anjou verkeerde
zij aan het Hof. Heeft hij haar eerst als meisje gekend? Of was zij reeds gehuwd?
Waarschijnlijk had hij toegang tot het Hof en dan zou het wonder zijn dat hij, gelijk
sommigen meenen, pas in 1338, dus na een verblijf van ruim 10 jaar in Napels, haar
voor het eerst zag in de kerk van San Lorenzo.1) In zijn Ameto, waarover nader,
spreekt hij, als Caleone, de door hem in haar slaap verraste Fiammetta, van haar
eerste verschijning - giovane bellissima - gekleed in 't groen en ‘versierd gelijk het
haar leeftijd en het oude gebruik der stad eischten.’ Dit duidt - al neigt de ontmoeting
een weinig tot het allegorische - op iets reëels en op iets jeugdigs. Daarna komt het
verhaal van zijn omgang met twee ‘nimfen’ van verdachten huize, en dan eerst de
definitieve, in dit geval zeer feitelijke kennismaking.
Voor ons is van belang dat hij op haar verzoek in de gewone spreektaal ‘volgarmente parlando’ - de geschiedenis zou verhalen van Floris en Blancheflor want hierdoor ontstond zijn eerste proza-vertelling de Filocopo.2) Opmerkelijk in het
Eerste Boek is de mededeeling van den dichter dat Maria het verhaal in v e r z e n
wenschte, en dat hij die

1) Storia Letteraria d'Italia. G. Vo l p i , Il. Trecento, p. 86.
2) Aanvankelijk was de titel Filocolo - volgens Boccaccio zelven beteekenend ‘amator di fatica’
(‘die gaarne zich moeite geeft’) - en Volpi houdt met anderen zich aan dien titel, meenend
dat die ná des dichters dood verbeterd is, maar De Gubernatis acht meer waarschijnlijk dat
de dichter, op rijper leeftijd beter Grieksch kennend, zelf hem wijzigde.
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opdracht, zij 't met groot tegen-opzien, aanvaardde. Waarschijnlijk viel hem de
uitvoering te zwaar en de ottava rima waarmee dit Boek besloten wordt, doet niet
betreuren dat hij den proza-vorm verkoos! Toch spreekt Florio zelf in het 5e Boek
nog den wensch uit dat iemand zijn lotgevallen in v e r z e n zal vertellen.
De Filocopo is een proza-roman in zeven Boeken, en een zeer vrije bewerking
van het overgeleverde verhaal dat Boccaccio blijkbaar ook uit mondelinge
overlevering kende, en waaraan hij voor het bepaalde doel een andere kleur gaf. Het
naïeve is grootendeels verdwenen en daarvoor het gepassioneerde in de plaats
gekomen1)
Het eerste proza-werk is nog heel zwak. Minutieuze beschrijvingen, geleerde
uitweidingen, ellenlange gesprekken, rissen van mythologische of historische namen
doen den beginner kennen die nog heel veel decoratief meent te moeten gebruiken
om de stof er naar behooren mee te versieren. Maar twee dingen trekken de aandacht.
De landschapschilderingen die de omgeving van Fiesole aanwijzen en derhalve de
locale kleur geven van den Decamerone, en als tweede blijk van een neiging tot
realizeeren, niet alleen het overbrengen der handeling van de zesde naar de veertiende
eeuw, doch zelfs in het vijfde boek het inlasschen van een ontmoeting tusschen Florio
die zoekende rondreist en Fiammetta met Caleone: ergo met Boccaccio en Maria
d'Aquino. En nu komt de Decamerone als in zijn primitiefsten vorm. Ter afleiding
van Florio en zijn gezellen worden verschillende onderwerpen besproken en eindelijk
kiezen zij Fiammetta als koningin, en onder haar leiding worden er dertien vragen
(questioni) behandeld, deels in novellen-vorm, waarna dan de Reine de la cour
d'amour uitspraak doet. Eigenaardig is nog deze bizonderheid: In den aanvang van
de gesprekken neemt ieder willekeurig het woord, vallen de sprekers elkaar in de
rede, en om de orde wordt derhalve een koningin gekozen. Dit heeft analogie met
wat in den Decamerone gebeurt. Op den eersten dag vertelt ieder daar een novelle
naar welbehagen. Maar nadien wordt er door den koning of de koningin orde op
gesteld, moet ieder een novelle kiezen die past bij de leidende gedachte.

1) Zeer opmerkelijk is het gedeelte waar Florio het doel bereikt en in de kamer van Biancofiore
is. Hij wacht dan tot zijn geliefde in slaap is, gunt zich het genoegen haar in den slaap te
verrassen. Neemt men hierbij in aanmerking dat in Ameto Caleone op deze zelfde wijze
Fiammetta verrast, dat in de Amorosa Visione, een gedicht in terzinen direct na de Ameto
geschreven, alweer Fiammetta in den droom ontwaakt in de armen van den beminde, terwijl
daarenboven in La Fiammetta de verlatene zich beklaagt dat haar uit liefde geweld is
aangedaan - dan krijgen die vier plaatsen bijeen stellig een autobiografische beteekenis.
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Al is de schrijver van dat werk nog ‘nieuw’ gelijk hijzelf zich noemt, nog ‘groen’
zouden wij eer zeggen, in Il Filocopo openbaart hij reeds ten deele wat hij later als
proza-schrijver worden zal, en het heeft nog afzonderlijk belang door de vele
bizonderheden van autobiografische beteekenis, waarover ik hier niet kan uitweiden.
Het tweede proza-werk is de Ameto.
Waarschijnlijk liggen tusschen deze beide in: de Teseide, het eerste Italiaansche
heldendicht, waarin de o t t a v a r i m a in volkomener vorm wordt gebruikt en
waarmee hij blijkbaar bedoelde een nationaal epos te scheppen, een streven dat totaal
mislukte, - èn de Filostrato eveneens een in achtregelige coupletten geschreven
gedicht, dat de liefde van Troilo en Griseida behandelt en dat vooral belangrijk is
om de karakteristiek der laatste. We weten met hoeveel talent in den Decamerone
verschillende vrouwen getypeerd zijn en vinden in deze mooie, vroolijke, wij zouden
zeggen flirtlievende weduwe de prototype van zekere soort, die we later in de novellen
rijkelijk vertegenwoordigd zien.
Is de Ameto op zich zelf belangrijk als het eerste1) herdersdicht2) in proza, met
verzen afgewisseld, de eerste ‘Arcadia’, en Boccaccio hierin evenals in de Teseide
de schepper van een nieuw kunstgenre in de ‘lingua volgare’, - met betrekking tot
den Decamerone heeft dit werk veel opmerkelijks. In de Ameto vinden we onzen
dichter in zijn meest tegenstrijdige neigingen. Moest hij in de Teseide het plan van
een heldendicht opgeven, reeds na den tweeden Zang een liefdeshistorie tot onderwerp
kiezend, hier vinden wij de poging tot een allegorisch herdersdicht telkens merkbaar
gedwarsboomd door zijn neiging tot realisme. Boccaccio was te veel mènsch, te
hartstochtelijk levend om in de sfeer van het abstracte lang te kunnen verwijlen. Zijn
eigen levenservaring en de werkelijkheid om hem heen maakten op hem te diepen
indruk. Het allegorizeeren, het schrijven van lange mythologische inleidingen en
uitweidingen was een offeren aan de middeleeuwsche conventie: de zucht om het
werkelijke leven, gelijk hij het zag en kende in realistische uitbeelding weer te geven,
werd hem telkens te sterk. Een volmaakt kunstwerk is de Ameto daardoor stellig niet
geworden. De harmonie ontbreekt. Maar belangwekkend is het zéér, om de kennis
die wij er uit opdoen van den schrijver als zich ontwikkelend kunstenaar en als
mensch.

1) Gedeeltelijk geïnspireerd op Vergilius' herdersdichten. Wat de navolgingen, meer nabij of
van verre, betreft, de Italiaansche literatuur heeft er vele, en ik herinner maar aan de
verschillende Arcadia's buiten Italië.
2) Zoo men wil een jagers-idylle, Ameto is een jager en alle nimfen hebben boog en pijlkoker.
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Ameto, een vaak rondzwervend jongeling is op de jacht geweest en keert met rijken
buit langs de lieflijke glooiing der Etrurische heuvelen terug, nu stoeiend met zijn
luid-blaffende honden, dan een wijle tusschen hen uitrustend, als hij opeens gezang
hoort in de richting van den naburigen oever. Hij gaat er heen, en ontdekt eenige
meisjes die spelen aan de rivier, terwijl een hunner zingt. Ameto schrikt, waant
Godinnen verrast te hebben, vreest Acteon's lot. Maar hij wordt gerustgesteld door
hun houding en luistert naar de zangster die in een lied haar naam en afkomst
openbaart. Zij heet Lia, en Ameto heeft geen oogen genoeg om haar schoonheid te
bewonderen. Weldra voelt hij behoefte zijn plotselinge liefde voor haar in een dier
alleenspraken te uiten, waaraan de Italiaansche novellistiek zich nog lang na Boccaccio
bezondigen zou.
Met zijn rust is 't nu gansch gedaan. Soms zoekt hij haar echter vergeefs in bosch
en veld. Maar als de tijd der Venusfeesten daar is, gaat alles op naar den haar gewijden
tempel tusschen de Arno en de Mugnone, ook Ameto legt zijn jagersgewaad af en
ontmoet er Lia in feestkleed. Met verliefde blikken staren ze elkaar aan. Het duurt
niet lang of hij volgt haar naar een lommerrijke plaats bij een heldere bron, en
nauwlijks zijn ze daar gezeten of in de verte ziet hij twee sierlijk gekleede nimfen
naderen. Daarna nog twee, en nog twee.
De schrijver geeft van elk tweetal een gedetailleerde schildering, die door de
verblindende schoonheid van elk harer, lang niet vrij van herhalingen blijft. Na de
beschrijving van elk tweetal komt een zang als intermezzo. Ook muziek luistert
middelerwijl de bijeenkomst op. Een herder bespeelt de rietfluit en later komen twee
herders die een wedzang houden, waarna ook Ameto, door al de bekoorlijkheden
om hem heen tot geestdrift gebracht, zijn loflied aanheft.
En nu doet Lia den voorslag dat elk der nimfen zal verhalen van haar liefde.
Ameto zet zich als toehoorder in het midden van den kring en achtereenvolgens
vertellen ze allen van hun jeugd, hun huwlijk en minnarij. Het wordt diep opgehaald,
de meesten hebben heel wat mythologischen omslag noodig eer zij aan de hoofdzaak
toe zijn.
De vertelling der zesde nimf is voor ons het meest belangrijk, omdat deze
Fiammetta heet en zij verhaalt hoe Caleone op zeer stoutmoedige wijze haar liefde
won. We hebben hier opnieuw Maria d'Aquino en Boccaccio.
Na een verschijning van Venus, achter een vlucht van zeven sneeuwwitte zwanen,
een dompeling van Ameto in een reinigende bron, en een lofzang eerst der nimfen,
daarna hem door de hooge godin geïnspireerd, gaat de herder met de teederste
gevoelens huiswaarts. De schrijver draagt ten slotte zijn werk op aan Nicolò di Bartolo
del Buona di Firenze.
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Het moet wel treffen dat in de Ameto evenals in de Decamerone z e v e n vrouwen
voorkomen, en ook onder die zeven een met den naam La Fiammetta. Maar kunnen
we in het latere werk geen ernstige poging zien tot allegorie, hier in deze een-en-al.
Ten minste in de namen, min of meer naar het Grieksch geïmprovizeerd. Zoo is
Mopsa (de wijsheid) verliefd op Afron (den dwaze), Emilia (de gerechtigheid) op
Ibrida (den heerschzuchtige) Adiona (de matigheid) op Dioneo (den losbandige),
Acrimonia (de kracht) op Apaten (den lustelooze), Agapes (de barmhartigheid) op
Apiros (den koele), Fiammetta (de hoop) - altijd vinden we haar in 't groen gekleed
- op Caleone (den wanhopipe), Lia (het geloof) op Ameto (den schuwe). Méér is,
dunkt me, niet noodig om het vooropgezet allegorische te doen uitkomen.
Er is in het geheel een duidelijk uitgesproken streven naar schoonheid, naar
verhevenheid. Telkens stijgt de toon tot een lofzang. De natuurschilderingen geven
een-en-al lieflijkheid te zien. De gevoelens die bezongen worden zijn edel en
verheven. Toch laat veel van dat mooie ons vrij koud; we voelen er het conventioneele
van. De al te bloemrijke stijl wordt hier en daar overladen en het mythologische
verveelt. De bedoeling is blijkbaar een sfeer te bereiken hoog boven, of althans buiten
het gewone leven en de werkelijkheid.
Maar.... jaag de natuur de deur uit, zij komt het venster weer binnen.
Boccaccio is als mensch sterk zinnelijk geweest, we hoeven er niet aan te twijfelén.
En zijn fantazie kan dan ook niet lang bij het onzinnelijke verwijlen. De realist in
den kunstenaar heeft daarbij behoefte aan het meer zicht- en tastbare, schuwt niet,
al blijkt de taal meestal nog wat verbloemd, duidelijk aan te wijzen wat een
platonischer smaak allicht genegeerd zou hebben.
Beide beweringen eischen eenige toelichting omdat zij betrekking hebben op
kenmerkende eigenschappen van den Decamerone-dichter in 't bizonder, en op zijn
verhouding als mensch en kunstenaar tot dat werk.
Het zinnelijke van Boccaccio komt uit niet zoozeer in de minutieuze
detail-beschrijving van elk der nimfen, - al is hierin ook een zeker welbehagen van
kleeding-aanduidingen, dat heel veel op óntkleeden lijkt,- als wel in de opwellingen
van Ameto als hij al die heerlijkheden van vrouwenschoon voor zich ziet, en zijn
overdenkingen telkens als een hunner haar liefde-verhaal gedaan heeft. Dan stelt hij
zich bij wijze van recapitulatie nog eens de verschillende, nogal eens troubleerende
gebeurtenissen voor, liefst zich zelf in de plaats denkend van den bevoorrechten
minnaar!...
En ook het zitten tusschen al die mooie vrouwen werkt niet mee tot een
idyllisch-onschuldige stemming.
‘Met brandende begeerte lief naar hen kijkende, schiep hij zich ver-
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schillende voorstellingen overeenkomstig zijn verlangen; zoo verbeeldde hij zich de
armen der eene om zich te voelen of der andere blanken hals zelf te omvatten; van
nog een andere de geurig vochtige kussen te proeven.... Zoo zijn verbeelding vrij
spel latend, waande hij aan een harer zijn begeerte te moeten openbaren en trilde bij
die gedachte.... Hij hoorde niet meer wat gezegd werd, zoo was heel zijn aandacht
geboeid door de lieflijke armen en de blanke boezems dier vrouwen. Tot hij uit de
verbeeldingssfeer, waarin hij onbemerkt tusschen de geheime schoonheden dier
vrouwen ronddoolde, door een harer werd terug geroepen....’
Dit is afdoende, dunkt me, voor het eerste.
Wat het tweede betreft, de tot realisme geneigde novellist openbaart zich duidelijk
in de wijze waarop - ik herhaal: ondanks zekere verbloeming vanwege het genre hij enkele vrouwen (opmerkelijk genoeg zijn allen getrouwd en hebben allen een
minnaar!) haar lotgevallen laat verhalen.
Zoo vertelt al dadelijk ‘niet de wijste, (ondanks haar naam) maar de oudste’, Mopsa,
hoe zij, smoorlijk verliefd op Afron, den knappen jongeling op het strand naging, en
wanhopig werd toen hij ondanks haar roepen in een boot wilde wegvaren. Als laatste
poging om hem te boeien drapeert zij haar kleed hoog als de jagende Diana, en als
ook 't gezicht van haar mooie beenen niet voldoende lokt, rukt zij - ‘alsof zij last van
de warmte had’ staat er naïevelijk bij - haar lichten mantel af, tevens zich een weinig
bukkende om zijn oogen te laten feesten. De jongeling is blijkbaar niet bestand tegen
een dame ‘si prompte à démasquer l'avant-garde’, - hij bezwijkt.
Krasser is het verhaal dat Agapes, door haar ouders uitgehuwelijkt aan een ouden
man, doet van haar eersten huwelijksnacht, zoo zelfs dat ik beter vind, niet alleen de
vertaling, maar ook het oorspronkelijke hier achterwege te laten1). Het is niet het
naïeve de dingen bij den naam noemen, - juist een in beeldrijke taal blijkbaar
genoegelijk vertellen van pikante bizonderheden.
Waarlijk, de dompeling in de reinigende bron ten slotte is geen overdaad. Daarna
is Ameto niet alleen geen ruwe herder meer, maar de nimfen, die vroeger meer aan
zijn oogen dan aan zijn geest behaagden, behagen van nu af meer aan zijn geest dan
aan zijn oogen.
De allegorie heeft dus aan 't einde weer de overhand.
Maar de neigingen, waarop ik gewezen heb, doen in deze allegorische

1) In het avontuur van Angelica met den Heremiet (Orlando Furioso Canto VIII) vindt men
iets analoogs.
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idylle den toekomstige schrijver van den Decamerone erkennen.
Het getal der bijeengekomen nimfen, het vertellen van liefdeverhalen, met zeer
realistische bizonderheden, de zinnelijke stemmingen en uitingen van Ameto, het
zijn evenveel aanwijzingen voor het verband tusschen de beide oppervlakkig zoo
geheel verschillende werken.
La Fiammetta is de derde vertelling in proza.
Waarschijnlijk werd deze voorafgegaan door l'Amorosa Visione, een gedicht in
terzinen in vijftig zangen, waarin hij Dante heeft willen navolgen. 't Is een allegorische
droom, waarin hij eerst de godin Rede ontmoet en later na eenige wederwaardigheden
ook weer La Fiammetta.
De Rede beveelt Fiammetta aan: den dichter op te heffen tot de hoogte waarvan
zij met hare schoonheid is afgedaald. Ook aan Giovanni wordt de eenheid met zijn
hooge geliefde aanbevolen.
Toch is de natuur bij messer Giovanni het goede voornemen weer te sterk.
Nauwelijks ziet hij de gelegenheid gunstig, of hij tracht op zeer aardsche wijze van
Fiammetta te profiteeren. Doch bij zijn omarming plotseling ontwaakt, ziet hij de
Rede weer naast zich, die hem den weg der deugd wijst.
Het wil maar niet. Een slot als dit - zegt Volpi - ‘is als de lach van een jongen die
een met veel moeite ineengeknutseld kaartenhuis met éen slag uit elkaar werpt.’
Uit ongeveer denzelfden tijd dateert nog een pastorale in ottava rima, Ninfale
Fiesolano. Dit is het romantisch en dramatisch liefde-verhaal van Affrico en Mensola,
waarin met veel psychologisch talent het spel der hartstochten is weergegeven. De
Gubernatis acht het niet genoeg gekend en in zijn schoonheid erkend. ‘Vind een
uitgever die er een fraai boek van maakt en een “delicato squisito” kunstenaar die
dat illustreert, en de Ninfale Fiesolano zal de populariteit verwerven die het totnogtoe,
vreemd genoeg, heeft moeten missen.’ Het terrein is weer het heuvelland bij Fiesole,
en in de toestanden liggen weer autobiografische suggesties. Ook het zinnelijke
element is aanwezig in de overrompeling van Mensola door Affrico bij het baden.
Daareven sprak ik van ‘psychologisch’.
Dat is van toepassing op het derde proza-verhaal, La Fiammetta, hetwelk hierin
ver boven de andere verhalen staat. Ook om de zuiverheid van behandeling.
Boccaccio is dichter en dichter tot de realiteit genaderd. Hoe veel van eigen leven,
van zijn verhouding tot Maria, van de liefde die zijn ziel beheerschte, ook in het
vorige werk tot uiting kwam, de poging tot objectiveering in die verdichte stof werd
steeds in minder of meerdere mate beteekenend voor de tegenstrijdigheid in zijn
kunst waarop ik boven wees.
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Het is of hij in La Fiammetta voor 't eerst zich vrij maakt. Ook hier nog wel een
verschijning van Venus om de hoofdpersone tot ontrouw aan haren echtgenoot te
verleiden, ook hier nog wel de neiging tot mythologische uitweiding, maar - het raakt
de kern niet, is enkel opgelegd, werkt niet verwarrend. Geen oogenblik verstoort een
gezochte allegorie den gang van het verhaal, de duidelijkheid en logische ontwikkeling
der gevoelens.
La Fiammetta is om zijn inhoud een modern werk, een studie van ziele-leven. Het
moge geïnspireerd zijn op Ovidius' Heldinnebrieven en speciaal op dien van Phyllis
aan Demophoon; een gesprek van Fiammetta met haar voedster moge aan een tooneel
uit Seneca's Hippolytus herinneren, de hoofdzaak ligt ver buiten alle reminiscensen.
Totnogtoe had Boccaccio van zijn verhouding met Maria als 't ware altijd de
subjectieve, z i j n zijde laten zien: 't was, op het verhaal in de Ameto na, altijd z i j n
gevoel, dat in klacht of lofzang of avontuur zich uitte, - nu krijgen wij de
objectiveering, beter gezegd de tegenzijde.
't Is een elegisch verhaal van liefde en jaloezie, van vrouweleed om den geliefde.
We weten dat Boccaccio meermalen van Napels naar Florence gereisd is en daar een
wijl vertoefd heeft. Die afwezigheid - hoe ook gevuld door 't schrijven van Filocopo,
Teseide enz., steeds in opdracht van en als hulde aan haar, - kwelt Fiammetta. Zij
vreest dat haar Panfilo ontrouw wordt. Zij treurt en klaagt, vlamt op in toorn, dreigt
en schreit, verweemoedigt zich in herinneringen of gloeit in passie, kortom haar
stemmingen wisselen gestadig en haar uitingen doorloopen het gansche register van
vrouweliefde en -leed. Het accent is zoo waarachtig, zoo oprecht, dat Boccaccio
hoogst waarschijnlijk van de brieven zijner Liefste, te Florence ontvangen, heeft
gebruik gemaakt bij het schrijven van deze elegie in proza.
Door dit alles staat La Fiammetta van zijn eerste prozawerken het dichtst bij ons.
Nemen we aan dat in 1338 hun liefde zich het eerst heeft uitgesproken, dan vinden
we juist tien jaar later in het begin van 1348 Boccaccio in Napels terug. De liefde
voor haar heeft hem bezield voor al wat hij in dat decennium schiep - zijn kunst is
evenmin van Maria te scheiden als die van Dan te en Petrarca van de vrouwen door
hen vereerd en verheerlijkt.
Doch ik wees reeds op het éene, groote verschil. Beatrice en Laura zijn
bovenaardsche wezens geworden: de liefde van hun dichters was verheerlijking van
het ònstoffelijke. Maria is de vrouw gebleven, met wie Boccaccio de zuiver aardsche
liefde ten volle heeft gekend. Hij heeft haar schoonheid en deugden verheerlijkt,
maar wist ook wat in haar onvolmaakt was. In één woord, zij is voor hem een mènsch,
geen e n g e l . En daarom kon hij haar evenzeer als in de Ameto een plaats inruimen
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tusschen de zeven vrouwen van zijn Decamerone. De vroolijke, temperamentvolle
Fiammetta zou op haar beurt elken dag een novelle verhalen.

II.
Dante's Divinä Commedia, Petrarca's Canzoniere en Boccaccio's Decamerone staan
als eeuwendurende monumenten aan den ingang der nieuwe literatuur.
Want al moge men Dante om de geestelijke sfeer waarin hij leefde, geheel nog
onder den invloed van scholastiek en dogmatiek, als den sluiter der middeleeuwen
beschouwen, - als kunstenaar, zich bedienend van de spreektaal zijner landgenooten,
van den ‘dolce stil nuovo’, is hij eveneens inleider tot een nieuw tijdperk. Naar den
geest zijn Petrarca en Boccaccio stellig van hem gescheiden - als dichter dient hij
vooral den laatste tot voorbeeld. In de lyrische poëzie van Boccaccio is Dante's
invloed duidelijk aan te wijzen, en bij het lezen van La Fiammetta worden we telkens
aan het proza van La Vita Nuova herinnerd.
Boccaccio is echter, evenals Petrarca, humanist. Hèm vooral trekt het volle
menschenleven. Onbevangen is zijn blik, vrij zijn oordeel, vrijmoedig zijn critiek.
Hij staat niet als boetgezant, als geloofsijveraar gewapend met felle dogmen, hij heeft
een milden, lachenden blik op het leven verworven, is wellicht wat te tolerant
geworden uit meegevoel voor de menschelijke zwakheden, is geloovig zoon der
kerk, doch haat alle schijnheiligheid en huichelarij.
Hij houdt van zijn medemenschen, bovenal van de vrouwen, en we weten dat de
traditioneele middeleeuwsche vrouwen vereering zich bij hem niet in platonische
neigingen heeft geopenbaard. Hij leeft niet in het abstracte: zijn hoofdwerk heeft een
concreet-humane bedoeling, hij wil zwaar-beproefden vertroosten, afleiding geven
aan hun sombere gedachten, door tal van verhalen van zeer verschillenden inhoud.
De pest der middeleeuwen - de Godsgeesel - een dier vreeselijke bezoekingen,
waarvan wij, bevoorrechten der nieuwere tijden, ons geen voorstelling meer kunnen
maken, sombert als een zwarte verschrikking vooraan in dit boek van ontspanning.
In 1548 teisterde de moorddadige ziekte Florence. Dat Boccaccio de verwoesting,
door haar aangericht, met eigen oogen gezien heeft, het blijkt ten volle aan wie de
aangrijpende inleiding leest tot den Eersten Dag. Hij vertelt uitvoerig van alle ellende,
tot het hem zelf te veel wordt1). Nu van de vreeselijke realiteit naar 't rijk der fantazie.
Toch den schijn van het werkelijke bewaard. In de kerk di Santa Maria Novella, op
een Dinsdagmorgen, zijn zeven jonge vrouwen

1) ‘A me medecimo incresce andarmi tanto tra tante miserie ravvolgendo....’
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van 18-28 jaar bijeen, van wie de oudste, Pampinea, aanraadt om de stad te verlaten.
De anderen willen gaarne haar volgen - maar vrouwen alleen.... Daar naderen, als
geroepen, drie jonge mannen. Hun wil Pampinea vragen mee te gaan, maar een stem
verheft zich: wat zal men er van zeggen? En nu volgt een van die antwoorden, die
karakteristiek zijn voor den geest van den schrijver. ‘Dat doet er niets toe: als ik op
eerlijke wijze leef, en over niets gewetenswroeging voel, vertelle wie wil het
tegendeel; God en de waarheid zullen 't voor mij opnemen....’
We zullen den weerklank van deze woorden nog elders hooren. Maar toch zal de
tijd komen dat het lukt hem vrees aan te jagen, - te bekeeren!
Doch terug naar de Florentijnsche dames in de kerk, die met de drie jongelieden
afspreken den volgenden dag gezamenlijk te vertrekken. Dit geschiedde:
Woensdagsmorgens zien wij het gezelschap met de kamermeisjes der dames en de
dienaren der heeren aankomen in een lief gelegen landhuis1) op een heuvel, zoowat
twee mijlen van de stad.
Er wordt nu dra we zouden zeggen een reglement van orde opgemaakt; voor elken
dag moet een koningin of koning gekozen worden die de vermaken regelt en voorzit
in den kring der vertellenden. Na maaltijd en amuzementen neemt Panfilo voor de
eerste novelle het woord, waarna de anderen op hun beurt volgen. Over de Ameto
sprekend, wees ik er al op dat den eersten dag er volkomen vrijheid was over de
keuze van onderwerp, dat echter den tweeden dag reeds met de rubriceering der
novellen begonnen werd. Woensdag en Donderdag wordt er verteld, maar de Vrijdag
is aan ernstige gedachten en de Zaterdag aan.... zaterdagsche bezigheden2) gewijd!
's Zondags gaan ze naar het nieuwe verblijf, hebben ze hun derden verteldag daar.
Toen hij zoover gevorderd was, schijnt Boccaccio alvast dertig novellen in het
licht gegeven te hebben. Want vóor den vierden dag krijgen we een inleiding die als
antwoord op zekere critieken kan gelden. Hij had gehoopt, zoo schrijft hij, den storm
van den nijd te ontgaan, door den eenvoud van zijn verhalen en zijn proza-schrijven
in de Florentijnsche taal. 't Was niet gepast voor hem, zei de critiek, ook om zijn
leeftijd, zooveel grollen te schrijven alleen om vrouwen te vermaken. Alsof dáarin
schande stak!... En spottend geeft hij in die inleiding 't verhaal van

1) Bij dit eerste verblij f heeft B. volgens Baldelli op het oog gehad Villa Poggio Gherardi, Na
den vierden dag verhuisden ze dan, om niet meer door lastige bezoekers gestoord te worden
naar Villa di Schifanoia, tot in onze dagen bekend als Villa Palmieri, dicht bij den Mugnone.
In de inleiding tot den derden verteldag wordt aan deze schilderachtige omgeving een sierlijke
beschrijving gewijd.
2) ‘'s Zaterdags is 't de gewoonte der dames haar haren te wasschen (di lavarsi la testa) en alle
stof en onreinheid der geheele week te verwijderen.’
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den jongen, door zijn vader buiten opgevoed, die nooit vrouwen had gezien en aan
zijn vader vroeg, voor 't eerst die lievé schepsels aanschouwend, wat dat waren.
‘Ganzen’, antwoordde de vader ongerust, ‘looze schepsels.’ Maar de jongen vroeg
dringend om óok zulk een gans te mogen hebben!... De moraal? Als wie, zoo geheel
met haar onbekend, er naar verlangt, hoe kan de man die van de lieftalligheden der
vrouwen zooveel genoten heeft, haar niet het schoonste vinden om zich aan toe te
wijden? En zijn leeftijd?.... Guido Cavalcanti, Dante Alighieri, Cino da Pistoja,
hadden ze niet op rijpen leeftijd, de laatste zelfs in hoogen ouderdom, de vrouw
vereerd? Naar den Paruassus had men hem verwezen. Waren de Muzen geen
vrouwelijke wezens? En wie hadden hem meer stof tot dichten gegeven, de vrouwen
of de Muzen? De nijdige critiek zal hem niet neerslaan: hij zal novellen blijven
schrijven, den inhoud regelen naar 't hem lust.
We zien dat hij hier zelf de fictie verstoort, al richt hij bij voortduring zijn woorden
tot de gefingeerde schoonen.
Weer volgen vier verteldagen, wordt Vrijdag en Zaterdag gestaakt, gaan ze allen
's Zondags eerst naar de mis, en treedt daarna de achtste Giornata in. Hierbij zij nog
opgemerkt dat elke dag met een gezang besloten wordt.
De inleiding tot den vierden dag heeft een terugslag in het Besluit.
Hierin wordt op nieuw verzekerd dat de schrijver zeer bescheiden bedoelingen
gehad heeft en volstrekt geen aanspraak maakt op bizondere erkenning. Wij moeten
hier niet aan valsche nederigheid denken. Het schrijven van kleine verhalen in de
volkstaal was tot dien tijd het werk geweest van bijna-ongeletterden, iets wat volstrekt
niet tot kunst gerekend werd. En dat een man als Petrarca het dan ook niet ernstig
opnam, blijkt uit zijn houding na de voltooiing. Hij verontschuldigde zich dat hij
geen tijd en lust had het geheel te lezen, dat hij zich beperkt had tot de inleiding, de
beschrijving van de pest en de narede, en de geschiedenis van Griselda in het Latijn
wenschte te vertalen. Zoo gering was dus de belangstelling en waardeering, van den
eenen groote voor een werk van den andere, dat de onsterfelijkheid in zich droeg.
En Boccaccio heeft ongetwijfeld de hóóge houding van Petrarca volkomen gebillijkt.
Maar.... hij kon niet dulden dat zekere soort schijnheiligen het om
zedelijkheids-redenen veroordeelde. Dáar kwam hij krachtig tegen op. Als de lezer
geen onreinheid in zich heeft zal hij door deze novellen niet bedorven worden, al
komt er hier en daar een vrijmoedig woord in voor. En een verdorven lezer haalt het
slechte zelfs uit de Heilige Schrift.
Dan zegt hij hun, die dat soort van werk te min voor hem achten, dank voor hun
groote zorg ten opzichte van zijn naam!...
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Wat betreft de loszinnige wijze van spreken die men in zijn novellen veroordeelt,
hij heeft niet anders gewild, dan de vrouwen wat vertroosten door opvroolijking, en
men lette eens op de preeken van geestelijken, welke de lieden ernstig op hun zonden
moeten wijzen, hoeveel grappen, dwaasheden en spotternijen die bevatten!
Zegt men ook niet dat hij een venijnige tong heeft met de waarheid te zeggen over
de monniken! Hij zal ze allen laten praten en meenen naar goedvinden, nederig Hem
dankende, die na zoo langen arbeid met zijn hulp hem tot een goed einde heeft geleid.
Doch 't wordt tijd ons met de novellen zelve bezig te houden.
Eerst nog even wat over de vertellers.
Gelijk we in de Ameto gezien hebben, waren ook daar z e v e n vrouwen aan het
woord, en elk hunner droeg een allegorischen naam. Het getal zeven moet derhalve
ook hier wel de aandacht trekken. Maar kan men in de Ameto met wat goeden wil
de zeven hoofddeugden in de zeven vrouwen belichaamd zien, en tegenover haar
zeven ondeugden, - in den Decamerone moeten we ons met iets minder tevreden
stellen. Waarschijnlijk staan wij hier niet voor abstracties maar voor werkelijke
personen, bekenden van den schrijver.
Pampinea (hoogmoedig) is de oudste, ervaren en bedachtzaam; Neifile (de
verliefde) de jongste,- vroom en ernstig; Filomena (zanglustig) is mooi, groot, in
woord en daden afgemeten; Fiammetta is de ons bekende, vroolijk en luchtig; Emilia
(verleidelijk) beroemt zich de liefde te vluchten en verlustigt zich in eigen schoonheid;
Lauretta (schuw als Daphne die vluchtte voor Apollo en in een laurierboom
veranderde) is beschroomd, zacht, licht aandoenlijk; eindelijk Elisa (Dido, de verrade
verlatene) is zeer gevoelig.
Wat nu de drie jongelingen betreft - Boccaccio heeft zich in hen verdriedubbeld.
Panfilo, ons bekend als de minnaar van Fiammetta, Dioneo, de zinnelijke, vol
spotzucht en moedwil, die wel eens door de koningin tot de orde geroepen moet
worden en Filostrato, de door de liefde overwonnene of verslagene, - wij herinneren
ons den titel der geschiedenis van Troilo en Griseida1).
Hoever de zucht tot allegorie nog nawerkt is moeilijk te bepalen, maar als we
hooren dat Lauretta's dienstmeisje Chimera heet, kunnen we altijd nog op allegorische
voetangels en klemmen bedacht zijn!....
Het spreekt vanzelf dat er bij zooveel verscheidenheid van personen ook verschil
aanwezig moet zijn in den toon der verhalen, al hebben we

1) Vergelijk Vo l p i , Il Trecento, p. 112.
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dit niet al te nauw te nemen. Maar.... er is rekening mee te houden, ook bij het
beoordeelen der vertalingen en derhalve kom ik op dit punt nog terug. Behalve Maria
nog andere personen achter de namen aan te wijzen is een werk van gissingen. Prof.
De Gubernatis geeft zich veel moeite om zijn hypotheze, dat achter Pampinea koningin
Johanna van Napels te zoeken zou zijn, ingang te doen vinden. Met vrucht?.... Dat
in de Ameto het boven besproken verhaal van Fiammetta's overrompeling Pampinea
noemt als een der twee minnaressen van Caleone-Boccaccio maakt de onderstelling
al dadelijk gewaagd.
De inhoud der novellen is zeer verscheiden.
De meeste zijn avontuurlijke verhalen, er op aangelegd om door verschillende,
soms zeer zonderlinge verwikkelingen de aandacht te boeien, aandoening of - veel
vaker - den lachlust te wekken. En we hoeven niet te twijfelen of ze hebben aan deze
tweeerlei bedoeling volkomen voldaan.
Wat de laatste aangaat - het is voor ons wel eens moeilijk om het komische of het
geestige te ontdekken in wat ons als zoodanig wordt voorgezet. Maar we moeten
vooral in het oog houden dat de menschen nog eenvoudiger en goedlachscher waren,
't Is hetzelfde waar we bij klassieke schrijvers soms over struikelen, als we lezen dat
er gelachen wordt over een gezegde of woordenwisseling waarin wij naar het
komische zòeken moeten.
Een sprekend voorbeeld hiervan geeft Marcus Landau in zijn bekend werk Die
Quellen des Decamerone1), sprekende van de Sybaritische vertellingen. Aelianus van
Praeneste, die 14 boeken Varia historia schreef, zegt dat hij hartelijk gelachen heeft
om de volgende anecdote: ‘Een opvoeder ging met zijn kweekeling wandelen, de
jongen vond een vijg en wilde die opeten. De paedagoog kon dat niet toestaan, hield
den knaap een lange straf-predikatie - en at daarna zelfde vijg op.’
Als een schrijver het de moeite waard vindt om zoo iets als bizonder komisch te
boeken, dan is er wel een andere maat.
Zoo is 't ook met het geestige.
Stellig is er in den Decamerone veel geest, vooral in den vorm van moedwillige
satire, maar als er zoo bij gezegd wordt dat iemand met geestige woorden een ander
terecht zet of overtuigt of uit het veld slaat, dan denk ik nogal eens aan de bekende
plagerige vermaning om te waarschuwen als de geestigheid komt. Neem bijv. de
eerste vertelling van Fiammetta (I. 5) onder het opschrift: ‘De markiezin van
Monferrato onderdrukt met een kippen-maal en eenige fijne woordjes de dwaze liefde
van den Franschen koning’.
De markies van Monferrato is op een kruistocht, en de koning van

1) Wien 1869. S. 93.
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Frankrijk, gehoord hebbende van de schoonheid en deugd der markiezin, gaat haar
een bezoek brengen, reeds half verliefd op haar faam en dra heel verliefd in haar
bijzijn.
Zij begreep er alles van en zon op een middel hem het ongepaste en nuttelooze
van zijn verlangen aan 't verstand te brengen. Zij liet een maaltijd aanrechten van
allerlei schotels, maar het hoofdbestanddeel van alle was - kip. Kip en nog eens kip.
De koning vroeg eindelijk lachend: ‘Wel, mevrouw, bergt deze streek alleen kippen
zonder een enkelen haan?’ waarop zij, verheugd over deze haar zeer gelegen vraag,
antwoordde: ‘Neen, monseigneur, maar de vrouwen, al verschillen ze in kleedij en
rang, zijn hier eveneens geschapen als elders.’ De koning is door dat gezegde zoozeer
getroffen, dat hij van verdere pogingen aflaat. En al de dames zijn, blijkens het begin
der volgende novelle, het eens over het fijne van de terechtwijzing.
Nu vraag ik: wordt in onze dagen iemand erdoor getroffen? Ik voor mij vind het
verhaaltje gezocht en niet veel zaaks. Gezocht, omdat de aardigheid van kippen en
haan volstrekt niet spontaan uit het gegeven voorkomt. Hoe kan de koning proeven
dat die gerechten uitsluitend uit k i p p e - en niet ook uit h a n e v leesch zijn
saamgesteld? En slaat het geestig en raak bedoelde antwoord van de mooie markiezin
niet geheel mis? Zijn de woorden niet eer bot dan fijn?
En zoo gebeurt het meermalen dat onze appreciatie, op dit punt in 't bizonder, ver
wijkt van die der mede-hoorders in wie we Boccaccio's tijdgenooten mogen
vertegenwoordigd achten.
Doch een betrekkelijk klein aantal novellen hebben haar pointe in een gezegde,
in een bon-mot. De meeste zijn psychologische zede-verhalen, waarin telkens de
gulle spot-lach met breed geluid opklinkt.
Het avontuurlijke en dramatische is ruim vertegenwoordigd. De handeling strekt
zich uit over zeer verschillende tijden en plaatsen. Opmerkelijk is het groote aandeel
dat de zee erin heeft - niet voor niets heeft de schrijver zoolang in Napels vertoefd.
Maar hoe verscheiden het onderwerp en in welke tijden of gefingeerde omgeving de
handeling - we kunnen er zeker van zijn dat de zeden van Napels en Florence
hoofdzakelijk de heerschende zijn, dat de personen met hun deugden, liefst met hun
ondeugden geleefd hebben in Boccaccio's naaste omgeving. En dat juist geeft er het
merk van waarheid, het zuiver-menschelijke aan.
De verdienste van dit werk voor de Italiaansche letteren moge voor een groot deel
gelegen zijn in de fraaie stijlbeweging waartoe hij voor het eerst de ‘lingua volgare
di Firenze’ wist te bezielen - ik kom hierop nog terug -: voor de meer algemeene
literatuur is wat hij in dien stijl gaf aan psychologie, menschenkennis, zede-critiek
en satire, stellig van de meeste beteekenis.
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In zijn personen is een groote verscheidenheid: priesters, monniken, vorsten, soldaten,
dokters, magistraats-personen, heeren en knechten, handels- en werklieden, vrouwen
van rang en van mindere geboorte, en bij allen vinden wij de kenteekenen van hun
stand. Over het geheel is de houding van Boccaccio goediger tegenover de vrouwen
dan tegenover de mannen. De laatsten komen er meest heel slecht af.
En zijn verhouding tot de vrouwen heeft dit eigenaardige dat hij volstrekt niet
blind is voor haar gebreken, maar dat hij die vaak heel weinig critisch beziet. Soms
is het of in hem iets van den geest leeft, dien we ook in Maeterlinck kennen: of hij
in de vrouw het instinctieve leven zóo sterk, zooveel dichter bij de natuur acht, dat
haar daden - ook de verkeerde - daarin niet alleen hun verklaring, maar ook hun
verdediging hebben, terwijl eigenlijk de ziel onaangetast blijft door de overtredingen
van het lichaam. Slechts een enkele maal verlaat hem die lankmoedigheid, zooals
tegenover de weduwe in de 7de novelle van den VIIIsten Dag. Doch dan is er stellig
iets persoonlijks, en we zullen niet ver van de waarheid zijn als we verwantschap
zoeken tusschen die weduwe en de zoozeer gesmade in Il Corbaccio, de trouwelooze
slechte vrouw van zijn laatste verliefdheid.
Er is ook groot verschil in vrouwe-typen. We zien de onnoozele Alibec die door,
den brutalen kluizenaar misbruikt wordt, de ijdel-domme die de omhelzing van den
aartsengel Gabriel niet schuwt, de vrouw die geheel onder den invloed der
geestelijkheid willoos is; de tijdelijk verlaten gehuwde, voor wie het warme bloed,
de niet-verlaten e voor wie de onverschilligheid van den man de oorzaak wordt van
haar val, het jonge meisje aan wie te veel temperament werd toebedeeld. We zien
ook de deugdzame vrouw.... maar zeer zelden! En als hij ervan vertelt - we hoorden
boven van de mooie markiezin - we hooren nog van andere, de over-brave Griselda
niet te vergeten! - dan is het dadelijk of het eigenlijk gebeurt om dat nu óok eens te
doen, is er lang niet de opgewektheid, het levendige, het ondeugend tintelende in het
verhaal.
De mannen zijn meest zinnelijk, schijnheilig, sluw, jaloersch of dom. Als
grappenmakers zijn Buffalmacco en Bruno te noemen, historische personen, schilders
die vóor Boccaccio leefden en aangaande wie nog verschillende verhalen in omloop
waren. Een enkele maal komt er ook een edelmoedige man te voorschijn, maar van
de deugdzaamheid geldt ten opzichte van hen hetzelfde als van de vrouwen.
De novelle in de volkstaal was in Boccaccio's tijd niet iets nieuws. Maar er is van de
oudere novellen niet veel bewaard gebleven. We hebben een verzameling van honderd
novellen - Le cento Novelle antiche - dateerende waarschijnlijk uit de laatste helft
der dertiende
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eeuw. Dan schreef een Florentijnsche notaris (notarissen hebben groot aandeel in de
oude Italiaansche letteren!) Franceso de Barberino (1264- 1348) behalve zijn
Documenti d'amore, nàg een boek in versvorm Del reggimento e de' costumi della
Donne (over de opvoeding en leefwijze der vrouwen), waarin hij bij wijze van
exempelen kleine proza-verhalen geschoven heeft. Boccaccio heeft ook deze gekend1).
Aan de Antieke Novellen heeft hij kunnen ontleenen die der drie ringen, en de
boven meegedeelde van den jongen die op volwassen leeftijd voor het eerst vrouwen
zag,2) al verschilt de inhoud verder aanmerkelijk.
Ik zeg: k u n n e n ontleenen, want met zekerheid valt er in deze weinig te beslissen.
Marcus Landau heeft in zijn doorwrochte monografie de uitkomsten van een zeer
wetenschappelijk onderzoek neergelegd, en zegt aan het slot:
‘So haben wir den Ursprung von beinahe achtzig Novellen des Decamerone mehr
oder weniger deutlich gesehen und dabei bemerkt, wie Boccaccio die
verschiedenartigsten Quellen: Volkssagen, aus dem Orient herübergebrachte
Erzählungen, Dichtungen älterer Autoren und Anecdoten von berühmten Männern
benutzte. Seine reichste und frischeste Quelle aber was seine Phantasie, mit der er
nicht nur das ihm von Andern Uberlieferte ausschmückte und belebte, sondern auch
ganze Erzählungen und Anecdoten erfand. Von manchen Novellen des Decamerone,
die gerade nicht zu den schlechtesten gehören ist uns keine Quelle bekannt, und so
lange wir keine Spur einer solchen gefunden, wäre es doch zu hart, wenn wir
Boccaccio nicht die Erfindung einiger Novellen zutrauten.’
Alsof de fantazie en kunst, waarmee hij oude gegevens tot iets geheel nieuws
verwerkte, niet voldoende zijn om zijn oorspronkelijkheid te doen hoog houden!....
Toch blijft het boek van Landau hoogst interessant. Wat men er echter op kan
aanmerken is: dat de geleerde schrijver geen gewicht genoeg toegekend heeft aan
de mondelinge overleveringen. Een enkele maal als bij novelle VII, 2: De minnaar
in het vat, of V, 10: De verzoende echtgenooten, kan men door er den tekst van 't
oorspronkelijke - plaatsen uit Apulejus Metamorphoses - naast te zetten en zoodoende
woordelijke overeenkomst te vinden, een bepaalde schriftelijke herkomst

1) Het bizonder gedocumenteerde werk van Ad. van Bever en Ed. Sansot - Orland, Oeuvres
galantes des Conteurs italiens, Paris, Mercure de France, geeft verschillende bizonderheden
betreffende leven en werken ook van dezen schrijver, benevens de vertaling van een zijner
novellen.
2) Novelle LXXIII en XIV. Le cento Novelle antiche. Milano 1825.

Groot Nederland. Jaargang 5

368
aanwijzen, maar meestal is het aantal overeenkomsten met novellen, verhalen, fabliaux
van Oost en West zóó groot dat juist die veelheid tot voorzichtigheid maant.
In de middeleeuwen was de mond voor velen wat thans de drukpers is, de
overbrenger van het nieuws, was het luisteren menigmaal wat nu het lezen is. De
Decamerone getuigt er immers zelf van, hoe alles - fictief - mondeling behandeld
wordt, de Filocopo deed het evenzoo met dertien Quistioni en in de Ameto hebben
we den jager tusschen de verhalende nimfen gezien. Vertelt Boccaccio in het eerste
boek van de Filicopo niet van een samenkomst met zijn geliefde en anderen, waarbij
over de lotgevallen van Florio, zoon van den koning van Spanje gesproken wordt:
‘r e c i t a n d o i s u o i c a s i con amorose parole’. Kwamen er niet aan het hof van
Napels Fransche troubadours, Italiaansche cantastorie, die telkens en telkens weer
met andere vertellingen de aandacht van hun gehoor moesten boeien? Daarbij heeft
Boccaccio van der jeugd af een zwervend leven geleid, in verschillende landen en
steden vertoeft, werd Napels voortdurend bezocht door velen die handel dreven op
het Oosten - is er in dat alles niet aanwijzing genoeg om te gelooven aan vaak
mondelinge overlevering?
Ik sprak slechts even van de Quistioni, de behandeling van allerlei vraagpunten,
meest de liefde betreffende, voor de minnehoven, licht ook aan het koninklijke hof
te Napels, waarbij natuurlijk exempelen uit ouden en nieuwen tijd tot illustratie
moesten dienen.
Boccaccio rept in het vijfde boek van Filicopo zelf van verhalen die uit Egypte al
in Zuid-Italië bekend waren geraakt maar nog niet doorgedrongen tot het Noorden.
Uit het Oosten maakten zij dus ten deele hun reis door Egypte naar Europa.
Hieruit volgt ook vanzelf dat Boccaccio met de grootste vrijmoedigheid gebruik
maakte van de langs den weg van mondelinge ovelevering hem bekend geworden
volksverhalen, waarvan er trouwens in verschillende streken wel gansch gewijzigde
lezingen zullen bestaan hebben. Hij lachte om aanmerkingen op dat punt, tartte zijn
critici om de eenig ware lezing te toonen, overtuigd van hun onmacht.
De bestanddeelen, in de novellen terug te vinden, zijn zeer verscheiden. Van
Indische en klassieke oudheid, kerkelijke exempelen, troubadours-verhalen, romans,
fabliaux, volksoverleveringen, kronieken: van àlles is er in aanwezig, maar de
hoofdzaak blijft het werk van den man die met genialen eigen kunstvorm dit alles
wist om te scheppen tot iets nieuws. Over dien vorm nog in een volgend hoofdstuk,
tevens over de vertalingen.
(Slot volgt.)
W.G.v.N.
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Een uitweg
door Frans Coenen.
In de vroolijk-bezonde ochtendkamer zat mevrouw de Stoffelaar achter haar theeblad,
wachtend tot haar zoon beneden kwam om te ontbijten.
Een krasse oude vrouw, zooals zij daar oplettend breiende zat, het mooi-regelmatig
gezicht verstrengd door ouderdomsgroeven om den ietwat ingevallen fijn gelipten
mond, de oogen achter brilglazen neer. En de magere, bleeke, blauwgeaderde handen
gingen rust-loos op en neer met het getikkel der glimmend houten breinaalden, dat
de stilte-rust niet verstoorde.
Soms ging van het frissche, blauw-en-wit porceleinen theepotje even een klein
stootend geraas uit of de thee op 't punt was te koken. Dan sloeg de oude vrouw even
de oogen op, - donkere oogen met doordringenden blik - en keek met een frons van
ongeduld tusschen de grijze brauwen eerst naar het lichtje, dan naar de kamerdeur.
Waar Jacob toch bleef? Hij was andere morgens nooit zoo laat....
Maar zij ging weer voort met het breien in het tikkelen harer houten pennen, en
de gezellige ruimte soesde voort in dezelfde rust.
Tot een dikke cypersche poes, die in een streep zonlicht zich ijverig kopknikkend
had zitten likken, - eerst één poot, toen de andere, toen een achterbeen, als een geweer
geschouderd - langzaam, poot-rekkend, op de vrouw toe kwam en tegen haar ging
opstaan, met de groene ronde oogen ernstig vragend.
‘Ja poesie, ja poes,...’ praatte zij, naar het dier overgebogen, streelend met haar
oude geaderde hand over het donzen poesevel.
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En haar stem was, eerst schorrig van 't lange zwijgen, diep-klankig, onbewust
voornaam in 't zuiver articuleeren der woorden...
‘Ja, poesebeest.... de baas komt ook zoo laat.... we krijgen dorst, hè? Hier dan
maar.... we zullen dan maar niet wachten tot er eerst thee gedronken is.... direkt maar
een beetje melk voor poes, hè?....
En met rustige bewegingen maakte zij een schoteltje vrij op het blad, schonk uit
't kleine kannetje een gulp melk over en zette het neer voor poes, met een beetje
moeilijke stijfheid in het overbuigen.
‘Daar beesje,’ zei ze, bleef even toekijken hoe het dier, de pooten onder het lijf
gedoken, met knikkenden kop en delicaat tongetje ijverig de melk slurpte.
Maar daarna nam ze haar werk niet weer op. De bleeke handen bleven stil in haar
schoot, dekkende de pennen, die links en rechts uitpiekten en het mooi rustig-oud
gezicht, waarlangs de grijze haren onder een zwart kanten mutsje waren weggestreken,
keerde zich naar buiten. In gedachten-verzonkenheid tuurden de schrandere donkere
oogen achter de lichtende brilglazen door het venster in den zonblinkenden koelen
voorjaarsdag.
Hevige windvlagen voeren telkens door het bruine winterhout der heesterboschjes
voor het huis en de nog jonge plantsoenboomen rekten en schudden hun takken, als
in heftige ontroering, terwijl achter al die bewegende dingen de huizen van den
overkant hun starre lijning bewaarden, doch opvroolijkten of versomberden, als alles
in 't rond, met 't wisselend zonnelicht.
Maar, in haar gedachten verloren, zag zij niets hiervan. De vingers treuzelden aan
de houten pennen, en soms bewogen de lippen onder de zware werking van het
denken. Zij dacht, dacht aan haar twee zonen. De een, zeeofficier, verweg op een
jarenlange reis, toch al sedert zoo lang niet meer deelhebbend aan de
familie-huislijkheid. En hij was toch haar liefste, met wien zij zich het nauwst verwant
gevoelde, en die ook haar het best begreep in haar groot, maar stugge en zich moeilijk
gemeenzaam makend liefdegevoel.
Voor Jacob, den oudsten, had zij altijd minder gevoeld. Hij was niet in die mate
hàar kind. Hij was goedmoedig, maar grof van gevoel en zoo oppervlakkig! Zij waren
altijd goed met elkaar omgegaan, doch intimiteit was er nooit geweest, en nu zij
samen woonden nog minder dan vroeger. Er stak ook een tegenzin in
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haar, zekere schuwe verbazing om wat zij dikwijls van zijn nog-altijd-jongelui's-leven
vermoed had. Hoe kon een man van zijn leeftijd - hij was toch al diep in de veertig
- zoo zijn! Zij was niet preutsch, zij had als weduwe twee jongens groot gebracht en
wist wel wat jongelui toekwam. Maar dit - wat zij tenminste van Jacobs leven meende
te weten - kwetste haar godsdienstigen levensernst en haar trots. Het kon geen
groot-mannelijk karakter zijn, die zoo handelde, meende zij.... en het was haar vaak
geweest als stond zij hierdoor nog verder van hem af....
Zoo waren er in haar dagen van bezige opgewektheid en kalmen levenslust toch
wel oogenblikken gekomen, dat zij zich eenzaam had gevoeld, vooral in die laatste
jaren, dat zij zich ouder had voelen worden. Maar zij mocht niet morren! Welk
menschenleven was er zonder leed. En anderen, zoovelen rondom haar, hadden wel
gansch andere rampen te dragen gekregen....
Door het weer plotseling ophelderen van het buitenaspect, ook door het aangaand
razen van de thee, die nu waarlijk kookte, werd de oude vrouw zich weer bewust,
zette haastig hettrekpotje af en nam eenigszins driftig haar pennen weer op.
Wat deed ze zich die dingen in 't hoofd te halen! Neerslachtigheid was toch anders
waarlijk haar aard niet.... Maar och, ze wist toch wel! 't Was dat ze al dagen lang
gedrukt was, in zorg om Jacob, die zoo wonderlijk deed in den laatsten tijd. Eigenlijk
sedert dat engagement er door was....
Vreemd! Vroeger had ze zoo dikwijls verlangd, dat hij toch eens een lief meisje
in zijn stand mocht ontmoeten, dat hem aftrok van al die andere ‘verbintenissen’....
Hij zou zeker een goed huisvader zijn, als hij een vrouw trof, die hem begreep en
wat wist te leiden.... Maar dat 't nu juist die Suze Verhage moest zijn.... die vriendin
van die overdreven Phie Bloks. Op die d'r broer, Jacobs vrind, had ze 't ook al niet
begrepen: een blufferige, oppervlakkige jongen, die Jacob vroeger tot allerlei dingen
verleidde.... dingen die.... Afijn, dat was vroeger.... Maar ze had eigenlijk altijd weinig
sympathie voor die heele familìe Bloks gehad, zoo opzichtig, zoo overdreven, zoo
geforceerd modern, en daaronder toch zoo ijdel en wereldsch. En die vriendin, Suze,
paste daar precies bij: ook dat geëmancipeerde, dat overdreven-positieve, veel te
resolute voor een vrouw, dat bijna mannelijke.... 't Stond haar bijzonder tegen, moest
ze bekennen.... En zoo'n meisje
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moest nu juist Jacobs vrouw worden.... Nee, 't was zeker niet wat ze gehoopt had....
En Jacob was 'r ook niet mee tevreje.... Maar wat kon-i doen, zoo'n zwakke jongen....
nu 't zoover was gekomen? Ze was blij dat ze 'm had. Ze had daar altijd achteraf
geleefd, in Nimwegen, bij een oom, 'n oud-militair, die d'r voogd was en een knorrige,
egoïste ouwe heer moest zijn, had ze gehoord... En dan geen geld, zich altijd
bekrimpen, een echt provinciaal leventje, erg suf en eentonig. Zoo'n meisje was blij
d'r uit te zijn en klampte zich natuurlijk vast aan de man, die ze eenmaal had....
Eigenlijk ook wel héel begrijpelijk.... En 't kon haar ook niet schelen, dat 't kind geen
cent bezat.... als ze maar wat zachter was geweest, wat vrouwelijker, liever.... En
wat knapper ook, voor Jacob vooral.... Ze kende 'm zoo.... Hoe moest dat gaan op
den duur.... Maar karakter had ze wel.... dat was waar....
Het was er een die wist wat ze wilde en dat gedaan kreeg ook,.... En in de laatste
maanden, dat ze daar logeerde, had mevrouw De Stoffelaar wel gemerkt, dat ze 't op
d'r armen jongen voorzien had.... De angst was haar om 't hart geslagen, toen ze 't
gemerkt had op een partijtje hier aan huis, nu al een paar maanden geleden.
Suze wàs geen vrouw voor Jacob, dat had ze dadelijk gevoeld, maar ook dat als
die meid positief wou, d'r jongen zich wel zou moeten overgeven.... Och, als een
vrouw bepaald een man hebben wil, dan krijgt ze 'm altijd, dat had ze zoo dikwijls
gezien in d'r leven....
En 't was haar nóg meegevallen, dat die meegaande, zwakke Jacob zich zoolang
verweerd had.... Hij wou in 't begin blijkbaar niets van haar weten. Dat had ze wel
gemerkt, als ze er op zinspeelde, dat Suze Verhage 't op hem voorzien had.... Veel
durfde je ook niet te zeggen, uit angst dat 't net de tegenovergestelde uitwerking zou
hebben....
Maar hij had er toen niets geen genie in, dàt was zeker.... De invitaties van de
Bloksen sloeg hij af, zoo vaak hij kon zonder onbeleefd te worden. Voor die
tennis-club, waar ze mekaar vaak ontmoetten, bedankte hij.... ontliep 'r zooveel
mogelijk.... Ja.... hij had zich wèl alle moeite gegeven om 't te ontgaan, bij het
overdenken voelde ze het nu heel duidelijk, hij had zich bepaald wanhopig verweerd....
Ongewoon volhardend voor zoo'n karakter als 't zijne eigenlijk.... Hij moest er dan
wel veel op tegen gehad hebben...
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Maar waarom had hij 'r dan eindelijk toch gevraagd?.... Waarom...? Ach, gekheid!
Immers omdat zij 't wilde! In een kleine stad ontloop je mekaar toch niet en hij wilde
d'r niet kwetsen en hij was zoo innig goedmoedig. Natuurlijk waren ze ten slotte toch
weer dikwijls samen geweest, vooral nu de oude mevrouw Bloks met zieke Joopie
mee naar Gelderland moest en 't bij hun als 't ware een jongelui's-huishouen werd,
met Phie als gastvrouw, die door haar broers inviteeren liet, wie zij wilde.... en wie
d'r vrindin wilde....
En toen was 't toch nog veel gauwer beslist geweest dan zij gedacht had, zoodat
zij zelfs geschrikt was, toen hij op dien avond, nu een paar weken geleden, haar zijn
meisje was komen presenteeren.... Nou, zij had hun gezegd, dat ze hoopte dat dit
engagement een weldoordachte stap was, want dat ze geen van beien meer zoo
piepjong waren, en dat 't tot hun zegen en geluk zou strekken....
Maar toen op die avond had Jacob ook al zoo raar gedaan, zoo afgetrokken en dan
weer overdreven.... Suze scheen toch wel erg van 'm te houen, dat had ze toen en
later ook wel gemerkt.... Meer dan hij van haar.... En zij vreesde dat hem dat nu
drukte.... al mèer drukte.... dat hij berouw had en 't niet durfde afmaken.... Gek, juist
nu Suze uit de stad was, naar Nimwegen, naar d'r oom en vroegere voogd, was dat
erger geworden, die vreemdheid van 'm....
Ongeduldig en prikkelbaar soms,... om geen huis mee te houen! En dan weer kon
je geen woord uit 'm krijgen en zat hij den heelen avond maar als een blok in zijn
stoel vóór zich te kijken..... Arme jongen! Maar dat kòn toch zoo niet op den duur,....
ze moèst 'm d'r over aanspreken.... hoe ze d'r ook tegen op zag.... Vooral om hèm....
't Was zoo beschamend voor 'm: eerst dat engagement en nu, geen maand later, al
spijt! Hij was toch geen kleine jongen meer! Waarom had hij 't dan begonnen....
Maar ze moèst spreken.... 't drukte 'm te erg.... en ook om dat meisje.... hoe eerder
't dan afgemaakt werd hoe beter.... Maar o! 't zou haar wel verdriet doen.... zij die 'm
eerst zoo met alle geweld had gewild.... Maar als hij nou toch niet van d'r hield....
De oude vrouw voelde nu meelij met haar en ergernis tegen haar zoon. Dat zij van
hem hield en hem per se hebben wilde,
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dat kon Jacob niet helpen. Maar wèl, dat hij zoo slap en week had toegegeven.... 't
Nu af te maken was wreed en 't was wel degelijk zijn schuld.
Maar och.... 't zou gauw vergeten zijn, dat leed.... Voor haar ook?.... Bij hem
zeker,... en als zij nu toch geen vrouw voor hem zou geweest zijn.... Veel te heftig
en heerschzuchtig en wereldsch....
Een klop op de deur en 't dienstmeisje dat in de opening verscheen.
‘Een telegram voor meneer, mevrouw.... wil u even afteekenen?’
‘Ja.... geef maar hier Stien.... 't telegram maar naast meneers bord.... Of nee....’
bedacht zij zich, omgrabbelende in haar sleutelmand naar een potlood om 't reçu te
teekenen.... ‘ga maar even naar boven en klop aan.... meneer zal wel klaar zijn.... dan
kan-i zelf meteen afteekenen....’
‘Best mevrouw!’.... De deur sloeg achter het meisje dicht.
De oude dame hoorde haar de trap-op gaan en boven op het portaal aan de zitkamer
kloppen. De stem van Jacob klonk van de achterkamer, schorrig-gedempt, door den
afstand zeker.... En toen wat praatgebrom aan de deur vóór.
Maar de oude vrouw luisterde al niet meer. Vaag hoorde zede stappen van het
meisje naar beneden, Jacobs zware kraaklaarzen boven haar hoofd, zorgelijk
bedenkend ineens of 't misschien niet moeilijkheden in zaken waren, die hem
drukten.... Maar terwijl zij bijna werktuigelijk voor Jacob al een kop thee inschonk,
leek haar die gedachte zoo dwaas, dat ze glimlachte. Die ouwe soliede wijnzaak van
Corvel en Co.! Wat kon daar nu in misgaan?.... Bovendien, Jacob had dagen, dat hij
niet naar kantoor ging voor laat in den middag en maar lusteloos in zijn kamer bleef
omhangen. En dan hoorde ze wel de telefoon, als hij een enkelen keer werd
opgescheld. Maar nooit iets verontrustends of ongewoons.... dat had ze nu al zoo
lang bijgewoond. Maar zij luisterde nu weer.
Al eenigen tijd had het zenuwig-haastige kraakstappen boven hinderlijk in haar
denken gedreund. Meest was het achter, maar nu ook vóór: snel, bijna dravend heen
en weer loopen, als van iemand, die wanhopige haast heeft.
De oude vrouw luisterde nu bewust en voelde zich ineens onrustig worden. Wat
had hij toch een haast!
Hoor 's! Hoor 's! Haar hart klopte er van! Boven werd zwaar krakend een lâ
dichtgebonsd.
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Wat mankeerde-n'm? Was-i nou wèl! Zoó'n leven te maken!...
En daar sloeg de kamerdeur achter hem dicht en stormde zijn loop omlaag de trap
af. Brutaal knarste de deurknop en hij was binnen.
‘Hemelsche goedheid, jongen!’.... wou ze hem aanroepen, maar het stokte in haar
keel om zijn uitzicht, om zijn hulpeloos angstgezicht, opgezet-rood en met
schril-glanzende oogen - oogen die in 't bol-rood van den kop ingezonken schenen,
't wit bloederig dooraderd - boven zijn blijkbaar haastig aangeschoten slordige kleeren.
‘Wat is t'er?’ kon ze enkel maar bevend zeggen. Doch hij had haar al het open
telegram voorgehouden, dat trilde in zijn hand en zijn stem klonk, als gewrongen uit
zijn benauwde keel, schorrig-dof en hijgend:
‘Suus komt.... ze seint.... dat ze vanmorgen al komt.... om met me na d'r voogd te
gaan....’
Strak staarden een oogenblik de gebrilde oogen der oude vrouw op het telegram,
waar ze in haar ontroerìng nauw de blauwe lettertjes op de reepjes wit onderscheidde.
En toen hij 't papier verfrommeld liet vallen, en gejaagd een stoel verzette en weer
terugzette en door de kamer schreed, blijkbaar onbewust van zijn doen, sloeg zij
even strak haar oogen naar Jacob op.
‘Nou? Wat zou dat?’ vroeg ze hard, bevend van den schrik en een komenden vagen
angst.
‘Wat dat zou? Maar dat kàn niet!.... Dat kan immers niet! Jezis! dat kan toch niet!....
De laatste woorden klonken als geschreeuwd en in haar toenemenden angst konden
haar lippen enkel geluidloos de vraag-woorden vormen:
‘Waarom niet?’
Maar hij bemerkte 't niet in zijn opwinding, hief zijn gebalde vuisten voor zijn
hoofd, mompelend: ‘Jezis! Jezis! nou al!.... mot dat nou al!....’ Doch gekeerd naar
de vensters, zag hij zijn moeder opgestaan en haar sidderende bleeke ontdaanheid,
en dit gaf hem weer zelf beheersching en energie terug.
‘Waarom niet?’ herhaalde zij, met moeite fluisterend.
‘Ach! dat begrijp u immers toch niet!’ was zijn heftige antwoord, samen met een
snelle handbeweging.... ‘'k zal u later
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wel uitleggen,’ vervolgde hij kalmer.... ‘nou niet.... maar ik wil telegrafeeren, ik wil
d'r af-telegrafeeren!.... dadelijk!....’
Zijn moeder had nu, met opzetting van haar gansche geestkracht, haar kalmte
teruggekregen. Zij stond nu rèchtop aan tafel, de armen krampig-star naar 't lijf
gestrekt, terwijl 't hart haar in de keel bonsde.
‘'t Zal te laat wezen,.... 't telegram zal 'r niet meer bereiken’
‘Ach god! ja wel! misschien nog wel!’ sprak hij klagend-heftig tegen.... ‘gauw
dan, schel u dan.... toe dan, dan kan ze 't wegbrengen!...’
Hij had al een wit blaadje uit zijn portefeuille gescheurd en zijn dikke vingers om
het gouden potloodje krabbelden moeizaam de woorden, terwijl de arm op de tafel
trilde onder de beving van zijn zware lijf.
De oude vrouw stond er naar te zien. Haar oogleden knipperden en zij voelde een
hinderlijke zenuwtrilling aan haar slaap. Toen zij, nog eer hij de woorden
moeilijk-bedwongen had afgekrabbeld, haar hand uitstak om 't papier aan te nemen,
merkte zij hoe ook haar vingers beefden, en haar onrust werd er nog erger door.
‘Zoo.... geef nou maar gauw,’ zei ze gedempt, toen hij te schrijven ophield en ze
nam het papier onder zijn hand weg. Terwijl zij er mee weghaastte, zakte hij, als
doodvermoeid, op een stoel aan den wand neer, zonder de oogen op te slaan,
sprakeloos.
De oude vrouw was naar de keukentrap gegaan en terwijl ze die afdaalde, zoo snel
ze kon, met wat onzekere, schokkige neer-stappen, den blik strak omlaag en de eene
hand stijf glijdend langs de leuning, riep ze al vooruit aan de tweede meid, om boven
te komen.
‘Stien.... Stientje.... waar ben je?.... gauw, maak je klaar, d'r moet een telegram
weggebracht..., maar gauw, d'r is vrees-selijke haast bij,...’
‘Ja mevrouw, dâlijk....’ zei de meid, die halverwege op de trap het telgram aannam,
‘ik zal direkt gaan.’
Maar juist had zij zich weer omgekeerd, vlug de trap aftrippend, toen boven de
voorkamerdeur werd opengerukt en zoowel zij als de oude mevrouw verschrikt
onbeweeglijk bleven bij dat onverwacht en alarmeerend gedruisch.... Terwijl Jacobs
benauwd heesche
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stem al naar beneden riep, dat Stien 't telegram maar boven brengen zou en 't hem
geven.
‘Ik zal 't zelf wel brengen't duurt me te lang.... toe dan toch, meid! teut niet!....
Godallemachtig! zie je dan niet dat er haast is!....’ huilschreeuwde hij, toen de meid,
bedremmeld, niet zoo gauw wist wat te doen. ‘Geef hier.... geef hier.... zeg ik.’
‘Hei Jacob, bedaar wat.... ze komt al....’ viel de oude vrouw in, verontwaardigd,
maar zelf bevend van schrik en wankelend, zoodat ze met beide handen achter zich
steun zocht in den hoek van de trap.
Maar hij was al met plompe, dreunende stappen de gang ten einde, rukte zijn hoed
van den kapstok en trok de deur ruw uit het slot, die daarop achter hem dichtviel met
dreunenden slag.
Onwillekeurig bracht de oude vrouw de hand aan haar hart en zakte hijgend op
een traptrede neer, de oogen in 't bleek gezicht gesloten, alsof ze flauw zou worden.
Zoo dacht het Stien, die verdwaasd en met open mond op dezelfde treê was
gebleven, vanwaar de jonge meneer haar 't papier uit de hand had gerukt, maar nu
ontsteld opkwam, de armen vooruit, vaag verwachtend dat mevrouw op zijweg zou
zakken.
‘Mevrouw,.... mevrouw,... mevrouw!...’ herhaalde ze dringend, zonder te weten
wat ze zei, met den arm haar te steunen pogend om den rug.
Maar de oude vrouw richtte zich al, moeilijk maar krachtig-willend, op en keek
haar aan.
‘Nee.... och nee Stien.... 't is niks,’ fluisterde zij met bleeke lippen ‘'t is maar van
schrik..., meneer Jacob doet zoo.... zoo brusque.... zoo heftig vanmorgen.... dat maakt
me ongerust en zenuwachtig....’
‘Gaat u maar een beetje stil zitten boven,’ raadde bezorgd 't meisje, ‘wil ik u
helpen? of kan u wel?’
‘Nee, ik kan nou wel.... dank je kind.... zoo.’ En strompelend en zich steunend,
heesch de oude vrouw zich de treden op. ‘Ga jij nou maar,’ zei ze met een goedigen
knik van haar bleek gezicht, zichzelve echter weer geheel meester.... nou is 't wel
weer over.... nou moeten wij maar wachten.’
‘Ja, mevrouw,’ gaf 't meisje twijfelig en bedeesd terug, terwijl ze langzaam naar
beneden ging.
In de huiskamer, waar nog altijd 't ontbijt gereed stond, ging
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mevrouw langzaam naar haar stoel aan 't raam terug, bij het langs gaan onwilkeurig
lettend op het in plooien opgeschorte tafellaken en 't weggeschoven bord, waar Jacob
zijn telegram geschreven had.
Toen ze zat, een geaderd-bleeke hand op elke zijleuning, bleef zij naar die tafelplek
staren, met groote starende oogen, als zag zij nogmaals innerlijk het gansche
angstigende tafreel van kort geleden.... En plots slapte zij toen achter in haar stoel
ineen om zacht jammerend uit te snikken, de handen voor 't gezicht.
Al dempte zij met kracht van wil haar schreien, geheel inhouden kon zij 't niet.
Telkens weer brak 't uit, haar lijf doorschokkend. Dan, wat kalmer, bette zij haar
geroode oogleden, mismoedig 't oude hoofd schuddend, terwijl haar lippen trilden.
Zij mompelde onverstaanbare woorden, snikte nog na, maar minder heftig al, en
bleef eindelijk roerloos, starend met neergeslagen oogen....
Een lange poos.... waarin zij niets voelde noch dacht, afgemat rustend na de
doorstane emotie.
Maar de poes, die op fluweelen pootjes nadergeslopen was, even beneden aan haar
schoot aarzelend, terwijl de ronde oogen strak haar aanzagen, sprong nu in een
veerlicht sprongetje op haar, zoodat zij schrikte en zichzelf hewust werd. En de
gansche zwaarte van onzekerheid en angst was weer op haar.
In het vervaalde licht uit het nu durend versomberde buiten stond de kamer met
iets verlatens over alle dingen en ook over haarzelve, of zij hier al uren en uren
vergeefs had gewacht, terwijl ergens daarbuiten, onafwendbaar noodlottig een
schrikkelijk gebeuren zich voltrok.
De oude vrouw hield 't niet meer uit.... Terwijl zij zachthandig de poes weer naast
zich op den grond liet glijden, stond zij haastig op om te schellen. Deze doodsche
afwachting moest gebroken worden! Zij zou maar laten afruimen.... 't was nu toch
geen ontbijtuur meer.... Als Jacob nog iets hebben wilde, kon hij 't toch wel krijgen,
maar zij kon niet met alles maar zitten wachten.
Juist hoorde zij de stappen van Stien boven op de laatste altijd-krakende traptreden
en voorvoelde zij haar zeggen van maar-wegnemen en niet langer op meneer
wachten.... toen de sleutel in het slot van de huisdeur knarste, die daarop even
donker-krakend, werd opengedrukt: Jacob, die terugkwam!
Een verwonderlijk-hevige, hartbeklemmende angst viel nu weer op haar neer. Zij
hoorde hem de deur sluiten, met een
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loomen bons en zij wist ineens hoe hij nu was: niet meer zoo woest en heftig als
tevoren, maar afgemat en als moedeloos afwachtend iets onvermijdelijks. Maar wat,
wat, wàt dan? vroeg haar radelooze onrust.... en plots besloten, hoewel haar hart zoo
bonsde, dat zij er van hijgde, opende zij de deur en ging in de gang Jacob tegen.
Hij had zijn jas al uit en hing juist zijn hoed op, toen zij naderde en zijn verwezen
blik opving. In het druilig ganglicht zag zijn gezicht nu moe-bleek en zijne
bewegingen waren slap en traag. Langzaam wendde hij zich, om de trap op te gaan,
zwijgend en alsof hij haar niet eens merkte.
‘Jacob.... ik wìl nou weten!.... Jacob.... spreek nou toch 's.... je maakt me zoo
doodelijk bang....’ smeekte zij, onwilkeurig haar handen vouwend naar hem heen....
Hij bleef staan en weer ging zijn doffe blik over haar. Even bleef hij haar aanzien....
toen bewuster, maar met blijkbare inspanning, klonk zijn heesch-fluisterende stem:
‘Vanavond, moeder.... vanavond, dan zal u alles weten....’
En zich afwendend, ging hij met loome stappen de trap op, terwijl de oude vrouw,
hem angstig naziend, geen moed had nog aan te dringen.... Maar ze moèst toch weten,
bedacht zij zich, zij moèst hem na in zijn kamer. Doch een harde schel, die haar deed
opschrikken, veranderde haar voornemen.
Dat was zeker de groenman.... Zij kon nu vooreerst hier in 't huishouden niet weg.
Zoo meteen zou de slager ook komen en de kruidenier en nog zoo veel.... Die schel
stond dikwijls niet stil 's morgens! Och God, och God!
Dan moest zij maar wachten tot straks, tegen twaalven, als 't kalmer werd, als
zijzelve ook kalmer zou zijn.... misschien....
Jacob was zijn kamer binnengegaan, zijn donker en stemmig gemeubelde zitkamer
aan de straat, en had zich op de groenleeren divan onverschillig achterover geworpen,
met zijn zwaar lichaam het gladde overtrek diep indeukend, zijn bemodderde laarzen
brutaal schurende op het keurig gladde leer. Zijn blond dik hoofd, met de bol-blauwe
oogen en den zwak, als in stâge verwondering ge-openden mond, staarde omhoog,
terwijl de dikke rechterhand zwaarberingd, rusteloos de weinige blonde snorharen
streek en krulde, altijd-maar-door met zenuwachtige vingers, onbewust. Hij
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dacht eigenlijk niet. Er was een ijle, hoofdpijnkloppende lichtheid in zijn hoofd,
tegelijk met een proppigen, huilerigen drang in zijn keel. Maar toch kon hij niet
huilen nu, zooals hij dagen lang al gedaan had. Hij voelde zich uitgehuild met
droogbrandende oogen en zoo doodmoede na de opwinding van dezen morgen, dat
het was of hij geen gedachte meer denken en geen handeling meer doen kon. En toch
was het pijnlijkzwaar en druk in zijn hoofd. Allerlei gedachten aan onbeduidende
kleinigheden kwamen vanzelf op, vermoeiend helder en afwisselend.
Dat hij weer verzuimd had aan Stien te zeggen van dat paar laarzen dat verzoold
moest worden, dat gisteren Franke op de sociëteit beweerd had, dat de nieuwe tramlijn
toch niet door de Voorstraat zou komen,.... wat bepaald niet waar kòn zijn, want
Hilkens had hem zelf gezegd van wel en die was toch de gemeenteingenieur,.... dat
in zijn loketkast op kantoor die monsters van Parker & Co. lagen, die Hilkes misschien
niet zou kunnen vinden. Hij had het hem vanmorgen willen zeggen....
Bij al dat gedenk was hijzelf eigenlijk niet bij. Het speelde hem door 't hoofd, het
danste en flikkerde op als vonken en verdween weer, zonder dat hij één ding door
kon denken. Maar hij wilde't ook niet. Apathisch scheen zijn eigen ik dien dans der
gedachten aan te zien, maar toch was er wel een wensch, voelde hij al dringender en
angstiger de behoefte dat onnoodig gedenk weg te jagen en zich nu waarlijk ernstig
te bezinnen, wat hij doen moest.... bewust te denken aan wat hij aldoor als het
loodzwaar drukkende gevoeld had boven zijn doffe denkloosheid. Doch de troebele
weerzin voor die volkomen bezinning en zijn afmatting maakten, dat hij nog in lang
er niet toe kwam bewust en gewild zijn denken te te richten en de tijd ging voort in
zijn zwaar gesoes, waarin hij halfbewust de kamer rondom op hem neer staren zag;
de dingen naar hem starend, zooals hij naar hen. De witte zoldering, de dorikere
wanden, de grauw leeren stoelen....
Hoe lang had dat al geduurd?.... 't Scheen een eeuwigheid, dat die
stilte-in-roerloosheid om hem was, nu hij opschrikte, hij wist niet waarvan....
misschien wel van een deur beneden hard dichtgeslagen....
Maar nu was hij zich opeens helder bewust en 't werd hem als een onverwachte
ijskoude douche op zijn lijf: een physieke schok, en een samenkrimpende huivering,
waarin hij ineens zichzelf en de
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omgeving weer zag in 't geweten, onontkoombaar noodlottig verband. De doezelige
stilte en roerloosheid, de flauw bewuste omgeving van vage, verre rustigheid, werd
ineens weer zijn benauwend-bekende kamer met hem zelf, de martelplek, tot walgens
toe gekend, van dagenlang nutteloos gewanhoop en gekerm en van zooveel tot sufheid
afmattend gepeins om een uitweg uit de benauwing, die elk uur dichter dreigde....
En hij was nog hier in diezelfde onveranderde kamer en hij wist nog geen uitweg,
geen uitkomst, terwijl toch elk oogenblik zij nu komen kon! Zij zou komen, Suze
zou zeker komen, want 't telegram zou te laat geweest zijn.... natuurlijk! Zij was toen
al op weg. Of toch misschien? Misschien was ze ziek geworden of te laat gekomen
en dan kwam ze niet vandaag.... En had hij weer tijd, uitstel, om te denken, een uitweg
te zoeken....
Maar hij voelde, terwijl hij nu in radelooze ongedurigheid de kamer doorschreed,
halfluid woorden mompelend.... dat er geen kans meer was op uitstel, dat Suze, zijn
meisje, komen zou, en dat vandaag zijn lot beslist werd.... En hij wist ook, zonder
dat hij die gedachte dorst formuleeren, dat die beslissing de dood zou zijn....
Het was een ijskoude zekerheid, die als van buiten tegen hem aansloeg, een grauwe
verschrikking, waarin de geheele kameromgeving, op hem aandringend en wankelend,
scheen te deelen, zoodat hij plots stokte in zijn rustloos heen-en-weer-gaan, de
geknepen vuisten half opgeheven als ter afwering, met dolle oogen starend in 't wit
versmald gezicht. Zijn tanden koorts-klapperden even.... Ja, ja. ja, ja.... mompelde
hij snel achtereen, of 't een antwoord was.
Toen ontspanden zijn trekken en zonk hij slap neer op de divan, het gezicht in de
handen, kreunend.... toen kermend in zelfbeklag: o god!.... god! god!
Dat hij 't ooit zoover had laten komen! Zijn schuld! zijn schandelijke, alleenige
schuld! Zijn vervloekte lafheid!.... Ja, en ijdelheid misschien..., ach, alles met elkaar!
Maar zij had hem toch ook zoo duidelijk gedwongen haar te vragen.... Ze had er zoo
om gehunkerd met d'r oogen, met d'r trekkende mond. Ze had zoo duidelijk laten
zien, dat ze dol op hem was, dat ze er niets om gaf dat openlijk te toonen, al moest
ze er om vernederd worden....
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Hoe kon hij toen anders doen dan haar vragen? Haar weer blij maken en dankbaar
en zoo stralend gelukkig!....
Onzin! Beroerde lafheid en laagheid! Hij was toch geen kwajongen meer.... hij
was toch een man van leeftijd.... en hij wist toch.... hoe zou hij niet!.... dat hij feitelijk
getrouwd was met Fanny, dat hij een kind had....
En toch had hij Suus gevraagd!.... M'n God! waarom? Wat wou, wat hoopte hij
dan eigenlijk?.... Om de bevrediging van een enkel moment, had hij zich nu het leven
onmogelijk gemaakt. Want och! 't was maar zoo kort geweest, dat hij genot had
gevoeld van hàar bevrediging en blijdschap, dat hij ook even de weelde had beseft
van een echt beschaafd, fijn meisje in zijn armen te hebben, van hèm te weten.... Dat
was toch heel anders dan 't met Fanny ooit geweest was, daar kon je zoo'n meid toch
niet bij vergelijken.... Hij kon nu vergelijken, ja, en 't was zijn ongeluk geworden....
Dadelijk al, den volgenden dag, was 't hem gaan wegen als lood, dat engagement....
Alleen 's avonds als ze uitgevraagd waren, en als hij dan wat wijn gedronken had,
kon hij soms vergeten wat hij wist, de heele benauwende valsche toestand, waarin
hij al dieper raakte. - Hij dronk dan expres wat veel en dan kon 't hem geen bliksem
meer verdommen.... Dan voelde hij zich weer licht en opgeruimd: d'r zou wel
uitredding komen!...
Maar 's nachts al kwam weer de bezinning.... O! die verschrikkelijke nachten, als
hij wakker lag en het alles zoo vreeselijk, zoo dreigend duidelijk werd of 't de stilte
en de donkerheid meespraken!....
En de morgens dan als de uitkomst niet gekomen was, als hij geen uitweg had
kunnen bedenken, in zijn suf, bonzend hoofd.... 't Loodzwaar gevoelen dan dat alles
nog altijd hetzelfde was, als hij in deze kamer kwam, waarvan 't eeuwig-gelijke
aanzien hem walgde, als hij naar beneden, naar zijn moeder moest, om weer de
comedie van gewoon-zijn, vriendelijk-opgewekt-zijn te spelen bij haar, later met
Suze thuis of bij anderen, terwijl hij innerlijk verging van onrust en angst....
Angst.... ja.... omdat 't kwaad al verder zich verspreidde, al meer menschen van
het engagement gingen weten, en 't al moeilijker werd 't verkeerde te stuiten.... Maar
bovenal angst, dat eindelijk Fanny iets zou hooren, al leefde zij ook in nòg zoo
anderen kring..., O! de benauwing, de hartkloppende vrees voor
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een ontmoeting op straat, als hij met Suze wel gearmd moest loopen! Het was nooit
gebeurd, goddank! maar toch was er tot Fanny iets doorgedrongen van een gerucht....
Hij zag ineens weer die Dinsdagavond, toen ze hem gevraagd had of 't waar was....
Niet langer dan een acht dagen geleden was het en 't had hem de laatste, de ergste
knauw gegeven...
Ze zaten in 't kleine achterkamertje, het kind sliep al. Toen had zij, van haar werk
opziende, 't hem ineens gevraagd. Om haar mond had 't getrild van ingehouden
zenuwachtigheid, maar haar zwarte oogen waren, zonder knippen, recht op hem
gericht en hij zag er kwaadaardig wantrouwen in.... Gelukkig dat hij voorbereid was
geweest! Dat hij al lang de vraag wachtte en vreesde! Nu had hij, hoewel 't hart hem
in de keel klopte, bedaard de krant kunnen neerleggen en kwasi-verwonderd haar
aanzien.
‘Wat zeg je noù?’ had hij teruggevraagd. ‘Wat ga je je nou in je hoofd halen, kind?’
En hij had gelachen, was opgestaan, had haar willen streelen.... Maar zij had hem
eerst afgeweerd en strak voor zich kijkend gezegd met een stem, die hokte van
zenuwachtigheid, maar toch hard resoluut gezegd, dat ze 't ook niet geloofde... dat
't niet waar kòn zijn, mòcht zijn.... Als hij ooit 't hart had, die laagheid, - nee, ze wist
ook wel dat-i 't nièt zou doen.... maar als hij ooit zoo min zou kunnen zijn, dat-i dan
zou merken wie hij vóór had. Ze was niet zoo'n doetje, zoo'n suf schaap dat zich alles
maar liet welgevallen. Ze had een kind van 'm, ze had rechten op 'm en die zou ze
verdedigen tot 't laatste toe! had ze opgewonden gezegd.
En hij geloofde zeker, dàt ze 't doen zou, schandaal maken, hem naloopen overal,
àls ze te hooren kwam, wat toch al zoo bekend was....
O, die angst de volgende dagen, de verdubbeling van ellende, 's nachts en 's
morgens, als hij hier zat, te beroerd, te lam om naar kantoor te gaan, als 'tzelfde
vruchtlooze, sufmakende, martelende gedenk weer terugkwam tusschen deze
eeuwig-gelijke onverschillige kamermuren en onverschillige dingen.... Hij had ze
soms willen vernielen, stukslaan, razend van zenuwoverprikkeldheid, één voor een,
die stomme meubelen, omdat ze niet meehielpen, tergend lijdzaam elken morgen
hun zelfde aanschijn weer toonden! Hij had met de kop tegen de muren willen bonzen
en schreeuwen en gillen van woede....
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Gelukkig was gauw na die scène met Fanny, Suus uit de stad weg gegaan, naar haar
voogd, die ouwe kolonel in Nimwegen. Zij had hem de verloving geschreven
natuurlijk, maar nu eischte hij ineens haar overkomst en schreef, dat hij bevreemd
was nog niet een bezoek van den aanstaande te hebben ontvangen. Dat hij toch, als
voogd, eerst toestemming moest geven tot het trouwen van zijn nicht, en al zulke
dingen, belachelijk ouwerwetsch!
En Suus had hem mee willen hebben.... maar hij had 't nog kunnen tegenhouden,
door te zeggen dat hij zoo ineens niet weg kon uit zijn zaak, dat hij zou komen.
Maar Suze was eerst gepikeerd geweest omdat hij niet mee wou en een beetje
zenuwachtig en achterdochtig later, geloofde zij.... Zij was nogal koel van hem
weggegaan. En een paar dagen geleden had zij toen dien brief geschreven: hoe 't er
nou mee zat, of hij nu overkwam of niet.... dat oom erg ongeduldig werd en niet
begreep wat-i er van denken moest.... En dat 't voor haar op die manier alles behalve
plezierig was.... En aan 't slot: of hij misschien toch een bepaalde reden had om zoo
te doen als hij deed en dat, - hij moest 't niet kwalijk nemen - 't wel op wat
verwaarloozen ging lijken....
Na dien brief, hij had 'm hier gelezen, voelde hij nog knellender, benauwender de
dingen op hem.... Hij voelde dat 't eind aanstaande was, hetzij hij zelf een uitweg
vond.... of niet. En dan....?
't Had hem huiverkoud bevangen, toen ongewild, tegenstrevig, zijn gedachten dien
donkeren kant waren opgedrongen.
Hij had 't niet onder woorden durven brengen, wat hij allengs al onvermijdelijk
voelde. Nu durfde hij 't wel: 't was zijn dood die onvermijdelijk werd; hij-zelf moest
weg, als hij niet met Suze of met Fanny durfde breken.... En och God! hoe zou hij
dat? Hij kon Fanny niet ontloopen, en hij had toch ook zoo'n meêlij.... Zij had hem
toch alles gegeven jarenlang, en 't was toch ook zijn eigen kind van haar. Nee, dat
zou hij nooit kunnen.... breken met Fanny.
Dan 't afmaken met Suze? Dat leek wel 't best en meest voor de hand liggende en
zoo vaak had hij 't zich gezegd in die laatste weken.... Hij behoorde 't af te maken....
't Best was haar maar ronduit te zeggen, dat hij zich vergist had, dat hij toch eigenlijk
niet genoeg van d'r hield.... God, god, telkens had hij zich voorgenomen haar dat te
zeggen.... en dan altijd weer niet gedurfd
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als hij bij haar was. Hij kòn 't niet doen.... Zij was te verzekerd, te overtuigd
kalm-gelukkig.... hoe kon hij dat ineens gaan vernielen!.... En.... hij was ook bang
voor haar.... ja.... hij had 't zich bekend: hij was gewoon bang.
Als hij zich voorstelde hoe, na zijn eerste woorden, haar gezicht zou betrekken,
hard worden, en hoe haar groote grauwe oogen hem zouden aanzien in minachting,
dan zonk al zijn moedig voornemen weg en voelde hij, hartebonzend, hoe klein en
hulpeloos hij was.... Hij kòn niet, hij kòn niet!....
En nu.... zou hij haar moeten weerzien!.... 't Was hem zoo'n rust, zoo'n verademing
geweest, dat zij weg was. Hij kon nu denken: hoefde niet te veinzen en zich op te
winden,.... zoo vermoeiend, zoo ellendig ontzenuwd....
Maar nu kwam ze ineens terug.... want ze zoù komen.... om hem te halen, om de
comedie door te spelen en altijd erger, altijd dieper in de valschheid, met meer
menschen, die er van wisten en nog meer afmattende veinzerij.... Nee, hij wou niet....
hij kòn haar niet ontmoeten! Zijn moeder moest maar zeggen, dat hij van haar afzag....
of dat hij ziek was.... of op reis.... of iets anders....
Radeloos lag hij weer op den divan, kromde zich snikkend en zacht jammerend,
nu niet in zelfbeklag maar benauwd, doodangstig om wat niet meer te vermijden
was.... Als hij haar weer zag, zou hij opnieuw krachteloos zijn, haar wil doen en
meegaan om nu voorgoed het bedrog onherroepelijk te maken en openlijk voor
iedereen....
Nee, dat mocht niet meer.... dat zou niet meer....! Rechtop zittend met starre oogen,
was hem nu al de gedachte gemeenzamer: hij zou verdwijnen. Hij voelde het nu
zachter, als een uitweg, bijna een vertroosting. Hij zou rust hebben van alle
benauwenis en zoo zou 't voor alles het best zijn.... Voor Fanny en 't kind had hij
toch vroeger al zoowat gezorgd. En Suze...? Zij zou zich ten slotte wel troosten....
In elk geval beter zoo....
Doch de werkelijkheid van de kamer, hem opnieuw bewust wordende, een
werkelijkheid zoo gewoon en nuchter, zoo huiselijk en onsamenstemmend met zijn
gedachte, deed hem weer rillen van plotselingen schrik. Wat deed hij? Wat was hij
daar bezig te besluiten? Zijn dood?.... M'n God, m'n God.... maar 't leven dan, 't
gewone leven met zijn moeder hier in huis, en op 't kantoor.... en de stad en de
kennissen.... en zijn gewone bezig-
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heidjes.... hij was toch eerst in de veertig.... en al dood.... dood.... wèg.... ruw zich
zelf verwoest.... dit lijf, zijn lichaam in deze kleeren.... zijn handen.... zijn hoofd....
weg alles aan hem, 't zoo vertrouwelijke en gewende? Kòn dat? kòn dat?....
Afschuwelijk.... niet denkbaar....
En weer 't radeloos heen-en-weer loopen, staroogend en met gebalde vuisten....
Tot zijn loop vertraagde en 't gezicht een weinig ontspande: misschien was tòch 't
telegram nog bij tijds gekomen en had hij uitstel.... een dag.... een paar dagen om na
te denken en een uitweg te vinden. Dan mocht hij misschien toch nog leven.... het
knusse, gemoedelijke leven, hier met moeder....
O God, als hij 't nu maar wist.... als hij maar zekerheid had..., hoe dan ook!.... Half
bewust bad hij tot God, hoewel hij sinds lang niet meer geloofde, bad als een kind,
dat kwaad heeft gedaan.... Als God hem hiervoor spaarde, zou hij zijn leven lang
den rechten weg gaan, zichzelf beheerschen, een eerlijk, braaf man zijn.... Als hij
hier maar uitkomen mocht!.... Maar ijskoud voelde hij dan weer zijn ongeloof.... Wat
hielp dat? Er was niemand, die helpen kon.... 't ging allemaal zijn onverschilligen,
gewonen gang.... en met menschen had 't geen meelij.... als 't toch nog goed afliep
was 't toeval.... 't lot van een mensch was niets daarin, in de onverschillige loop der
dingen. Of misschien tóch wel?.... Je kon toch niet weten. Och God, als 't eens waar
was.... Als eens een Hooger Wezen de dingen regelde.... en zag hoe hij leed, al geleden
had door zijn fouten.... Hij kreeg tranen in de oogen en verteederd en verkalmd, zag
hij, voor 't venster staande met zijn voorhoofd aan de koele ruit, op den weg neer.
Met al meer bewustzijn van wàt hij zag: de glansloos-grijze, bewogen luchten,
daaronder de dorre, rustloos schommelende heesterboschjes langs den stoffigen
rijweg. Een groentekar had stil gehouden aan het hekje van den voortuin en hun meid
en die van er-naast stonden bij den wagen, dingènde met den boer in zijn verkleurd
pilowpak. Die maakte levendige gebaren, schudde heftig het hoofd. Telkens schoof
hij zijn pet met een gewoontegebaar naar het achterhoofd en krauwde zich met alle
vijf vingers. Soms schaterde een lach en zag Jacob de twee meiden krom buigen en
trappelen van pret, terwijl de groenboer ze met een opgeglunderd snoet aankeek....
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Toen wendde hùn meid zich naar huis, het klinkerwegje terug met een paar kooltjes
in beide handen. Jacobs blik volgde haar tot zij beneden hem verdween. Hij hoorde
de voordeur, die blijkbaar aanstond, openen, en traag weer dichtslaan. Toen stemmen
in de gang.... Luider en doffer.... Jacob dacht vaag, dat het lang duurde en zoo'n
groenboer toch wel geduld moest hebben. Die had intusschen onderhandeld met de
andere meid en deze liep nu ook met een bakje vóor zich terug naar het hekje,.... 't
hoofd nog omgewend een prijs roepend naar den boer, die neen-schudde.
Kom.... zou nu die meid weer niet terug komen?.... Wat duurde dat lang beneden!
Ging dat altijd zoo?.... O!.... daar was ze ineens. Van boven zag hij haar mutsje....
het plooiend schommelen van haar rok, vaalblauw in den dag, haar roodige handen....
Vlug liep ze terug naar de kar.... De koop ging zeker door,.... want de groenboer
tastte hier en daar over zijn manden met dofgroen, terwijl de meid bedaard wachtte,
links en rechts uitkijkend....
En ineens, zonder dat hij haar had zien komen, was daar langs 't hekje gaande, een
dame.... die tusschen kar en hek doorschoof en voor wie de meid plaats maakte....
Zij spraken even.... Jacobs hart begon woest hevig te bonzen.... Hij deinsde
instinctmatig terug van 't venster, om niet gezien te worden, steunde zich duizelend
aan de tafel.... Suze!.... daar was Suze!.... tóch!
Hij hoorde haar al aan de deur.... die openging....
Stappen in de gang.... stemmen nu half in de kamer.... verwonderde uitroepen...,
Suze's hoog geluid....
Overgebogen op de tafel geleund, stond hij, zacht hijgend met open mond, roerloos,
scherp luisterend met oogen vergroot door schrik.... Hij begreep 't niet dat zij er
was.... hoe kòn 't.... 't wàs toch zoo.... wreed-zeker.... reddeloos-zeker.... weg met
één slag alle hoop, alle vaag vertrouwen, dat er nog iets terecht zou komen.... Nu
was 't uit, onredbaar gedaan.... met hem....
Hoor! daar riepen ze al naar 'm!.... o God, ja.... natuurlijk, heel natuurlijk!... wel....
nou dan! Hij zou....
En schijn-rustig, met bleekverstard gezicht, ging hij de kamerdeur uit op 't portaal,
riep over de trapleuning naar beneden, eerst met verstikte stem, maar toen, even
kuchend, vaster:
‘Ben jij daar, Suus?.... Zoo, ben je daar toch?.... ik kom

Groot Nederland. Jaargang 5

388
dâlek.... even nog toilet maken.... nog vijf minuten....’
Het klonk heel kalm, deze woorden en zij beneden hoorden hem, zijn bedaarde
zware stappen, lichtkrakend, weer de kamer ingaan. Toen spoedig daarop niet meer....
Maar zij letten er niet op, geheel ingenomen door hun eigen gedachten en gevoel.
Want de ontmoeting der twee vrouwen was vreemd en ontstellend geweest voor
beiden. Bijna vijandig had de moeder het meisje ontvangen.... ‘Suze?.... zoo ben je
d'r dus toch?.... Waarom ben je niet gebleven?’..., was de eerste uitroep geweest.
Doch meer dan het kwetsend-onhartelijke van die verwondering had Suze aangedaan
de schrik die er uit sprak.... ‘Of ik er tòch ben? Wat bedoelt u?’ had ze met
plotselingen angst terug gevraagd.
‘Wel nou, hij heeft je toch afgetelegrafeerd?’
‘Afgetelegrafeerd.... waarom? Ik heb nies ontvangen.... Wat is t'r dan?.... Maar
zegt u dan toch....’
‘Nou kind, stil maar.... wees maar niet zenuwachtig,’ had de oude vrouw getracht
haar gerust te stellen, toen zij het witte angstgezicht zag.... ‘Wees maar kalm.... 't is
misschien zoo maar een idee van 'm.... hij zal je strak wel vertellen.... We zullen 'm
roepen, dat je d'r bent.’
‘Is-ti thuis? Is-ti boven, mevrouw?....
‘Ja.... hij is thuis gebleven’.... En, als om te verhinderen dat zij nog meer uitleg
moest geven, was de oude vrouw in de gang gegaan om naar Jacob te roepen....
Zijn rustig antwoorden scheen beiden ineens rust te geven, al zeiden ze 't niet en
al zagen ze elkaar niet aan.
‘Ik zal dan maar even wachten, ik zal dan maar niet naar boven gaan’....
‘Goed kind, doe dan je goed af en kom binnen.... hij komt direct.... hij schijnt nog
eerst toilet voor je te willen maken....’ zei de oude vrouw, met even een glimlachje....
‘Ja, ik begrijp niet, wat hij zich nou nog te kleeden heeft’.... verwonderde zich
Suze, terwijl ze binnentrad en langzaam naar het venster ging, in afwachting.
Mevrouw was weer gaan zitten en zag haar zwijgend van terzijde aan, met in de
oogen een duidelijke antipathie. Zij hield niet van dat gerekte, bleek-magere gezicht
met die lange kin. Daar was iets grof-krachtigs in, iets bijna mannelijks in de forsche
rechte neus met die kin samen.
't Tegendeel van een frisch meisjesgezicht! vond zij.... Net al
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een vrouw op leeftijd.... zoo afgeleefd, vooral nu ze zoo betrokken zag.... En die
stem, die àl te positieve, soms klaterend-harde stem.... ze kon er van gruwen
dikwijls.... 't deed haar soms physiek pijn.... Was dat nu een vrouw voor Jacob, voor
die sensueele Jacob! En toch.... misschien.... hij had leiding zoo noodig.... Maar dat
zóo'n vrouw hem leiden zou....!
Dit alles kwam half bewust in haar op, terwijl zij wachtend stil zat op te zien naar
de jongere vrouw, die zenuwachtig de vingers samenklemmend achter den rug, met
strak gezicht roerloos stond uit te zien. Zij merkte niet dat de andere haar zoo strak
aankeek, zij was in zich zelf gekeerd, vol zware zorg-gedachten.
Eindelijk zei ze opeens, zonder omzien, de woorden moeilijk uitstootend.... ‘Maar
hij moèt me nu zeggen.... 't moet nu tot een verklaring komen tusschen ons.... 't kan
zoo niet langer....’ ‘Mevrouw,’ wendde zij zich nu tot de oude dame, ‘u weet misschien
dat ik gekomen ben om hem mee te nemen naar m'n voogd, om 'm eindelijk in
Nimwegen 's voor te stellen aan m'n famielje.... Hij heeft dat altijd maar uitgesteld....
uitgesteld.... nu kan 't niet langer.... ze beginnen 't daar heel vreemd te vinden en....
dat is allerellendigst voor mij, dat begrijp u.... 't Is net of....’
‘Of? Wat?’ vroeg de oude vrouw scherp, ter beantwoording van denzelfden
scherpen, verwijtenden toon, waarop het meisje gesproken had.
‘Jacob is geen kind meer,’ ging ze voort, ‘hij zal wel weten wat-i doet en waarom-i
iets niet doet.... Maar dat moet jelui maar onder mekaar uitmaken.... je bent allebei
oud en wijs genoeg....’
‘Ja.... dat is zoo.... maar....’ de stem van het meisje klonk al onzekerder, beklemd
in stijgende ontroering - ‘dat.... schìjnt tenminste zoo.... maar hij is toch eigenlijk
nog zoo'n kind.... en toch ook.... zoo gesloten... ik kan niet tot 'm doordringen.... en
toch is t'r iets.... en dat maakt me soms zoo angstig.... zoo doodelijk ongerust.... Als
ik nou maar wist.... ach toe, mevrouw, zegt ù 't! Ik ben overtuigd, dat u 't wel weet....
U kent tenminste zijn karakter.... als hij 't u niet gezegd heeft, dan ben ik zeker, dat
u 't toch wel raden kunt, u bent toch z'n moeder.... En voor iemand die 'm lang kent,
moet-i makkelijk genoeg te doorgronden zijn.... Dat denk ik zoo tenminste....
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maar wat weet ik er ook van....’ Zij zweeg een oogenblik, vervolgde toen zacht, als
klagend.
‘En alles is nou weer zoo onzeker geworden.... al m'n rust en me geluk is weer
weg.... God.... het was zoo heerlijk om te denken dat.... maar dat mag zeker weer
niet.... ik heb nooit anders gekend dan zorg en onzekerheid.... al me jeugdjaren niet....
Maar dat kon nou eenmaal niet anders, als je vreemden ten last bent en geen geld
heb.... Ik heb er dan ook nooit over geklaagd.... Maar ik dacht dat nou.... noù.... 't
geluk 's beginnen zou.... hij was zoo goed en zoo hartelijk voor me.... en 't gaf zoo'n
rust.... eindelijk eens, eindelijk.... En nou.... weer.... ach.... als u me maar helpen wou,
raden wat ik doen moet, dan....’
Zij zweeg, trachtend haar ontroering te beheerschen, snikte een paar maal, keerde
zich weer naar 't raam.
De oude vrouw bleef haar aanzien, en in haar overprikkelden geestesstaat, voelde
zij wrok en afkeer, als nooit vroeger, van deze onbevallige vrouw, zoo cavalière en
zoo resoluut, die door haar drijven alleen haar jongen blijkbaar zoo ongelukkig
gemaakt had. Haar gezicht trok vijandig strak, haar lippen sloten zich eigenzinnig,
terwijl zij het profiel aan het venster roerloos aanstaarde, zonder te antwoorden op
wat het meisje in heftige ontroering gezegd had.
Het was of de andere, zonder te zien, hiervan iets gevoelde. Nu de handen onbewust
saamklemmend voor de borst, keerde zij zich half tot de oude vrouw en haar stem
verstikte telkens in haar tranen, terwijl zij smeekte:
‘M'n God, mevrouw, lieve mevrouw, help u me dan toch, help u ons dan toch!....
zeg u dan wat er is, wat-i heeft! Ik ben zeker dat u 't weet.... dat-i 't u gezegd heeft....
God.... 't kan toch zoo niet.... wil.... wil-i soms.... van me af?.... Dat kan ik niet
gelooven.... maar.... 't zou toch.... God.... god.... ik hou zoo van 'm....’
Haar laatste woorden kwamen nu schokkend, tusschen zachte snikken in, terwijl
zij met den zakdoek driftig haar oogen bette....
Even had mevrouw de Stoffelaar meelij gevoeld.... Stumperd!, als ze dan toch zoo
op Jacob gesteld was.... Maar onmiddelijk daarop hinderden haar weer de lange kin
en dunne breede mond, dat
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heele fletse gezicht, en voelde zij iets als bevrediging nu Suze zelf van engagement-af
breken sprak.
Ja, dat zou eigenlijk maar 't beste zijn, als ze 't afmaakten, dacht zij.... Maar nee!
dat zei Suze enkel in haar verslagenheid, nu op dit oogenblik.... Ze zou 't nooit willen!
Heel zeker, terwijl ze naar een ontwijkend antwoord zocht, voelde de oude vrouw
dit, en ook dat zij maar het best deed zich niet te veel in die zaak te mengen.
Onwillekeurig trok zij de schouders op: ‘Och, kind.... ik zou me nou maar niet
overstuur maken.... ik weet heusch niet wat 'm eigenlijk scheelt.... al weet ik wel dat-i
heel, héel down is.... lang niet meer de Jacob van vroeger.... maar dat kan wel van
wat anders komen.... misschien.... Maar ik ben z'n confidente niet, hoor.... Enfin....
jullie moeten maar 's openhartig met mekaar spreken.... 't Is zeker beter ten halve
gekeerd, dan ten heele gedwaald.... Als 't zoo is.... ik zeg niet dàt 't zoo is.... dat Jacob
niet genoeg van je houdt en je merkt dat, dan ben je verplicht, ja, verplicht te breken
vóór 't te laat is.... Maar.... ik weet er volstrekt niets van hoor.... je moet heusch zelf
maar met hem spreken.... Ik zou maar 's naar boven gaan....'t duurt zoo lang.... hij
zal nou toch wel klaar zijn, met dat toilet!....’
Suze had intusschen haar tranen gedroogd en haar snikken bedwongen. Zij voelde
dat hier geen troost te vinden was en berouwde haar bedroefde smeeking tot deze
oude vrouw, die haar nooit met een goed oog had aangezien. Wie weet of zij Jacob
niet tegen haar opzette! Besloten keerde zij zich naar de deur, zeggend:
‘Ja, ik zal dan maar even naar boven gaan.... hij blijft zoo lang weg’....
Maar in haar ontruste stemming kwam haar een twijfel.
‘Zou-i 't wel goed vinden,’ vroeg ze aarzelig, ‘als ik boven kwam? Hij heeft zoo
gezegd, dat-i beneden zou komen?’
‘Ja, in vijf minuten,’ zei de oude vrouw, met een zweem van glimlach naar de klok
ziende.... ‘Maar 't is nou al meer dan een kwartier geleden.... ik zou maar 's gaan
kijken waar-i blijft.... Of wil je dat ik 'm roep?’....
‘Jacob.... Jacob.... Jacob dan!’ riep zij, het hoofd naar 't plafond gewend.... ‘Jacob....
Jacob’....
Beiden luisterden, maar er kwam geen antwoord. Ook zijn stappen werden niet
gehoord, 't Bleef doodstil boven.
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‘Jacob!’ riep nog eens, schrillig-hard, de oude vrouw en nòg eens: ‘Jacob toch!’ maar
al matter, of ze wist dat 't vergeefsch was.
‘Waarom zou-i niet antwoorden?’ vroeg zachtjes het meisje en terwijl haar blik
die van de oude vrouw ontmoette, vloog hun beiden een onzegbare schrik naar de
keel, die de gezichten verbleekte en de harten deed bonzen.
Zoo ondragelijk was die schrik, als een plotselinge snerpende pijn, dat ook de oude
vrouw ineens opstond, benauwd fluisterend:
‘Ik ga mee naar boven’....
Maar dadelijk daarop beheerschte zij zich, wilde voor de andere de gedachte niet
weten, die haar even, als in bliksemlicht, aangezweemd had.
Zich weer uiterlijk-kalm zettend, zei ze nu, zich tot glimlachen dwingend: ‘Wat
een malligheid.... wat is een oud mensch toch gauw bang.... je zou je waarempel....
toe Suus, ga jij 'm maar effen roepen, hoor, vraag of-ti weer na z'n bed is gegaan....
dat ons geduld nou op is’....
Zwijgend had 't meisje de kamer verlaten. Zoodra zij de deur achter zich dichttrok,
hoorde mevrouw, het hoofd luisterend gebogen, met bezorgde aandacht toe, hoe zij
loom de traptreden een voor een opklom, het portaal overging en aan Jacobs deur
klopte.... Eens.... nog eens, luider....
Roerloos zat beneden de oude vrouw,... de mond zakte een weinig open, de oogen
staarden, groot, terwijl van de handen op de zijleuningen krampig de vingers klemden
en openden.
‘Jacob, Jacob.... ik ben 't, Suze!’.... hoorde zij zenuwachtig trillend boven de stem
van het meisje....
M'n god.... waarom antwoordde-i niet?.... waar was-i dan?....
De deurkruk hoorde zij openknarsen. Suze ging binnen.... Stappen, lichte, de kamer
in, naar 't raam.... weer terug.... nu aan de deur van de achterkamer en in die kamer....
weg.
Maar haastig nu weer terug in de voorkamer en naar de deur, en Suzes stem,
geknepen, verstikt door angst, een zelfde angst die bonsde in hàar borst, het bloed
woest deed stroomen in hàar hoofd en haar mond verdroogde....
‘Mevrouw!... mevrouw!... hij is t'r niet.... kom u toch 's...!’
Ja...! wilde zij antwoorden.... maar kon geen geluid geven en haar beenen trilden
zoo, dat zij weer in den stoel terugviel, waaruit zij haastig had willen opstaan.
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‘Toe, mevrouw, mevrouw toch!’ klonk het luider, wanhopig.
‘Ja.... ik kom,’ schreeuwde zij nu, schor, terwijl ze aan de meubels steunend naar
de deur stommelde. En maar nauw wetend wat ze deed in dien ontzettenden angst,
die zich ijskoud op haar hoofd en langs haar rug samentrok, riep ze over de leuning
van de keukentrap naar beneden om Stien.
‘Stien, Stien, kom 's, meneer is zeker niet wel’....
Toen klom ze, zich stijf vastklemmend aan de leuning, moeilijk de trap op, zich
haastend, hijgend,.... terwijl de meid volgde.
Boven vonden zij in 't halfduister Suze tegen den muur geleund zwijgend staan.
De oude mevrouw ging haar snel voorbij de voorkamer in.
‘Hij is er niet in,’ fluisterde Suze, maar volgde toch, langzaam, wankelend, zich
houdend aan de deurpost, achter de meid aan, die aarzelig staan bleef in 't midden
der kamer. Maar de oude vrouw was al de tusschendeur doorgegaan naar de
slaapkamer.
Ook daar niets dan kille leegte. Een raam was opgeschoven en een flauwe koelte
bewoog een slip van het beddelaken, dat met 't andere bedgoed over twee stoelen
lag gespreid.... Van buiten, veraf, klonk gejoel van kinderstemmen, ook, zeer zwak,
het metalen hameren van een fabriek....
De oude vrouw keerde dadelijk terug.... Zeker was hij hier niet. Maar.... dan?....
In de lauwe atmosfeer, in de beslotenheid der zitkamer, was méer van hem. Hier
was hij 't laatst geweest.... Zij zag nu een zakdoek op den grond naast een stoel, zeker
haastig verschoven. Ook de divan en de kussens ingedrukt, belegen, ongeduldig
weggedrukt.... Er was iets onbegrijpelijk-angstigs in de roerloos-stille omstand van
al die kamerdingen.... Die hem 't laatst gezien hadden, een weten in zich besloten....
Geen van drieën sprak een woord.... Zij hadden wel om zich, achter zich willen
kijken, maar durfden niet voor elkaar.
‘Kan meneer niet uitgegaan zijn?’.... vroeg Suze, weer fluisterend om haar stem
in bedwang te houden.
‘Wel nee, juffrouw, dan had ik toch de deur hooren gaan,... die is gesloten’....
‘En hij heeft toch gezeid beneden te komen.... dan had-i toch eerst bij ons’.... kwam
de klanklooze, bevende stem der oude vrouw....
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‘Maar.... wat dan?’ vroeg Suze, bijna huilend....
De oude vrouw met strakwit gezicht, sterk bevend, ging weer op 't portaal.
‘Daar?’ vroeg zij, over haar schouder aan Suze, wijzend naar het kabinet achter
in 't portaal.
Die schudde het hoofd.... ‘Heb ik al gekeken,’ mompelde zij.
Stien had intusschen in het kamertje naast de bestekamer gekeken, een
linnenkamertje, schaarsch gemeubeld: een wezenlooze kleine ruimte.
Toen, zonder de anderen aan te zien, ging de oude vrouw de zoldertrap op, iets
zeggend van: ‘wel boven kunnen zijn.... misschien kleeren borstelen’....
En halverwege de trap, riep zij nog halfluid:
‘Jacob.... ben je dàar?’ klom toen verder, terwijl alles stil bleef.
De jongere vrouwen op 't portaal hadden haar eerst laten gaan, besluiteloos
toeziende hoe zij moeilijk treê voor treê beklom.
Toen, zich blijkbaar dwingend, ging Stien de oude vrouw vlug achterna, die reeds
naar boven verdween....
De moe-zware stappen der oude vrouw werden boven hoorbaar, en gedempt klonk
weer haar aanroep:
‘Jacob.... ben je hìer?’ terwijl ook de meid nu boven zich bij haar voegde.
Suze stond met beide handen aan de portaalleuning zich steunend, in afwachting,
ademloos.... Toen deed ze instinctief de handen van de leuning af, vóor 't gezicht,
als iemand die ergens een uitbarsting verwacht.
En tegelijk werd boven de zwoele huisstilte gescheurd door een dierlijk-woeste
gil.... en nòg een schriller.... En een gehuil daarna.... uitzinnig en doodsangstig...,
terwijl een zwaar lichaam neerplompte, en daarna iemand met bonkende stappen de
trap afstormend.
Suze had de armen hooggeheven en haar mond was wijd open gespalkt in het
schrik-starre gezicht, maar geen geluid kwam over haar lippen.... Toen de meid haar
voorbij gerend was, al gillende, en in haar zinloozen angst zich half vallen liet de
tweede trap af, naar de voordeur, die ze open rukte. En haar geschreeuw, haar korte
zenuwgillen klonken toen gedempt en verloren zich naar buiten toe.
In de looden stilte die thans binnen heerschte: beneden, op 't portaal en,
schrikkelijker, ook boven haar, kwam Suze tot bezinning.
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Zij begreep, zij wist wat gebeurd was en begon beraden de zoldertrap op te gaan, de
oude vrouw ter hulp.
In een onverdeelbaar moment omvatte haar blik de bleeklichte zolderruimte, zoover
die te zien was boven aan de trap. En daar lag de oude vrouw, een paar schreden van
de trap verwijderd, achterovergevallen, het gezicht blauwig-wit, de oogen gesloten,
akelig bewegingloos....
‘Mevrouw, mevrouw!’ stamel-smeekte Suze, maar dit was toch niet wat zij scheen
te zoeken, wat zij wist te moeten vinden.
Nog een paar stappen, tot bij de oude vrouw, en dàar, om de hoek van het
meidenkamertje, dicht bij het dakraam, zag zij het.... staarde er heen in roerloos
afgrijzen: - zijn hangend lijk, afzichtelijk, het schuin neigend hoofd met het sprietig
hoofdhaar tot bijna op den schouder geknakt, het lijf scheef gekromd met opgetrokken
knieën. De armen hield het op den rug. En in dien breed uit-hangenden tonglap van
het schemerige gezicht met de star-puilende oogen en dat raar springerige lichaam
was een akelige schalkheid, een spottende grimas, een duivelachtige hoon van in 't
gewone leven nooit geziene afschuwelijkheid....
Suze keek er naar, met de armen slap langs het lichaam, roerloos van schrik....,
tot zij met een kermenden zucht ineenzakte.
Zoo vonden haar de drom trap-opstormende voorbijgangers en buren, die door de
meid te hulp geroepen waren.
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Aan den weg der vreugde door Louis Couperus.
XI.
Zij kende hem niet.... en zoû zij hem dan nooit kennen?
Wie was hij?
Een Italiaansche officier-van-gezondheid, dien zij bij toeval had ontmoet en dien
zij nu liefhad, omdat hij haar, hevig en teeder, de liefde geleerd had, die zij nog nooit
had geweten. En meer wist zij niet van hèm, ook al sprak hij wel eens over den
oorlog, en over de hospitalen.... Een geheim had hij niet - zeide hij, en zijn ontslag
had hij genomen, omdat hij er genoèg van had....
Meer wist zij nièt, meer was er niet: er was niets, er was niets, er was niets....
In haar zwol die behoefte hem nu eindelijk, na zoo veel liefde der zinnen, na zoo
veel roode zoenen, te kennen in zijn ziel.... Was er iets, dat zij hem verborg? Wist
Aldo niet van haar ouden zieken man, van de treurige jonge-vrouwjaren en van Hugo:
wist hij niet van Hugo.... De brieven volgden nog steeds geregeld en zij làs ze, hoewel
zij er met Aldo niet over sprak, en ze beantwoordde met een enkel kort woord, dat
vermeldde, hoe zij in de Appenijnen verbleef.... en niet meer.... en niet meer.... Zoo
lang Aldo steeds ZWEEG, wilde zij Hugo niet meer melden. Had Aldo eens
gesproken.... over huwelijk.... of samenwonen.... dàn zoû zij Hugo alles schrijven....:
nu was het haar onmogelijk.... En Aldo zweeg steeds.... zij dacht, dat hij zweeg,
omdat hij toch
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wel een geheim had.... Was hij getrouwd? Was er een vrouw in zijn leven, waren er
meerdere vrouwen? Het was niet alleen vrouwelijke nieuwsgierigheid, die haar zoo
peinzen deed tot zelfs aan zijn lippen: het was vooral de zwellende behoefte zijn zièl
nu te kennen, zijn ziel.... Er was toch zijn ziel.... Er was toch niet alleen zijn mooie,
zijn goddelijke lichaam.... Hoe kòn hij zijn ziel zoo verbergen aan de vrouw, die hij
lief had en met wie hij leefde.... Bang werd zij bijna voor hem, als of hij iets
boven-menschelijks uitstraalde, als of hij een god was van vreugde en geen
menschelijke ziel had, die lijden kon.... Zij moest zich het alledaagsche herinneren:
dat hij lui werd, gaarne goed at, nooit anders dan eén merk van cigaretten rookte....
tòch altijd de promotie-lijsten nazag in de Tribuna....; zij moest zich herinneren, dat
hij een man was, een mensch, officier was geweest, een tenente-medico, die Adua
had meêgemaakt, en nu zijn ontslag had genomen.... Zij moest zich herinneren, dat
hij dòkter was, haar had onderzocht trots hare schaamte door hem onderzocht te
worden, haar had gerust gesteld wat haar gezondheid aanging.... Was dit niet alles
gewoon en iederen-daagsch....? En toch.... werd zij bang voor hem? In zijn armen
overviel haar een vrees soms: zijn hevige liefkoozing overstelpte haar soms met bang
gevoel, hoe innig zij eerst naar die liefkoozing smachtte. Zij had hem lief als zij nooit
had gedacht lief te kùnnen hebben, hevig lief, razend lief, om voor hem te sterven,
zich voor hem, door hem te laten vertràppen - als hèm dat een moment van vreugde
zoû geven - maar de zachtere tevredenheid in haar bloed en navoldoening der eerste
dagen werd nu getroebeld door dien honger om te weten en dien angst.... Was er iets
slechts in hem, of iets goeds? Iets duivelsch of iets engelachtigs.... O, hij was toch
zoo innig, zoo teeder, als hij niet hartstochtelijk was: nooit een hard woord, nooit
een drift, nooit een kwaad humeur, of hij geen zenuwen had.... altijd glimlachend
kalm en mannelijk effen zijn mooie gezicht, waarin de schuine, roode mond misschien
alleen van onbewuste wreedheid sprak.... Boven-, overmenschelijke wreedheid....
Maar tegen haar toch nooit! Zij herinnerde zich nièts dan zachtheid, innigheid,
liefheid, teederheid, zoo haar niet hartstocht heugde.... O, als die behoefte in haar
maar niet zoo zwol! Die behoefte te weten.... die dan gevolgd werd door dien angst!
Zij mòcht niet zoo angstig worden.... zoo bang.... voor haar

Groot Nederland. Jaargang 5

398
Aldo.... en zij moest zoo nieuwsgierig niet zijn naar zijn leven: misschien kòn hij
niet anders dan iets haar verbergen.... Misschien kòn hij niet spreken.... moest hij
wel zwijgen.... Waarom kon zij niet gewoon-weg gelukkig zijn, in zijn armen....?
Zij legde zich dien dwang nu aan, en wèl gelukte het.... gingen de liefdedagen
voorbij, zalig en innig en teeder. Tot het weêr sterker werd dan haarzelve.... en zij
hem vragen moèst, WAAROM HIJ ZWEEG
- Waarom spreek je nooit met me, Aldo....
Hij begreep eerst niet.
- Je verbèrgt me iets....
- Maar lieveling, wat denk je toch, dat ik verberg....
Hij lachte zacht, was ook oprecht, had niet veel te vertellen; nu ja, hij bedacht zich,
en zeide:
- Wil je weten.... van vroegere vrouwen?
- Ja! zeide zij gretig.
- Kleine, flauwe, dwaze Milia! spotte hij.
En hij nestelde haar zacht in zijn armen, als een kind tegen zijn hart en hij
vertelde.... van andere vrouwen....
- En nu....? vroeg zij.
- Ben jij er alleen.... jij alleén!
Zij was rustig voor een paar dagen. Het was dan ook niet zoo zeer jalouzie op wat
hij in zijn leven gehad zoû hebben. Het was meer hare zielsbehoefte zijn zièl te
kennen, nu de zinnen elkander zoo vol geluk hadden mogen vinden. Zij werd er
weemoedig om, bleek en nerveus.
- Milia, je bent toch niet ziek?
- Ik ben veel beter dan twee maanden geleden, antwoordde zij, met een poging
hare stem te doen klinken.
- Je bènt ook niet ziek, hernam hij nu nadrukkelijk; maar je hebt een nerveus
gestel.... Het waren niets dan zenuwen, die je zoo neêrslachtig maakten.... herinner
je in den beginne? Weet je wat: ik zal je inspuitingen geven van bioplastina; ik zal
er dadelijk om schrijven aan den apotheker van Villa.
- Neen Aldo!
- Waarom niet?
- Ik wil niet door jou behandeld worden.
- Waarom niet door mij??
- Ik weet niet: je bent geen dokter voor me.... Mijn ‘man’ is geen dokter voor me....
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Hij lachte vroolijk.
- Zoo als je toch allerlei soms kunt bedenken! Zulke scrupules in eens en fijnheden!
Bimba, ik zoû je zoo gaarne die inspuitingen geven: ze zijn goed om je zenuwen te
versterken.
Zij wierp zich heftig om zijn hals.
- Dan ga je minder van me houden!
- Neen, neen....
- Ik wil geen patiente van je zijn. Ik hèb geen zwakke zenuwen. Ik bén niet anemiek.
- Mijn lieveling, mijn lieveling! Maar dan mag je zoo bleek niet zien als van daag.
Wat heb je?
- Ik? Niets....
- Je bent den laatsten tijd zoo treurig soms en neêrslachtig.... Is er een brief van
‘Ugo’ gekomen?
- Neen....
- Zeker wel.
- Dat IS het niet. Wees niet jaloersch....Arme Hugo!
- Ik ben niet jaloersch.... Jij ook niet?
- .... Neen....
- Jij wel.
- Neen, neen....
- Van al die vroegere vrouwen? lachte hij met zijn rooden, schuin wreeden mond.
Dus geen inspuitingen? Maar dan moet je mijn mooie, gezonde Milia zijn.
- Ik ben gezond. Ik bèn gezond!
- En niet bleek zien en niet neêrslachtig zijn.... Wat IS er?
- Er is niets....
Er was zeker.... bijna.... niets: niet voor hen.... noch voor haar.... en misschien was
er àlles.... voor hun beider levens.

XII.
Terwijl hij op het terras lag, hield zij den open brief in de hand. Hij lag gestrekt op
den langen, rieten stoel; de couranten slierden geopend rondom hem heen, en de
blauwe rook zijner cigarette kronkelde in wolkjes op; tegen het fel geel der
schitterende zonnebloemen stak zijn gebruinde kop uit, glanszwart zijn haren, krullend
verward, en zijn glansoogen droomden óp,
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en vér, héen naar de ijskleurige toppen der Appenijnen.
Zij had in de zitkamer geruimd, onder boeken dien brief gevonden, open....
‘Mio Aldo adorato....’
Zij las de woorden, voor zij zich bewust was, dat zij ze las.
‘Mio Aldo adorato....’
Vroegere vrouwen....? Maar dezen brief had hij hier, te Benabbio gekregen, en
over dezen brief had hij nóoit gesproken.
‘Mio Aldo adorato....’
De aanhef was als een kreet.
Zij had eerst hem toe willen roepen, waar zij dezen brief bergen moest, maar zij
kon niet.
Die aanhef schreeuwde haar toe.
En zij las, achter zijn rug....
Niettegenstaande hare ontroering en fel opstekende jalouzie, vulde haar een innig
medelijden....
De brief van een vrouw, eenzaam, verlaten, in een kleine Italiaansche stad,
gedagteekend tien dagen geleden.... Of zij hem nóoit méer terug zoû zien.... Dat zij
zonder hem niet léven kon! Zonder zijn oogen, zonder zijn mond, zonder zijn liefde....
Zij sprak van haar man, ‘il colonello’....
De vrouw van zijn vroegeren kolonel, in diè garnizoensplaats waar hij anderhalf
jaar was geweest....
Dàt wist zij....
Hij had niet van háar gesproken, toen hij sprak zoo onverschillig over àl die andere
vrouwen....
Niet van de vrouw van zijn kolonel....
Een angst overviel haar, een huivering, en ook een troebelende jalouzie....
Plotseling, daar ginds, op het terras, klonk aan zijn lippen het fluitje....
Het klonk heel zacht, heel zacht, roepende, lokkende met zijn eentonige melodie
van verleiding, twee, drie tonen: o kom toch.... o òm toch.... kom....
- Aldo! riep zij luid.
- Stt.... waarschuwde hij. Wees stil.... Het hoort.... en het komt dichterbij.... Het is
het zelfde.... àltijd het zelfde.... Wees stil....
Het was het zelfde hagedisje, dat hij iederen morgen lokte....
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Er was melk over den grond gesprenkeld, en het hagedisje kwam er van drinken. Het
was, hoewel een vrouwtje, mooi bruin en geel gestriemd met een heel lang staartje
en heel fijne voetjes, die het voorzichtig uitgespreid lucht nederzette. Het likte aan
de wondermelk gesprenkeld en het hoorde naar de incantatie van den god.... Het
kwam betooverd uit een spleet van den terrasvloer, achter de zonbloemen te voorschijn
en het was niet heel erg schuw meer, glipte nauwlijks weg, als het den god zag
bewegen, zijn groote godelichaam zag roeren.... Het likte rustig de melk op en kwam
nader, nader....
- Ik woû weten.... of je dezen brief niet bewaren moet, ging Milia, onverschillig
om zijn woorden voort, en zij naderde, den brief in de hand....
Het hagedisje slipte snel weg....
Hij keek verwonderd op.
- Welken brief? vroeg hij, om haar stem verbaasd.
- Deze....
Zij toonde hem, sidderend, bleek, den brief open. Hij schrikte nauwlijks, zag, dat
zij gelezen had.
- Je hebt gelezen, Milia? vroeg hij.
Zij hijgde, hare lippen sidderden, en zij zag zoo wit, als hij haar nooit had gezien.
- Ja, zeide zij kort.
- Je moest mijn brieven niet lezen, verweet hij zacht. Ik lees de brieven van Hugo
ook niet.
- Omdat je er geen belang in stelt. Ik stelde wèl belang in dezen brief.
- Dat is nòg geen reden, ging hij zacht door. Nu heb je dien brief gelezen, en heb
je verdriet.... ben je ten minste nerveus geworden.... Geef mij dien brief....
Hij nam uit hare trillende hand den brief en verscheurde dien in kleine stukjes.
Het trof haar hoe schuin wreed zijn mond volrood was onder zijn jongenssnor, en
hoe te gelijker tijd zonder eén trilling van boosheid zacht en diep en teeder viriel zijn
stem had geklonken met nauwlijks verwijt.
- Waarom heb je.... mij nooit.... over die vrouw gesproken...?
Hare stem hokte.
- De vrouw van je kolonel....
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Hij haalde de schouders op.
- Omdat ik er nièt aan gedacht heb....
- Dat is onmogelijk!
- Het is de zuivere waarheid. Waarom zoû ik anders nièt over haar gesproken
hebben. Ik heb geen geheimen voor je.
- Dat zèg je.
- En dat is zoo.
- Hoû je van die vrouw...?
- Neen.
- Hèb je van haar gehouden?
- Ik heb zes.... zeven maanden geleden een liaison met haar gehad.
- Maar hièld je niet van haar...?
- Ik.... weet het niet: ik geloof van niet....
- Weet je ook niet.... of je van MIJ houdt...?
- Maar Milia, Milia mia.... zéker weet ik, dat ik van je hoû....
- En zal je dat nog weten.... over zes maanden....
Hij opende zijn armen.
- Bimba mia.... wat ben je nerveus.... Kom hier.... geef me een zoen....
- Neen....
Nu wilde zij niet zijn zoen - zij was geen kind -; nu wilde zij met hem spreken;
zij wilde hem kennen; zijn ziel kennen, zijn leven en zijn geheim.... Waarom had hij
noóit over die vrouw gesproken.... nooit over dien brief.... Hàd hij dien brief al
beantwoord...?
- Kom, Milia, herhaalde hij zacht. Kom hier.... en geef me een zoen.
De verleiding zich in de teederheid van zijn liefde te laten wiegen, te laten wiegen
als steeds....
Maar dan nooit te weten, want als hij haar kuste, ZWEEG hij weêr.... zweeg hij
weêr over wat zij wéten wilde.
- Neen, herhaalde zij hard.
Het was haar een marteling, dat zij niet wìst. Wát was er.... wat zweeg hij.... waar
droomde hij over.... Voelde hij niets voor die vrouw.... of voelde hij meer voor die
vrouw dan voor haar....??
Zij had kunnen snikken en zij voelde zich plots diep ongelukkig, zoo als zij zich
voelen kon, als zij haar zenuwen plots niet meer
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meester was. Nu had zij, zoo zwak, berouw zich maar niet aan zijn hart te hebben
gestort. Nu had zij behoefte hem aan te voelen, hem in hare handen te voelen, in hare
omvattende, ombootsende handen.... zijn wangen, zijn hals, zijn schouders, en hem
te zoenen, te zoenen, te zoenen, en hem te zeggen, dat zij hem aanbàd.... maar dat
hij spreken moest, en haar lièver maar àlles moest zeggen....
Maar zij deed het niet, sprak opgetrotst in onwillige, haar overheerschende
zenuwen, die trilden, trilden in haar.
Zij wendde zich om, keerde in de kamer, zette zich in een stoel, in een hoek, zag
somber, haar meisjesgezicht verwrongen, meer en meer zich niet meester meer, in
een opziedende drift, om iets te doen, iets verschrikkelijks, iets slechts, iets
onherroepelijks....
Hij had zich kalm weêr uitgestrekt op den langen stoel, bleef stil zoo liggen, dacht
wel, dat zij nu komen zoû.... dat hij hare handjes aan zijn slapen zoû voelen.... Zij
kwam niet...? Zij boudeerde...? Hij wilde haar niet meer roepen. Als hij riep, zoû zij
tòch niet komen.... Zij moest nu komen uit zichzelf.... Hij was nièt boos; het speet
hem, dat zij zoo nerveus soms was, maar zij was lief.... en heel mooi.... zoo blond....
en hij was nog altijd wel innig verliefd op haar.... immèns verliefd.... met een
verlangen altijd, altijd.... Neen, hij zoû haar niet meer roepen.... Je moest een vrouw
niet dwingen, als hare zenuwen haar de baas waren.... kalm laten: straks zoû zij van
zelve.... lief en zacht.... hem een zoen komen geven.... Hij.... hij was niet boos: hij
begreep dàt wel: hij had dien brief ook niet moéten laten slingeren. Hij had dien brief
dadelijk moeten verscheuren, vooral omdat hij hem toch niet beantwoorden zoê....
Neen - het was dòm van hem - hij had den brief glad vergeten.... Het was voorbij dat
alles; het waren de vroegere banden ontknoopt, zoo als hij alle banden ontknoopte....
om vrij te zijn in het leven, dat den vrijen mensch zoo veel nog kon geven.... zoo
véle vreugde.... daar ginds.... daar ginds.... genot voor ziel en zinnen.... bovenmatig
genot voor wie sterk was....
Op dit oogenblik zag Aldo over den steenen terrasvloer iets flikkeren, bewegen....
Het was het hagedisje, dat, teruggekomen, aan de albasten droppeltjes wondermelk
weêr nipte. Hij greep zijn fluitje en floot. Het hagedisje, sedert dagen al, kènde de
incantatie
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van den god, liet zich er door betooveren, lokken, kwam nader, kwam nader,
behaagziek met het trilstaartje wendende links en weêr rechts.
- Lucertola.... lucertola mia.... Mooi smaragdgroene beestje, met je prachtige
streepjes.... kom.... kom.... Kom dan hier op mijn hand, dat ik je til aan mijn mond....
Bellezza, bellezza mia.... Ppp.... ppp....
Hij floot tusschen de zoete woordjes door, strekte de hand uit en bleef roerloos,
zonder eén trilling.... Milia, nerveus, was opgestaan, in haar drift nieuwsgierig trots
zichzelve.... Zij naderde, zonder dat hij, geheel aandacht voor het beestje, haar
hoorde.... Zij voelde zich diep ongelukkig, te kort gedaan en verwaarloosd, en des
te meer, des te meer, omdat hij zoo koel scheen, zoo onverschillig voor haar, zoo
juist op dit oogenblik van smart voor haar aan niets anders denkende dan aan dat
reptiel, dat hij tam had gemaakt, dat hem kende.... Kijk, hij was eén gespannen
aandacht en wìl, en zijn hand, zonder trilling, bleef uitgestrekt breed. Het beestje,
nippende aan de droppelen melk, was zijn schoen genaderd en wipte de schuine
helling op van zijn been, sierlijkjes heuvelklimmende over de plooien van zijn
broekspijp. Tot het bij zijn knie de brug van zijn hand ontmoette en er òp wipte, met
kloppende flankjes en droomende oogjes, betooverd van wondermelk en
wondermuziek. In de warmte der hand draaide het beestje behaagziek, zwiepte het
staartje, bleef stil en werd zich zeker gewaar, dat de hand van den god hóog opging
naar den hemel: naar den rooden mond, naar de zwarte oogen des gods....
Hóog opging.... naar zijn rooden mond. Het hagedisje zàg naar den godemond,
van waar de verlokking zoo heel zacht had getrild en het staárde naar den kus, dien
het wachtte.... Tot het héel dicht den rooden mond was genaderd in de hand van den
god, vlak bij die purperen bron der toovermuziek.... zóo vlak bij, dat het beestje die
bron met zijn opene bekje nu aanroerde als of het zoû drinken.... zoû drinken gaan....
zoû zwèlgen èn kus èn betoovering....
De warmte van die hand, de adem van die liefde der goden.... ze maakten het
hagedisje gelukkig.... maar zoo loom.... o zoo loom....: het kòn zich niet meer
bewegen.... Het kòn zich niet meer bewegen.... Het kòn zich niet meer bewegen toen
de goden-
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hand het na het groote geluk weer neêr had gezet op den grond, en het weêr lokken
wilde, òp, òp naar boven....
Het bleef stil, stil met opgerekt kopje, met knippende oogjes.
Milia was vlak genaderd, zich niet meester.
- Het is genoèg! krijschte zij plots, jaloèrsch. Het is genoeg, het is genoeg: daàr!!
En vóor zij zich, wat zij deed, was bewust, trapte haar voet over het hagedisje.
Er was als een heel klein kreetje geslaakt, een verwonderd doodsnikje, hoorbaar
slechts voor wie het beestje kènde en het hagedisje lag nu, plat vermorzeld zijn lijfje
en staart.... en uit dat verpletterd lichaampje stak hooger het kopje op met uitgepuilde
doode kraaloogen, nòg vol van verwondering waaròm....
Aldo was in eén beweging opgestaan en zij meende, zij had hem noóit nog gezien.
Het was de eerste keer, dat zij hem zag. Zij wist niet, dat hij zóo groot was. Zij werd,
in eén flits, doodsbang, bang voor haar leven; zij dacht, dat hij haar vermoorden zoû.
Zijn oogen flikkerden, zijn mond was verwrongen, zij voelde zijn vuist als een schroef
om haar arm.
- Waarom doè je dat??
- Ik heb er genoèg van! antwoordde zij doodsbang, krijtwit, maar nog hard.
Hij zag haar aan.... zijn handen geknarst op elkaâr in den vreeslijken grijns van
zijn gezicht.... liet haar toen los. Zij wachtte op wat hij zoû zeggen nu.... Zij wachtte
op vloeken.... op schelden.... op een scène, waarnaar hare zenuwen snakten. Hij zei
niets.... Hij vloekte niet, schold niet.... Hij stònd alleen, zoo groot, zóo groot als zij
niet wist, dat hij was.... Zij had hem willen ompakken, uithuìlen, uitschreeuwen aan
zijn borst.... maar zij dorst niet.
Hij zeide niets, stond daar.... zag nu naar den grond.... Een radeloos berouw
doorgolfde haar: zij was een flauwte nabij.... Zij trilde door geheel haar lichaam....
Hij had zich gebukt en zij zag, dat zijne tanden nog altijd knarsten, knàrsten.... Toen
zij zag, dat zijne oogen vochtig werden, barstte zij in snikken uit, schreeuwde op, en
wierp zich schokkend over den vloer....
Hij liet haar.
Opgerezen uit zijn bukkende houding, plukte hij een paar groote bladeren van
wilde-wingerd.... Schoksnikkende, handwringende
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over den vloer zag zij toé, wat hij deed.... Hij lichtte met twee takjes het verpletterde
lijkje op een wilde-wingerdblad.... Hij dekte het toè met het andere blad.... En hij
ging er meê langzaam de terrastrap af, verdween achter de zonnebloemen, ging door
den tuin den weg op, naar het woud....
Hij had, hoe zij snikte, schreeuwde bijna, niet naar haar omgezien.
Zij was eindelijk opgestaan van den vloer, zij huilde niet meer.
Hij bleef lang weg, uren, uren lang.
Op het terras lag wat gesprenkelde melk en wat bleek, kleurloos bloed, dat
verdroogde in de zon.
Zij staarde er naar.
Zij wachtte tot hij komen zoû voor het tweede-ontbijt en staarde steeds naar het
bloed en de melk: het wemelde daar van de mieren.
Hij kwam niet. Ook zij at niet.
Eindelijk - by zonsondergang - kwam hij terug: zij zag hem.... rijzen tusschen de
zonnebloemen....
Zij wachtte tot hij zoû spreken.
Maar hij zweeg. Zij dorst niets zeggen.

XIII.
De avond was bergfrisch: de starren flonkerden over den hemel....
- Aldo....
Hij lag op den rieten stoel op het terras. Hij had niet gesproken en hij had niet
gegeten. Zij was hem eindelijk durven naderen, was in een gezonken bij zijn stoel,
op den grond. Zacht begon zij handen te wringen weêr, zacht snikte zij weêr op....
- Aldo.... Aldo.... vergeef me....
Hij zweeg, en in de schaduw was zijn gezicht als een masker zoo strak,
uitdrukkingloos.
- Aldo.... o Aldo.... vergeef me!!
Zij snikte luide op, radeloos. In hare radeloosheid dorst zij zijn hand nu grijpen,
kuste die, kuste diè weêr.... Hij trok die hand niet terug.
- O mijn Aldo.... o mijn Aldo.... vergéef me....!!
Zij kronkelde naar hem op, en in haar wanhoop drukte zij in eens haar gezicht aan
zijn hart. Hij liet haar.
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- Zeg mij eén woord.... Aldo.... Zèg me, dat je me vergeeft! Ik heb zoo een berouw....
ik heb zoo een berouw....
Zij voelde zijn arm om haar.
- Zèg me.... smeekte zij.
-....Ik vergeef je.... zei hij eindelijk, dof.
- Geef me een zoen!
Hij kuste haar.
- Aldo.... ik heb zóo een verdriet!! snikte zij.
- Hoe kòn je dat doen.... poogde hij, moeilijk en heesch, uit te spreken.
Het waren sedert uren zijn eerste woorden.
- Ik weet het niet, Aldo! Het was slècht van me! Maar ik was zóo ongelukkig....
om dièn brief.... omdat je nooit spreékt.... omdat ik dacht, dat je me wat verbergt....
en omdat je zoo koel was, en floot en niet naar me omzag.... en wèl naar dat beestje....
Zie je, als je maar sprak, als je maar sprak.... Ik sprak met Hugo altijd, ik leefde met
hem meê. We spraken over alles, we wisselden onze opinies en ik kende hem en hij
kende mij, en jou ken ik niet en mij, denk ik, ken je ook niet, hoeveel we ook van
elkander houden.... Je bent zoo lief, Aldo, zóo lief, je bent nooit boos, nooit driftig
- Hugo was dikwijls in slecht humeur - jij nooit; je zegt nooit iets anders dan lieve
dingen, en in je armen, o mijn Aldo, ben ik zoo innig gelukkig, maar daarna komt
het altijd weêr bij me op: hij spreekt niet.... hij spreekt niet met me.... Hij verbergt
me dingen.... Hij heeft een geheim.... Er is in zijn leven iets.... waarom hij zijn ontslag
heeft genomen.... iets.... iets van een vroùw.... en dan ben ik jaloersch.... Zoo als ik
ook van dat beestje was.... Spreek nu, spreek nu, Aldo.... Zie je, als Hugo in een
slecht humeur was geweest, dan spràken we daar over.... of we schreven elkander
lange, lange brieven, en....
- Ik kan niet schrijven, zeide hij.
Zij schrikte, maar drukte zich tegen zijn hart, pakte hem in hare armen.
- Spreek dan.... o spreèk dan: zèg me, dat je me vergéeft!
- Ik vergeef je, zeide hij.
Zij bleef roerloos nu tegen hem, de oogen altijd vol nieuwe tranen, ontzet om zijn
koele stem.
- Ben je zóo boos.... Aldo.... om wat ik gedaan heb....
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- Neen, zeide hij. Ik ben niet boos. Ik BEGRIJP alleen niet, hòe je het hebt kunnen
doen. Jij, een zachte vrouw....
- Ik was me niet meer meester: je weet zelf, Aldo, als ik zóo nerveus ben, kan ik
dingen doen....
- Ja, dingen.... maar geen MOORD.
- Een moord....
- Een moord.
Zij kromp heel klein aan zijn hart.
- Een moord, herhaalde hij zacht, maar beslist. Dat beestje was klein en
vertrouwend: het kwàm, omdat het vertrouwen had, naar mij toe.... het was altijd
nog een beetje huiverig....
- Ik ben anders toch niet wreed! snikte zij.
- Het was altijd nog een beetje huiverig.... omdat ik iets ontzettends was in zijn
kleine oogjes.... maar het kreeg toch al meer en meer vertrouwen. En op het oogenblik,
dat het gehéel vertrouwen was.... zoo, dat het zelfs er niet meer aan dàcht te vluchten....
heb je het vertrapt, doelloos, doelloos. Dat is een moord. Dat is net zoo goed een
moord, een misdaad, als dat een groote god joù met eén voetdruk.... verplèttert.
Zijn stem was zoo hard, dat zij opzag. Zij zag zijn glansoogen vochtig. Iets kwam
in opstand in haar om zijn erbarmingloosheid.
- Ik ben anders nièt wreed! herhaalde zij. Ik was nerveus en wist niet wat ik deed.
Je hebt verdriet om dat beestje.... maar je hebt geen medelijden.... met MIJ.... even
min als je medelijden hebt gehad.... met die andere vrouw....
Hij keek haar strak aan.
- Om joù heb ik verdriet, zeide hij. Omdat je brieven schrijft vòl gevoel.... vol
mooie zinnen.... en omdat je dàt hebt kunnen doen....
- Je bent heel hard! snikte zij.
- Misschien, sprak hij. Ik ben als ik ben, zoo als jij bent als je bent.
- Zal je me dan noóit vergeven! Noóit!! Je hebt me verteld van den oorlog, van
Abyssinië, van de verschrikkelijkste dingen.... wegen en velden met lijken bezaaid....
van operaties op soldaten, op officieren, vriènden van je, die stierven in het
afschuwelijkst lijden.... en je hebt me dat verteld zonder eén traan.... zonder EEN
traan.... en je hebt tránen in je oogen om dàt beestje!
- Omdat het vertroùwde, zeide hij zacht, voelende, dat zij
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hem nooit zoû begrijpen, en dat hij nooit zich in woorden verklaren kon. Maar ik
heb je vergeven: ik vergeef je.
- Zoen me.... neém me....
Hij kuste haar inniger.
- Ik vergeef je, Milia, zeide hij teerder. Ik ben niet boos. Je hebt gelijk. Ik ben
hard. Het was maar een hagedisje....
- Méen je het....
- Ja, bimba, ik méen het. Je was wat driftig en je moet voortaan je beter
beheerschen. Maar het was niets. Het was maar een hagedisje. Het heeft niet eens
geleden. Kom, wees nu rustig, zoo, aan mijn hart. Ik hoû van je.... ik hoû van je heel
veel. Ik heb nog nooit van een vrouw zoo veel gehouden. Maar spréken, dat kan ik
niet. Dat moet je niet van me vergen. Geheimen heb ik niet. Wat er geweest is.... dat
weet je: ik zweer het je. Te verbergen heb ik niets.
- Zeg me alleen.... Aldo.... zeg me alléén: waarom heb je je ontslag genomen....
- Omdat ik er genoèg van had.
- Om niets anders....?
- Om niets anders.
- Ik geloof je.... Ik heb zoo een behoèfte om je te gelooven....
- Wees dan nu rustig, kalm.... En spreek niet meer.... Blijf zoo.
Zij slaakte een groote zucht uit hare slinkende wanhoop op, en sliep in op zijn
hart. Hij hield haar, omdat de avond frisch was, warm in zijn armen, maar zijne oogen
wilden niet op haar zien en zagen òp naar de sterren, waaronder de bergtoppen in
nevelglans dreven, als zoo dadelijk te bereiken droomlanden.... Zijne oogen wilden
niet op haar zien, want als zij op haar zagen, zagen zij het opene bekje van het
vertrapte beestje en de verwondering zijner doode kraaloogen....

XIV.
Alleen nu dezen morgen het woud in te gaan, met den frisschen bries van de bergen
om zijn slapen. Op de hoogste toppen had het gesneeuwd en de Appenijnen schakelden
daar diademen blank tegen heel blauwe tintellucht. De allereerste adem van herfst
voer door het woud, dat op de regens wachtte en zijn verdorde zomer-
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bladeren uitdwarrelde. De varens waren wèl door de zon geschroeid, en de weemoed
van een einde ging om.
De eenzaamheid deed Aldo Ardo weldadig aan, en het was of hij ruimer adem
haalde dan hij in dagen gedaan had, nu hij de vrijheid van dàt oogenblik ademde.
Het was niet voor hem, banden, hoe los ook gestrikt, om zich te voelen, en hij was
eigenlijk nooit veranderd; hij was eigenlijk altijd zoo geweest, wanneer de sleur van
het leven en de gewoonte hem niet voor een oogenblik als met polypenarmen hadden
omslingerd. Vrij moest hij zijn, die de vreugde wilde overwinnen, de Vreugde, die
ginds zoo ver wenkte; de Vreugde, die naderen zoû, die hij naderen zoû, eenmaal,
als hij slechts sterk was en vrij. Sterk voor aandoeningen, van banden vrij. Er was
niet zoo heel veel over te denken en nog minder over te praten: het was hem maar
even, bijna in droomende wachting, die waarheid aanroeren en dan zeker weten.
Verder bleef hij toch wel een praktiesch man, en was hij noch denker, noch dichter,
was hij zelfs een materialistiesch, zinnelijk man, wien zijn verre droom ginds wenkte
als een Vreugde voor zijn gezonde zinnen, die zouden dienen zijn verlangende ziel.
Maar sterk moest hij zijn voor aandoeningen, of het noodlot zoû zijne zwakte
weten en hem bestrijden om de Vreugde te winnen, of hem verpletteren als hij de
Vreugde gevonden had. Sterk moest hij zijn voor aandoeningen, hij, die in Abyssinië
sterk was geweest, tusschen zijn verminkte soldaten en stervende kameraden, in de
gruwelarbeid der operaties. Sterk moest hij zijn, en nooit meer het weeke gevoel zijn
ziel en zinnen laten verteederen. Het was te gek.... het was te gek.... maar hij kòn er
nog niets aan doen: hij zàg het voor zich.... altijd door.... als hij haar maar in de oogen
zag....
Het was te gek: hij zoû zich beheerschen.... En terwijl hij zich neêrgooide in het
gras, om lang-uit te rusten en zich weg te droomen naar die blanke bergdiademen
daar ginds, meende hij, dat hij zich al beheerschte.... en dat hij voortaan héel sterk
zoû zijn.... zich door geen week gevoel meer vermeesteren laten.... door geen
medelijden zich meer zoû laten binden.... Vrij, vrij moest hij zijn, die de Vreugde
zoû winnen....
Riep de Vreugde hem niet, riep zij hem niet met een betoovering, met een
incantatie....? Kom, dat alles was droom.... Niet zoo vèr droomen en langs den weg
liever nemen wat zich al
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bood, praktiesch-weg en egoïst. Geen vrouw zoû zijn leven omkluisteren, geen vrouw
had macht over hem, geen vrouw was waard om de goddelijke vrijheid te offeren.
Geen vrouw had in zijn leven geteld en geen vrouw zoû in zijn leven tellen; voor
geen vrouw had hij liefde gevoeld.... Misschien, misschien éven voor haar, Milia,
maar was die liefde iets anders dan inniger verliefdheid geweest....? Hare noordelijke,
blonde onwetendheid had tot zijne zinnen gesproken, en daarna had hij zich blijde
verwonderd over het stille vuur, dat smeulde in die ziel en uitlaaide, uitlaaide nu, en
hij had zijne zege gevierd in het blijde feest hunner zinnen, omdat de hare door hèm
over haar ziekelijke ziel gezond hadden getriomfeerd. Had die ziel Hugo ook kunnen
vergeten, die gewekte zinnen zouden hem, Aldo Ardo, moeilijker vergeten kunnen....
O, hij had innig veel gehouden van dat blònde ontwaakte vrouwtje, maar was die
innige verliefdheid wel liefde geweest....??
Neen.... neen.... Hij was vrij; hij voelde zich vrij. Hier in de natuur, in de
eenzaamheid, voelde hij het onwederlegbaar, dat hij vrij was en bereid voor de
Vreugde.... Er was alleen in hem, zoo vreemd, een droesem van bitterheid: iets, dat
hij zich vroeger nooit, nooit bewust was geweest.... Een weemoed, bijna een
treurigheid....
Zoo moest eertijds, in antieke tijden, een sater zich hebben gevoeld, als de eerste
herfstadem loswarrelde de gelende bladeren. En zoo als de sater toen zeker had
gedaan, greep Aldo Ardo naar zijn fluitje....
Waar was het.... Hier, in zijn zak.... Een fluitje van een paar soldi....
Straatmuzikanten bespelen het schel langs de huizen.... Hooge tonen onttrilden het
als water zoo zuiver, en Milia had gevonden, dat hij er moói op floot.... Voor zij hem
kende, was zij er al, op een nacht, door ontroerd....
Zonder muziek te kennen, floot hij er op smeekend en dwingend melodieën, die
hij van zelve vond.... Hij maakte er de beestjes meê tam.... Hij had er het hagedisje
meê tam gemaakt, zóo tam: het was het allereerste geweest, dat er om zóo tam was
geworden.... Het kwam sedert drie, vier dagen iederen morgen uit de spleet van den
vloer te voorschijn, nipte de gesprenkelde melk.... vluchtte dan.... tot het niet vluchtte
meer.... Het was nu wel heel dwaas zich dat te bekennen, maar hij had dat
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beestje lief gehad, die drie, vier dagen, omdat het zoo vol vertrouwen kwam, in zijn
warme hand, waarin het loom van gelukzaligheid werd, naar zijn mond toe....
Het was natuurlijk te gek, maar hij kon er niets aan doen: als hij dacht aan het
beestje, als hij het zàg, verpletterd en met opgerekt bekje en verwonderde doode
kraaloogen, begreep hij, dat hij Milia haar moord noóit vergeven kon.... Nooit
vergeven kon?? Waarom zoû hij haar ook vergeven, diep, diep in zich, niet met zijn
mond, maar met wat daar weemoedig en bitter was, diep, diep in hèm.... eigenlijk
een gevoel, waar hij bang om werd.... Waarom zoû hij haar ook vergeven....? Had
hij haar lief? Neen.... Wie was zij? Een vrouw ontmoet bij toeval, bij toeval door
hem bekoord, toen hij alleen was en zij alleen....: een ontmoeting als vele
ontmoetingen.... een mooie, blonde, bekoorlijke vrouw.... een bloem geplukt aan den
weg.... Was zij meer? Neen, zij was niet meer.... Zij was de kleine vreugde geweest,
ontmoet op den grooten weg, geplukt aan den weg naar de groóte Vreugde.... Zij
was de kleine vreugde geweest.... en een kleinere vreugde had zij verpletteren kunnen
als een dom noodlot, gevoelloos en trots.... Waarom zoû hij haar vergeven....? Hoe
zoû hij haar lief kunnen hebben....? Zij hadden eikaârs kussen gedronken: dat was
alles geweest: korte lafenis gedurende de reize....
Zelfs was hij verzaad van die laafnis.... Het was beter oprecht met zichzelven te
zijn en niet meer te zeggen, dat het gèk zoû zijn zich de waarheid te bekennen....
Sedert Milia die kleinere vreugde hem vertràpt had, was hij verzaad van haar kussen....
Voelde hij koud haar lichaam het zijne beroeren.... was hij zich bewust, dat hij haar
- niet haàtte, want daar was zij te klein hem voor, - maar noóit vergeven zoû: daar
was HIJ te klein voor....
En, verzaad van haar kussen, zoû het hem spoedig een ergernis worden, dat zij
vorschte naar zijn geheim.... naar dat wat hij niet zeggen kòn, het immense
vreugdeverlangen zijner voor iedereen geslotene ziel....
Om dáar over te spreken was hij te groot....
Hij keek naar het fluitje in zijn hand.... Waarom bracht hij het zich niet aan de
lippen....? Waarom vermaakte hij zich niet met te fluiten...? Zie, daar glipten de
hagedisjes.... Maar die
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diep-in bittere weemoed, waar hij bàng toch voor was, weêrhield hem....
Plots slingerde hij het fluitje van zich.... Neen, hij zoû er niet meer op fluiten....
Hij kòn er niet meer op fluiten, nadat ZIJ die kleine vreugde vertrapt had.... Het was
misschien gèk, maar het wàs zoo.... Het was sterker dan hemzelven.... Hij WILDE er
niet meer op fluiten.... Maar het beteekende niets: het was een kleine vreugde in zijn
leven minder, een heel kleine vreugde...: er zoû een grootere komen!
Nu had hij medelijden met hem en met haar, met hen beiden.... Zij hadden elkaar
toch wel heel lief gevonden, bij toeval, aan den grooten weg.... Hunne liefde had wel
innig met een zomer van roode liefkoozingen rondom hen gebloeid. Zij hadden
elkander geluk en vreugde gegeven, en zij was wel een zachte, blonde vreugde
geweest, met hare eerst sluimerende, toen ontwaakte zinnen, met het vuur, dat in
haar ontlaaid was....
Maar zij was tòch ziek, ziek vooral van die noordelijke ziekte om te peinzen, om
peinzend te vorschen, uit te vorschen, te rafelen aan het gevoel - zoo als zij dat met
haar Hugo gedaan had.... Te pluizen, te zoeken, in psychiesch ziekelijke
nieuwsgierigheden naar dingen, die zij even raadde, vermoedde, die zij weten wilde
en zoo ontheiligen.... Zij kon niet zich overgeven aan den droom, zonder doel; aan
de vreugde, zonder achterdocht; zij moest àchterdenken en doel uitvorschen en reden
ook en oorzaak, en terwijl zij er naar vorschte, vluchtte de vreugde....
Zij was wèl ziek, en de vreugde vluchtte....
Het wàs een vreugde geweest elkaâr lief te hebben, eenvoudig weg, met het
eenvoudige hevige en teedere verlangen van primitieve woudwezens.... Als de liefde
eenvoudig is en gezond, is zij niet gauw verzaad, en blijft zij jeugdig, verjeugdigt
zij iederen dag.... Maar als zij zich inwikkelt en inspint in de ziekelijke gedachte, die
zoo veel weten wil en ontleden, wordt zij moê, en verlamt hare eenvoudige energie....
Is haar kus zonder vuur, en tusschen haar nauwe omhelzing dringt zich het klamme
spook, dat kil vraagt: waarom....
Nu had hij medelijden met haar, want zij had haar noodlot niet kunnen ontgaan,
het noodlot harer noordelijke ziel, en wèl was zij hem lief geweest.... Maar hij had
misschien meer medelijden met zich, want zij had hem een vreugde verdorven en
hij kòn
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niet meer fluiten en was daar bitter en weemoedig om....
Hij kon niet meer naar Benabbio gaan; hij wilde haar niet meer zien. Neen, hij
had haar niet meer lief, hij was verzaad van haar kussen; hare omhelzing beklemde
hem.
Hij wilde haar niet meer zien. En hij bedacht zich, dat hij heel vrij was en sterk,
al voelde hij, diep-in, dien bitteren weemoed om zijn arme, kleine vreugde. Zij zoû
nooit weten hoe diep hij die voelde: hij was te trotsch het haar te doen merken....
maar daarom moest hij ook gaan - voor goed.
Hij daalde - en voelde zich wel verlucht. Dalende langs de hellingen van het woud,
langs de wilde-kastanjes, sloeg hij wreed de gelende varens met zijn ruwen stok en
schuin zag hij naar de hagedisjes, die vluchtten....
De groote weg van de Vreugde had vele ter zij slingerende paden op en neêr: deze
roode liefde-bloeiende zomer was een halte geweest, meer niet....
Hij voelde zich, al was hij misschien diep-in gewond, tòch vrij en sterk.
En hij wìlde zijn weemoed heelen....

XV.
Hij was nu wel niet boos meer - dat wist zij nu wel zeker - hij had haar vergeven en
hij was altijd lièf tegen haar als altijd, maar er was toch iets vaags en verwijderds in
zijne manieren tegenover haar gekomen, en zij had zich dit wel moeten bekennen.
Zijn laatste kussen waren vluchtig geweest, en als zij tegen hem wilde nestelen, dicht,
dicht tegen hem aan, op haar plekje, als zij zeide, beweerde hij, dat hij hoofdpijn
had. Het was misschien waar geweest en geen voorwendsel, want hij was toch altijd
lièf gebleven, zoo als hij altijd was, zonder een drift, zonder een boosheid....
Zij had liever boosheid en drift ondervonden, tegen haar nerveuze bui in, want nu
voelde zij altijd een wroeging....
Hoe had zij ook kunnen doen, als zij gedaan had!
Zij begreep het zelve niet; het was in haar jaloersche drift gebeurd, en zij had toen
niet bevroed, dat zij hem er meê zoo veel leéd zoû doen.... dat zij er daarna zoo veel
smart om zoû hebben....
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Om een hagedisje.... een hagedisje....
Maar het was immers niets, had hij later gezegd, en hij had het gemeend: het was
niets. Natuurlijk, zij had het niet moeten doen, maar het beteekende toch niets, zoo
weinig. Het was, nu zij er berouw over had gehad en hij er niet meer aan dacht, een
kleinigheid, niets - en er waren veel ernstiger dingen.... Had ZIJ bij voorbeeld geen
smàrt, dat hij haar niet vroeg zijn vrouw te worden, dat hij niet sprak over hun winter,
hun toekomst? Had zij bij voorbeeld geen smart daarvan....? Zij geloofde nu wel, dat
hij haar niets verborg, maar was het, trots al zijn liefheid, begrijpelijk en aardig in
hem, dat hij niets zeide, niets voorstelde, van dag maar leefde op dag met haar, terwijl
de allereerste adem van den herfst al omging? Zij konden toch niet altijd hier blijven,
in dit arendsnest op de bergen! De zomer was heel lief geweest, maar als hij zoo
vreemd was en vaag, bijna koel, dan had zij verstrooiïng wel noodig en verlangde
zij naar de stad. Of het Florence was of Rome, of waar ook, Nice, of Parijs, het was
haar om het even, en zelfs was het haar onverschillig of zij troùwen zouden, maar
er moest toch over gesproken worden. En zij kòn er niet over beginnen. Een kieschheid
weêrhield haar. Zij wilde het alles hebben van hèm. O, zij had hem wel heel, heel
lief en, zeker, zij zoû voortaan zorgen, dat zij zichzelve en hare zenuwen meester
bleef, en dat zij haar geluk niet meer zoo roerde als zij gedaan had.
Van morgen was hij zonder haar gaan wandelen; hij had haar wel meê kunnen
vragen.... Maar hij wist toch ook, dat zij wat vermoeid was van daag.... en dat zij niet
meê zoû gegaan zijn.
Maar hij had het toch wel kunnen vragen.
Zij zoû het lief hebben gevonden en hij was wèl een vreemde man, aan den eenen
kant zoo bijna week in sommige gevoelens, aan den anderen kant, ongevoelig,
ontoerekenbaar wreed....
En zij dacht, dat het àltijd moeilijk was voor twee zielen samen te gaan.... samen
te gaan....
Als zij zoo met hem sprak, antwoordde hij: niet denken.... niet rafelen aan die
dingen....
Maar haar geest was juist gestèmd om aan die dingen te rafelen.
En met Hugo had zij wel samen, als hard-op, gedàcht....
Dat miste zij zoo in Aldo: het leven was toch niet eén omhelzing, ook al was zij
zich wèl bewust, dat hare zinnen waren ontwaakt door ZIJN kus....
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Zij lag op den rieten stoel, terwijl Giannina de tafel kwam dekken.
Het was toch een lief huisje en zij hield veel van die twee kamers, met dat terras,
waaraan de zonnebloemen rezen omhoog....
Twee maanden nu leefden zij hier.... en zij was er heel gelukkig geweest....
Ach, als Aldo maar spràk....
Als hij maar spràk over hen beiden... zoo hij niet spreken wilde over hèmzelven,
over zijn vroeger leven....
Je kòn toch maar niet altijd op je fluitje spelen.... en de gewichtigste dingen
vergeten, vergeten haar voor te stellen.... wat zij weldra zouden doen.
Zij kon er om schreien.... en zij moest er om lachen: er was zoo iets naïefs in....
van een grooten jongen.... iets ontoerekenbaars bijna....
Dagen waren er zoo voorbij gegaan: hij lag maar te fluiten.... en spràk niet met
haar....
Was het niet begrijpelijk, dat zij eindelijk was driftig geworden!
Maar misschien moest zij, nu zij hem beter leerde kennen, ook anders met hem
omgaan.... met meer vrouwelijken tact dien grooten jongen van haar zien te leiden.
Dat zelve niet vragen willen kreeg, diep in haar, iets van boudeeren en zij wilde
niet boudeeren, zij wilde niet....
Als hij nu terug kwam.... en zij hadden gegeten.... en als hij koffie hier dronk, op
het terras en zijn cigarette rookte.... zoû zij hèm vragen....
Zoû zij hèm voorstellen.... Florence of Rome.... Nice of Parijs....
ZIJ moest spreken, als hij niet sprak.... ZIJ moest hem leiden, als hij een groot kind
was.
Zij had het liever anders gewenscht.... zij had hem gaarne meer praktiesch gezien
en HIJ al die dingen regelend.... maar als het nu zoo moest zijn; ach, dan was het toch
ook eigenlijk maar een kleinigheid....
- De signore komt laat thuis, zei Giannina bedrukt.
- Hij zal wel dadelijk komen, zei Milia. Arme Giannina.... Kom hier....
Zij reikte de vrouw hare hand met een lief gebaar.... en Giannina begon te snikken.
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- Arme Giannina.... je houdt kleinen Milio toch bij je.... troostte Milia zacht, maar
zij kreeg tranen in hare oogen.
Den vorigen dag was Amedeo vertrokken, met zijn kist vol ‘vormen’, naar Venetië.
Zijn koren was gemaaid en voor zijn druiven zoû Giannina zorgen met een paar
bloedverwanten. Hoe eerder Amedeo de reis begon, hoe voordeeliger die zoû zijn.
Over Venetië ging hij naar München, dan naar Dresden en Berlijn. Maanden lang
zoû hij wegblijven om zijn gipsen beeldjes te verkoopen.
- Hij had dezen winter niet behoeven te gaan, snikte Giannina zacht. Hij had niet
behoeven te gaan, omdat de signor en de signora ons deze kamers hebben gehuurd
en ze zoo ruim hebben betaald. We verhuren die kamers nooit.... er wonen hier nooit
vreemdelingen.... er is hier niets op het plaatsje te zien, al is het kerkje oud.... Alleen
voor menschen, die innig veel van elkaâr houden als u en de signore.... daar is het
een lief plekje wel voor... Ik ben hier ook met Amedeo gelukkig en ik ken de stad
toch ook.... Neen, hij had niet behoeven te gaan: wij zijn geen broodarme menschen:
wij hebben ons veld, onze druiven, ik naai, en we hebben nu nog rijke verdienste
van u! En zoo vroeg weg te gaan: nog vo ór de druiven geplukt zijn! Maar weet u,
signora, als de mannen hier dat eenmaal hebben, die zucht om te gaan.... te gaan....
ver.... ver weg te gaan.... te dwalen.... te zoeken ik weet niet wat.... dan ZIJN ze niet
vast te houden.... Dan gaan ze, dan gaàn ze: zoo zijn ze.... ‘Waarom ga je?’ heb ik
Amedeo gevraagd. ‘We hebben genoeg, blijf den winter hier....’ Maar hij wilde niet:
hij moest gaán.... ‘Wat zal ik hier den heelen winter zitten, bij jou....’ antwoordde en
toch hòudt hij van mij en Milio.... Maar hij moest gaan, vèr gaan.... daár heen.... in
Duitschland.... dwalen langs de wegen, van dorp tot dorp, van stad tot stad, als een
vagebond, die hij is.... Zijn beeldjes verkoopen voor kleine verdienste, maar dwalen,
dwalen vooral.... Als ze dàt eens beet hebben, dan blijven ze niet, al hebben ze veld
en wijngaard.... Dan willen ze gaan.... en dwalen.... en steden zien.... en menschen
ontmoeten.... en avonturen beleven.... Dan zoeken ze iets.... dan zoeken ze iets, dat
ze zelve niet weten.... Zijn geluk is toch hier bij mij, en bij Milio, en bij zijn
bezittinkje.... En wie weet, wanneer ik hem terug zie.... en hoe.... en welke vrouwen
hij daar ginder.... daar ginder.... ontmoet....
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Zij balde in het vage de vuisten, en snikte....
- Arme Giannina.... troostte Milia; we lijden allemaal, allemaal.... om de mannen,
die we zoo heel erg lief hebben.... Het is ons leven.... en ons noodlot....
- Ja signora... ons leven.... en ons noodlot.... Uw signore is zóo mooi en zóo lief,
en ik zie u toch ook wel eens schreien.... Maar waar blijft hij: het wordt heel laat, en
de macaroni bederft zoo....
Zij ging naar haar keuken terug; Milia stond op, het was al over eénen.... Waar
bleef Aldo? Maar beiden waren zij ook dikwijls te laat van hun wandeling thuis
gekomen, tot wanhoop van Giannina, en zij maakte zich niet ongerust.
Na tien minuten kwam Giannina terug.
- Er is een brief gebracht van Ponte-a-Serraglio, door een man, die hier heen moest,
zeide zij. Een brief van den signore.... de man heeft den brief van den signore
gekregen.... voor u....
Verwonderd scheurde Milia den brief open, doorlas hem.... Omdat Giannina
wachtte en haar aanzag, zeide zij:
- De signore komt niet thuis eten, Milia.... Hij heeft een vriend ontmoet.... in
Ponte....
- Dan breng ik maar op, voor u....
- Goed.
Giannina bracht dadelijk op. Om haar blik te ontwijken, was Milia op het terras
gegaan, zag naar buiten, zag naar de bergen ver, onverschillig.... Maar zij sidderde,
omdat zij heel boos was....
Zij wilde het niet aan Giannina toonen... en zij zoû zich dwingen te eten, hoewel
zij als een prop in de keel had. Zij bedwong hare tranen terug. Zij at.... zij at, en zij
herlas zijn brief. Een korte brief: hij had gewandeld tot Ponte-a-Serraglio, en in het
café had hij een goeden vriend ontmoet, uit Livorno, en zoû met hem naar Lucca
gaan, in zijn automobiel.... Of zij zich dus niet ongerust zoû maken: uit Lucca zoû
hij haar schrijven....
Haastig geschreven, op papier van het café, natuurlijk, onverschillig weg. Maar
zij vond het geen manier van doen zoo sansgêne te handelen, niet alleen voor den
geheelen dag niet thuis te komen, maar onverwachts weg te blijven, te overnachten
te Lucca.... Wat had hij toch vreemde manieren, en dat zoo rustig weg, als of het héel
natuurlijk was.... Nauwlijks een woord van verontschuldiging.... Zij was gekrenkt,
zij was boos,
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maar zij wilde het niet toonen: niet aan Giannina.... en niet, als hij terug kwam, aan
Aldo.... Maar zij.... zij zoû ook eens zoo wegblijven.... onverwachts.... en een briefje
schrijven.... dat zij iemand ontmoet had.... en verhinderd was....
Zij schelde....
- Je kan afnemen, Nina....
- De signora eet dadelijk minder, als de signore er niet is....
- Ik heb goed gegeten.... Nina, de signore blijft van nacht in Lucca slapen....
- Maar hij heeft niets bij zich!
- O.... hij zal zich behelpen....
Zoo.... het was gezegd.... Zij was alleen.... Nu kon zij alleen verdrietig zijn na
boos, na gekrenkt te zijn geweest.... Het was toch ook geen manier van doen.... zoo
te handelen.... zoo onverschillig weg.... zoo zonder égard.... O, hij was wèl een
vreemde man, niet als anderen.... maar misschien was zij wel daarom zoo veel van
hem gaan houden.... Nu sleepten de uren zich voort.... Wat was de dag eindeloos,
eindeloos lang.... Hoe eenzaam voelde ze zich hier in dit huisje.... Zij was dien middag
naar bed gegaan, om te slapen, om lang te slapen.... maar na een uur was zij wakker
geworden en zij wist niet wat te doen.... Hoe vulde hij alles met zijne beweging, zijn
lief koozing, de klank van zijn stem.... Wat was alles leêg en groot en wijd.... Noóit
had zij opgelet, dat de blank gekalkte kamers zóo groot, zoo wijd, zoo hoog waren....
En zoo kaal, met die paar meubels.... De oude nònò, de grootvader, de vader van
Giannina.... was hier gestòrven! Zij huiverde er eigenlijk van.... Het was alleen omdat
Aldo er niet was: met hem samen, had zij nóoit aan den nònò gedacht.... Maar van
nacht zoû zij alleen hier slapen.... En de schemering maakte haar treurig....
O neen, zij zoû niet boudeeren.... Als hij morgen terug kwam, zoû zij hem lief
zeggen, aan zijn hart genesteld, dat hij het niet meer doen moest: haar onverwachts
alleen laten.... voor zoo lang.... voor zoo lang.... want dat zij heusch heel treurig
geweest was.... Neen, nièt boudeeren: hij was niet iemand om tegen te boudeeren dat had zij wel geleerd: altijd zoû zij de eerste -moeten zijn om te vereffenen wat
kleine stoornis er zijn zoû.... Hij wàs nu eenmaal zoo ontoerekenbaar onbewust
somtijds: dat wist zij, had zij geleerd dien fatalen dag, toen zij het hagedisje
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vertrapt had.... omdat hij rustig kon fluiten, terwijl zij verdriet had, omdat hij niet
sprak.... Anders moest zij met hem omgaan: hem nu zèggen, als hij kwam, dat hij
het niet meer moest doen, nooit, haar zoo verwaarloozen.... en hem dan zoenen, in
beide haar armen nemen, en hem dadelijk vergeven....
En hij zoû lachen.... en zeggen, dat hij het niet zoo gemeend had.... niet gedàcht
had.... natuurlijk.... natuurlijk.... en dan zoû ze ook verder spreken, over hun toekomst,
over hun winter: Nice, Parijs, Florence of Rome....
- Giannina....!!
- Signora....
- Ik kan niet langer alleen zijn....
- U zit ook zoo lang in den donker.... Ik dorst de lamp niet brengen, omdat u van
schemeren houdt.... Maar dat is met den signore; alleen wordt je treurig.... zoo in den
donkerte zitten....
- Wat worden de dagen al kort....
- En al korter en korter.... Wìl u nu wat eten.... dan breng ik de lamp ook....
- Goed.... maar eet dan met me: ik kàn niet langer alleen zijn....
Zij aten samen, bij de lamp. Milio sliep al, en het huisje leek groot en verlaten.
- Dat lijkt zoo, als de mannen weg zijn, zei Giannina. U heeft uw man morgen
terug, maar ik.... ik....: wie weet, hoe lang Amedeo blijft zwerven....
- Hoor hoe het waaien gaat....
- Dat zijn de eerste winden.... En zoo waait het van het najaar den heelen winter
door, en al harder en harder....
- Het is de eerste keer, dat ik het zóo hoor waaien!....
- Omdat u samen met den signore was.... Het waait al een week lang zoo, 's
avonds.... Dat is de bergwind.... Ze zeggen wel eens, dat het een booze geest is, die
de campanile om wil blazen, maar sedert eeuwen heeft hij geblazen en de campanile
staat nog altijd overeind....
- Een booze geest....
- Uit de bosschen.... Een booze, heidensche geest, die vijandig is aan onzen Heere
Jezus Christus, gebenedijd zij Zijn naam.... Het bosch is vol heidensche geesten,
maar ze zijn niet
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allen boos.... Bij de kapel van San Marcello dansen de nimfen 's nachts vroolijk in
den maneschijn, en San Marcello làat ze dansen.... en moet zelfs wel eens meê doen:
poverino!
- En bij het ijzeren kruis in het Bosco Sacro woont een sater....
- Misschien.... wie weet....: er zijn allerlei vreemde dingen, die we niet weten,
signora.... Zoo woont hier in het dorp een oude vrouw.... u heeft haar zeker wel eens
gezien.... ze ziet er uit als een hèks.... en die kan, als ze een brief of een portret van
iemand heeft, hem uit de verte zóo betooveren.... dat hij terug keert, ook al had hij
jaren nog willen wegblijven.... Eens heb ik Amedeo zoo door haar willen laten
betooveren.... Maar ik heb het niet gedaan....: ik was bang: je weet nooit.... En hij is
zonder dat toch weêr bij me terug gekomen.
- Zonder dat, toch ook weêr.... niet waar...? Giannina, blijf je hier slapen.... ik kàn
niet, ik kàn niet alleen zijn....
- Dan zal ik mijn matras hier brengen, signora, en met Milio hier slapen....
- Laat de deuren open.... Waait het iederen nacht zoo....
- Iederen nacht, signora....
- Ik heb het nooit.... ik heb het nooit gehoord....
- Omdat u met den signore was.... O, hij is wèl mooi, de signore en u moet wel
gelukkig zijn, met zoo een man, zoo een mooien man: un marito tanto bello.... Maar
Amedeo is oók mooi....
- Heel knap.... is Amedeo....
- En ze zijn héel jaloersch van me in het dorp.... Maar als de signore Aldo.... zóo....
zóó....
- Wat Giannina....
- Zóo mooi hebben ze nóoit een man gezien, en ze zeggen, de vrouwen....
- Wat zeggen ze dan, Giannina....
- Dat het bijna niet goèd is.... zoo een mooien man te hebben.... un marito tanto
bello.... Maar dat is jalouzie, jalouzie.... signora.... Op mij zijn ze ook jaloersch....
omdat ze allemaal gaarne un marito bello hebben....
Het was goed, dat Giannina sprak, maar doorbabbelde, doorbabbelde altijd.... De
nacht ging voorbij, met den wind om het huisje, en Milia, zonder te slapen, luisterde
er naar, luisterde er
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naar altijd.... Met den eersten dageraad schokte zij uit een nachtmerrie wakker: zij
had gedroomd in den wind te klimmen het bergbosch op, om Aldo te zoeken, dien
zij verloren had, te klimmen hooger en hooger, en zij voelde zich in haar leden
geslagen, als of zij waarlijk zoo geklommen had, tegen de macht in van een orkaan.
Nu zoû hij weldra terug komen, meende zij, en zij wilde, hoe moê en nerveus zij
ook was, zóo doen als zij zich had voorgesteld. Hem liefjes, behaagziek verwijten;
hem zèggen, dat zij dien nacht bang was geweest, en Giannina in de zitkamer had
laten slapen.... maar hem dan ook dadelijk vergeven....: niet boudeeren.... vooral niet
boudeeren.... vooral niet boudeeren.... en vooral niet driftige woorden zeggen.... of
driftige dingen doen.... En dan rusten in zijn armen.... samen, op den langen stoel,
zij genesteld op haar plekje.... en zoo slapen.... slapen.... nauwlijks even door zijn
telkens herhaalden zoen gestoord....
Zij glimlachte om dat aanstaand geluk, hoe gebroken en loom zij zich voelde
ook.... na dien slapeloozen nacht van wind.... na dien droomzwaren dageraad....
Zij lag op den rieten stoel, toen Giannina de post binnenbracht....
Het waren Aldo's couranten.... en het was een brief....
Een brief- van hèm....
Wat schreef hij....
Dat hij vóor het déjeuner terug zoû zijn....??
Zoodra Giannina weg was, scheurde zij in eén ruk den brief open....
Hij schreef.... hij schreef....: het duizelde haar....
Over zijn vriend.... over Lucca.... Livorno.... Dat hij haar op de hoogte zoû
houden....
.... ‘Laat Nina mijn koffer maar pakken.... vermoei je er niet meê - en zend hem:
Palace-Hôtel, Livorno....’
Zij las dien zin wel tienmaal over, zonder te begrijpen: ‘vermoei je er niet meê....
en zend hem: Pàlàce-Hôtel, Livórno....’
‘Ik hoû je op de hoogte van mijn reis.... Je weet, ik verlangde altijd naar Indië....
Ik zal je altijd schrijven.... wij zullen groote jachten doen: tijgers.... Vergeef me, dat
het zoo onverwachts is opgekomen.... en dat ik niet terug kom om afscheid van je te
nemen.... maar afscheid nemen is mij altijd iets vreeslijks
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om te doen.... Over een paar maanden, Milia, zien we elkaâr terug....’
Plotseling scheurde het voor haar open, in licht, fel en wreed.
Hij was gegaan....
Hij kwam niet terug....
En dit was zijn afscheid....
Het was zoo vreeslijk, dat zij niet uitbarstte in snikken en dat zij zelfs niet schreide.
Zij lag met groote open oogen voor zich uit te staren, in de zonnebloemen, die zoo
onverschillig dom terug staarden en het duizelde voor haar aanhoudend: de
zonnebloemen begonnen als wielen te draaien en zij had van haar langen, rieten stoel
niet kunnen opstaan. Een trilling ging aanhoudend over hare leden heen, en
niettegenstaande het wreedfelle licht was uitgestroomd, scheen het haar toe, dat zij
niet begreep.... Dat zij niet begreep.... Dat zij over moest lezen.... Jawel, jawel, zij
begreep nu: met zijn vriend, toevallig ontmoet, naar Livorno.... Palace-Hôtel.... zijn
koffer door Giannina laten pakken en die dáar heen zenden: Palace-Hôtel.... En dan
zoû hij - voor een paar maanden, voor een paar maanden slechts - met dien vriend
op reis gaan.... naar Indië.... voor tijgerjachten.... waarnaar hij zoo lang al verlangd
had....
Zij werd koud van radeloosheid, machtelooze stille wanhoop, die maar niet
uitbarstte.... en tevens, koel-weg, verwònderde zij zich....
Hoe kòn hij zoo doen....
Gaan zonder afscheid, na ál hun geluk....
Maar hij wilde haar zeker sparen.... hij wilde haar sparen....
Zij zouden elkaâr immers na maanden terug zien....
Het was heel natuurlijk, dat hij ging.... voor een paar maanden, met een vriend....
naar Indië.... voor tijgerjachten....
Er was niets.... er was niets verwonderlijks in....
Je moest hem nemen, zoo als hij was....
‘Ik zal je op de hoogte houden.... Over een paar maanden, Milia, zien wij elkaâr
terug....’
Hij was gegaan....
Zij begreep, dat hij gegaan was.... niet voor drie maanden.... voor altijd....
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Zij rilde van koû.... en het duizelde om haar: een leêgte....
Zoo leêg.... zoo leêg....
Zij wilde hem zien, spreken.... zij wilde hem voélen, vasthouden, omhelzen....
Zij zoû naar Livorno gaan.... zij wist zijn adres....
Zij zoû hem smeeken.... o, zij zoû hem lief smeeken....
Neen.... neen.... zij voelde zich machteloos....
Het was voorbij.... zij begreep, dat het voorbij was....
Dat hij niet meer.... van haar hield....
‘Io ti voglio bene....’ hadden zij elkaâr gezegd met die zoete, zoete woorden....
Hij was er niet meer.... zij: ze wist, dat zij hèm voor altijd....
DIT was de wanhoop, wèrkelijk....
Dìt was het werkelijke: de smàrt, die zij voor het eerst.... voor het eérst haar voelde
omwringen, omklampen, verstikken....
Al het andere.... Hugo.... de mooie brieven....: dat was het niet.... dat was het NIET
geweest...,
Het was DIT....
Wat was het vreeslijk.... en wat deed het een pijn.... een pijn....
Zoo een pijn.... omdat zij niet huilde.... niet snikte.... omdat zij zich zoo machteloos
voelde, zoo radeloos, zoo geslagen, gebroken, ellendig....
Het waren drie.... drie maanden geweest....
Van geluk.... van zaligheid.... van hartstocht: van vreùgde....: HIJ noemde dat
vreugde: zij, ze was zijn vreugde....
Maar niet gebleven.... niet gebleven....
Het was alles voorbij.... en hij was gegaan....
- Signora.... komt de signore van morgen niet thuis....?
- Neen, Nina....
- Van avond dan? Het is voor het maal.... het avondmaal....
- Hij komt niet....
- Hij komt nièt...
- Hij is verhinderd. Hij is naar Livorno.... plotseling.... moeten gaan.... voor zaken....
- Voor zaken....?
- Je moet zijn koffer.... pakken.... en we moeten dien naar Livorno zenden....
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-....Komt de signore niet meer hier?
- Neen, Nina....
- En u, signora?
- Ik....
- Gaat u ook gauw naar Livorno....?
- Neen....
- U niet....?
- Ik.... blijf.... hier....
- U blijft hier....?
- Ja....
De vrouw begreep; er was iets gebeurd. De signora lag daar, krijtwit, met groote,
holle oogen.
- Breng ik dan maar voor ù op?
- Ik wil niet eten.... ik voel me niet wel....
- Wil u niets....?
- Neen.... niets....
- Wil ik bij u blijven.... als ik mijn keuken geruimd heb...? Ik zal Milio zeggen,
dat hij zoo niet door den tuin loopt....
- Hij hindert me niet.... Laàt hem.... loopen. Laàt hem....
- Hij maakt altijd zoo een leven....
- Laàt hem....
Het kind speelde tusschen de dahlia's, de zonnebloemen door; het zong, en het stoeide
met zichzelve. Het blonde kopje schoot telkens tusschen de stengelen door en zijn
lokjes fladderden vroolijk. Milia's blik volgde hem overal, overal, zooals zij een
kapel had gevolgd. Haar strakke oogen volgden het kind, en haar mond bleef, klein,
gesloten....
.... Was HIJ nog boos op haar.... Om.... om wat hij noemde een moòrd....?
Neen.... neen.... hij had gezegd van nièt: het was maar een kleinigheid geweest....
en hij had haar vergeven.... vergeven....
Hij hield nièt meer van haar....
Dat moest het alleen zijn.... dat alleén....
Zoo eindigt de liefde, die vreùgde is: het feest van de blijde zinnen....
Zoo verwelken de roode zoenen.... altijd....: zóo gaat hun zomer altijd voorbij....
Hoe was het nog zóo geweest.... Hoe was zij nog zoo jong,

Groot Nederland. Jaargang 5

426
mooi, gezond geworden, als een maagd, die het leven begint.... Wat was zij niet zièk
geweest, toen haar ouden man was gestorven, zij afscheid van Hugo genomen had,
en zij op aanraden der doktoren naar het Zuiden was gegaan.... De winter in Cannes,
zoo lang, zoo vervelend.... Haar hoest was er gehéel verdwenen.... Maar zij bleef wel
nerveus.... anemiek.... - Florence en professor Lurazzi.... en die had haar de Bagni
di Lucca aangeraden, om de frissche zomerlucht.... Toen had zij Aldo ontmoet.... en
in eén flits zag zij al het lieve en wonderlijk teedere....: de glimvliegjes en de
hortensia-laan.... en het wilde-kastanje-woud.... en zij hoorde zijn fluitje pijpen,
pijpen.... zoo zoet.... zóo mooi.... zóó mooi....
Mooi.... het was alles mooi geweest....: de zomer.... het Zuiden.... die zoo
eenvoudige muziek.... en hijzelve....
Het had haar alles bekoord.... HIJ had haar betooverd.... omdat het zoo mooi was....
omdat hij zoo mooi was....
Over drie, vier maanden....?
O.... zoû zij nooit.... zoû zij nooit.... hem weêr zien.... en haar palmen leggen aan
zijn slapen en den vorm van zijn oogen met de vingers nastrijken en hem zien, hem
zien in die oogen en zich geven aan zijn mond, aan hem geheel en al....
Over drie, vier maanden....?
Neen.... nooit.... nooìt méer: zij wist het zeker....
Zij voelde het zeker: zij was ook ziek.
- Signora.... waarom blijft u zóo liggen...? U heeft niets gegeten....
- Ik heb geen honger....
- Maar u moet opstaan.... Wil u mij helpen.... met den koffer.... of zal IK het alleen
doen...?
- Doe jij het.... doe jij het....
- U moet opstaan....
- Ik ben moê.... ik ben niet wel....
- Ik zal een boodschap zenden.... naar den dokter, signora.... den dokter van
beneden.... van de Bagni....
- Neen, neen.... zóo zìek ben ik niet....
- U moet opstaan.... Kom, signora', zóo een verdriet moet u toch niet hebben.... U
ziet den signore immers gauw terug....
- Ja.... ja.... heel gauw.
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- Over een week....?
- O ja.... over een week.... Ik heb ook niet zoo een verdriet....
- Dan moet u opstaan.... Kijk, ik heb uw koffie gebracht en het lekkere, bruine
brood, waar de signore zoo veel van houdt.... U wordt flauw, als u niets gebruikt....
Nu wìlde zij wel opstaan, om arme Giannina pleizer te doen.
- Maar ik kàn niet, Giannina.... zeide zij dadelijk zacht.
- Wat heeft u dan?
- Ik weèt het niet....
- Kom, laat mij u helpen....
In den rieten stoel rees Milia wat hooger, maar een zwaar gevoel was aan haar
beenen.
- Ik kan niet.... zeide zij, smartelijk.
- Neem mijn arm....
- Ik kan niet.... ik kàn niet....
- Kan u nìet opstaan?
- Neen....
- Wat heeft u....
- Mijn voeten voelen zoo zwaar aan, en ook voelt het zwaar hier....
Zij legde de hand op haar knieën.
- Ik zend dadelijk om den dokter.
- Ja.... doe dat....
Zij kon niet opstaan: zij kon het niet. Het was een verluchting nu Nina weg was,
om den jongen van de buurvrouw naar Villa te zenden, om den dokter van de Bagni
te halen en Milia legde zich rustig neêr. Zij voelde wel, zij was ziek. Maar het zoû
niet ernstig zijn; het waren zeker haar zenuwen, die waren geschokt, en zij moest
zich niet dwingen.... Straks zoû zij opstaan.... zoû het van zelve wel gaan.... En wat
zoû dan de dag zijn...? Wat zoû zij doen, wat zoû zij verder doen de dagen van haar
leven...? Het was voorbij: er zoû nooit meer iets zijn.... Nooit meer de vreugde....
nooit meer zijn kus.... Waarom snikte zij dan niet; waar waren hare tranen....? O, het
was beter zoo, dat zij niet huilde.... Wat hoefde zij te huilen en haar smart te
openbaren.... Maar het was wel vreemd, dat zij geen tranen had.... Zie, hare vingers
sidderden ook niet meer en alles voelde in hare leden zoo vreemd stil en zoo zwaar,
met een zware, zware rust. En over
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die rust zweefde de leêgte, de immense leêgte van haar ziel, als iets wijds en zwarts
en nameloos treurigs. HIJ WAS WEG....
- Signora.... signora.... kan u nòg niet opstaan?
Zij schudde heel zacht van neen.
- Maar straks.... stràks zal ik opstaan, antwoordde zij zacht.
Want Giannina, ginds, was met den koffer bezig.
- Signora.... signora.... moet ik àlles inpakken.... wat ik van den signor vind....??
Uit de slaapkamer riep Nina het naar Milia, die lag op het terras. En door de ruimte
der twee kamers heen ontmoetten Nina's oogen de oogen van de signora, vast en star
en vreemd glazerig droog.
- Alles.... riep de signora.
Hare stem sloeg over, vreemd en heesch, als dwars door een angstigen, inwendigen
snik heen. En plotseling begreep de vrouw.... Zij vroeg niet meer, ontzette; zij pakte
in, haastig, haàstig, als waren die kleêren dingen van den booze....
Haar Amedeo zoû terug komen.... na maanden, na maanden....
Maar de signore kwam NIET terug....
Er was een mysterie.... er was misschien iets vreeslijks....
De vrouwen van het dorp hadden gelijk....
Het WAS niet goed zoo een móoien man te hebben: un' marito tanto bello....

XVI.
O, de wind, de wind altijd om het huisje; de wind, die al eeuwen tegen de campanile
blies; de demonische wind, die kwam uit het dolle, bladeren verstuivende, herfstelijke
woud; de wind, die de vijand van San Marcello was, San Marcello zóo goed, die wèl
met de nymfen in den maneschijn danste, maar zijn klokketoren toch tegen het
heidensch geweld beschermde.... o, de wind, o de wind, altijd! Zij hoorde den wind
altijd, en hoewel zij heel bang was voor den wind, was haar het angstig luisteren naar
den wind in het woud een afleiding in de smart, die haar langzaam opat, die aan haar
knaagde, die haar opvrat, verteerde. Zij legden haar van haar bed op den langen stoel
in kussens en zij legden haar van den stoel op bed, haar kleine, ijzeren bed naast het
andere leêge bed, dat zij niet wilde laten wegnemen en waarop
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zij haar oók wel eens legden.... op zijn bed, op zijn leêge bed. Giannina verlegde
haar zoo, en een paar buurvrouwen hielpen Giannina en zij, ze hield wel van die
donkere gezichten met groote, zwarte kraaloogen....: de stemmen waren zoo hard als
van pauwen, en maakten wel eens in de kamer te schel geluid, maar er was gevoel
in de kraaloogen, de pauwstemmen en zij, ze hield zoo van die oranje en roode doeken
om de schouders, en van die lange, gouden ringen, aan de ooren.... Als zij haar dan
hadden gelegd, mocht Milio binnenkomen en was heel zoet en speelde, speelde met
blokkedoozen en tinnen soldaatjes en een mooi, wollen schaapje, met allemaal heel
mooi speelgoed, waarmeê anders alleen de rijke kindertjes spelen, maar dat hij kreeg
van de zieke signora, en waarvoor hij altijd van zijn moeder héel lief haar bedanken
moest.... Hij vermoeide de signora niet, en mocht, als de wind koud was, of als het
regende, altijd in de kamer van de signora spelen en de signora lag naar hem te kijken
en dan glimlachte zij, dàn alléén....
De dokter van de Bagni kwam iederen dag. Zij had hem dien zomer in het hôtel
wel eens gezien; hij was een vriendelijke, aardige dokter, met een stem veel zachter
dan die van de vrouwen, en met kleine oogen, die tintelden. Hij kwam soms op zijn
ezel en soms met zijn karretje, en aan hèm vroeg ze het speelgoed voor Milio te
koopen. Hij gaf haar iederen dag goede hoop, dat zij weldra zoû kunnen opstaan,
waar zij wèl naar verlangde, om Nina niet tot zóo groote last te zijn. Soms bracht de
postbode een brief, van Hugo, dien zij las en overlas, omdat hij zoo heel mooi schreef,
als met de zinnen van een boek, maar hij wist niet, dat zij ziek was, en zij had hem
nooit over Aldo geschreven. Hij dacht, dat zij nu weldra naar Florence, naar Rome
zoû gaan, en hij schreef, dat hij haar dacht te ontmoeten aldaar, dat hij voor een paar
weken naar Italië kon komen. Maar de postbode bracht ook bijna iederen dag, van
Giannina, een geïllustreerde briefkaart van Amedeo, uit Duitschland, eéns zelfs met
zijn portret er op, zoo als hij liep, met zijn mand vol beeldjes aan den arm. Dan toonde
Nina, blij, de geïllustreerde briefkaart aan de buurvrouwen, en zij vroegen:
- Schrijft de signore nooit....?
- Nooit, antwoordde altijd Giannina. Hij schrijft nooit.... En zij spreekt nooit over
hem....
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- De oude Marianna zoû hem terug kunnen doen komen.... als er een brief van hem
was, of een portret....
- Er IS geen brief van hem.... en ook geen portret, antwoordde dan Giannina; en
het zoû niet goed zijn als hij terug kwam.... want de signore - dat zegt Marianna
ook.... - de signore, dat is geen gewoon man geweest: hij was te mooi.... hij was.
GEEN MENSCH....
De vrouwen fluisterden lang, geheimzinnig en huiverig.
En zoo lag zij altijd en altijd en zij zag naar Milio of zij luisterde naar den wind,
die kwam uit het woud, het eens dierbare woud, het woud, dat zij kende met de zon,
met de maan, met àl de liefde en met àl het licht. Om iets van het woud te zien, moest
Giannina haar iederen dag de laatste, nu purperende, blâren der wilde-kastanjes
brengen en ze òm haar leggen, op bed, om den langen stoel, en zij speelde dan met
de blâren zachtjes, tot kleine Milio ze wegnam, en er meê speelde, en Giannina weêr
frissche bracht. Dat waren de herfstblâren en zij hadden kleuren als de doeken van
de buurvrouwen.
- U is van daag heel goed, mevrouw, zei de dokter eens; en ik ben overtuigd, dat
u gauw zal opstaan....
- Het zijn de zenuwen, niet waar dokter...?
- Het zijn de zenuwen....
- Het is geen verlamming, die jaren zoû kunnen duren, niet waar? Want ik zoû
niet gaarne jaren lang zoo veel last willen geven.
- Het is geen verlamming, en ik ben overtuigd, dat u vóor het winter is, zal zijn
opgestaan en zal kunnen loopen. Dan wordt het ook tijd voor u om weg te gaan. De
winter is hier geen pleizier. Nu zelfs zoû ik u best kunnen vervoeren, naar de Bagni,
of zelfs naar de stad....
- Neen, dank u, dokter; ik blijf liever hier, en zoo als u zegt, lang zal het niet duren,
misschien. Ik zal gauw weêr kunnen opstaan.... en loopen. Maar toch, dokter, zoû ik
u willen spreken over wat gedaan moet worden.... mocht ik hier sterven....
- Maar u zal hier niet sterven, mevrouw....
- Neen - neen.... maar toch.... toch wil ik u spreken.... Mòcht ik hier sterven, dan
zoû ik hier willen begraven worden, op het kleine kerkhof, aan den ingang van het
dorpje.... Er is onder de cypressen links, heelemaal achter, een plekje vrij, ten minste
toèn.... vroeger.... toen ik er wel eens gewandeld heb....
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Daar zoû ik een steen willen hebben en alleen mijn naam er op.... Milia.... geen
datum.... Stil; nu moet u nog even verder hooren.... Dan moet u schrijven aan dit
adres, naar Holland.... Dat is de eenige relatie, die ik heb; ten minste, de eenige, die
mij dierbaar is.... En dan wilde ik u over geld spreken.... Mijn testament is in Holland,
maar ik zoû hier willen geven.... zie, hier is de beschikking, door mij geteekend....
tien duizend lire aan kleinen Milio.... en tien duizend aan het kindje, dat gaat geboren
worden....
- Mòcht het noodig zijn, lieve mevrouw, dan zal ik zéker.... Zegt u maar ALLES,
wat ik verder nog doen kan....
- Verder- zal er NIETS zijn te doen, dokter....: verder.... NIETS....
Toen was het gekomen, een nacht van wind, van woedenden, demonischen wind.
Dat zware gewicht, dat àltijd was blijven drukken op hare arme voeten, dat zwaar
zat op hare beenen als een nachtmerrie en dat toen geklommen was, hooger, haar
schoot op, en als de grijnzende boschgeest zelve langzaam, langzaam zwaar was
neêrgehurkt op haar hart, zoo dat zij met wijd puilende angstige oogen uit wijd openen
mond had haar adem geslaakt....
Zoo hadden haar Giannina en de vrouwen gevonden, des morgens na den nacht
van demonischen wind. En zij gingen, de luid snikkende vrouwen, den priester halen,
en zij staken vier kaarsen op, die flikkerden in den grauwen morgen van zwaren
neêrstralenden regenvloed. Er waren om haar lichaam geen bloemen, want het tuintje
was uitgebloeid, zonder dahlia's en zonder zonnebloemen, maar er waren om haar
de laatste bladeren, omdat zij de bladeren altijd gevraagd had. Er was om haar het
allerlaatste van het woud aan den weg van de vreugde....
De vreugde, die vèrder gelokt had.... altijd verder.... wèg van haar.... daarginds....
daarginds....
BAGNI DI LUCCA.
Zomer-1906.
Ve r b e t e r i n g e n . In de Maart-aflevering staat:
blz. 250

r. 3 v.b.

r o u w e n d e ; moet zijn:
grauwende.

r. 8 v.o.

v l a a g ; moet zijn: v a a g .

blz. 262

r. 20 v.o.

h a r t ; moet zijn: h a n d .

blz. 267

r. 12 v.o.

o o g e n ; moet zijn:
mond.

blz. 269

r. 20 v.b.

b l o e m e n ; moet zijn:
boeketten.
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Eenzaamheid
door W.F. Gouwe.
(Aan een lieve Gedachtenis.)

I.
Ik ben een mensch tot eenzaamheid geboren
En die naar liefde altijd verlangen moet, Ze is als een dwaallicht wijkend voor mijn voet,
Die wankelt naar zijn vlam en korte gloren,
Die volgt en rusteloos zich leiden doet,
Totdat ik sidderend zal staan verloren
In barre vlakte waar de nachtstorm woedt....
Een zwerveling tot eenzaamheid geboren.
Geen woord, geen kus, geen oogen-lach zal baten,
Want blijvend is geen lach, geen kus, geen woord;
De liefste handen voeren snelst mij voort,
Na lichter vlam sta 'k donkerder verlaten, Ik roep om liefde en vreeze ik word gehoord;
Ik zelf ben liefde en moet de liefde haten.
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II.
Boschruisching is een liefelijk verheugen
Voor die vermoeid is van zijn langen dag,
Een laving koel en wonderbare teuge,
Een vleigerucht, een dartelende vleuge
Die streelt zijn oogen tot een zachten lach.
Boschruisching is een sproke vol geheimen
Gefluisterd van een liefdevollen mond,
Die doet des harten droevigheden zwijmen,
Die kust de lippen vol van speelsche rijmen
En vreugd van woorden die de dag niet vond.
Boschruisching is een dans van blonde droomen
Teeder getreden op de lichte ziel,
Zij dansen blij en met een zoete schrome,
Zij dansen wat des daags niet wilde komen
Maar wonder van den avondhemel viel.
Boschruisching wieg mijn weemoed en verlangen
Dat tot geneucht van liefde ligt bereid,
Zing mij de liefde van uw schemerzangen,
Houd mij van uwen droom teeder bevangen,
Zeg mij de troosting van mijn eenzaamheid.
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III.
Eens - in den zomertijd - toen de avond gloeide
In bleeke lucht op ouden klokketoren,
Hoog uit een dorpje, en weemoedvol een horen
Klaagde van ver op 't land dat geurig bloeide;
Langs een blank water ging ik, droom-verloren,
Bij huivrend riet waarin libellen stoeiden,
- Toen was 't of rijk als zomerbloei me ontvloeide
Wonder van liefde in mijn stil hart geboren....
Ik toefde en lachte zacht en sloot mijn oogen;
't Was als een droom waarin de bloemen spreken
Al teerheden van geur, zoelte-bewogen,....
En héel de sterren-nacht werd liefde-sproke....
Tot 's uchtends was de droom van mij geweken Toen weende ik om mijn hart vergeefs ontloken.

Groot Nederland. Jaargang 5

435

Met den handschoen getrouwd.
Tooneelspel in drie bedrijven
door Fabricius.
Derde Bedrijf.
Hetzelfde vertrek als in het tweede bedrijf, doch nu door eene zorgende vrouwenhand
smaakvoller ingericht. Nu geen scheefhangend zeil meer voor de voorgalerij, de reclameplaten
verwijderd en vervangen door een goed schilderij, harmoniëerend met de reeds hangende en
met smaak opgehangen. Het arrangement der meubels is nu eleganter. Om den ballon der
lamp, waaraan een schelkoord hangt, is een sierlijke lampekap gehangen, op een tafeltje liggen
in bevallige orde gebonden boeken. In den rechterhoek op den achtergrond staat een eenvoudige
salonlamp met zijden kap. De wanden zijn behangen. De zoldering heeft echter haar grijze
loodkleur behouden. Voor de ramen hangen overgordijnen en staan een paar palmen in fraaie
potten. Op de tafel een bloemtuiltje in een klein vaasje en een bitterkaraf met een glaasje. Op
den vloer een karpet. Voor de slaapkamerdeur kralen gordijnen. Overigens heerscht in het
vertrek volstrekt niet de chic van een fraai Hollandsch salon. Het geheel maakt een soberen
indruk en men kan zien, dat het lage vertrek zich slechts moeilijk tot het vormen van eene
aangename omgeving leent Voorts verraadt het geheel de leekenhand, hoeveel zorg de
huisvrouw er ook aan heeft besteed. Van eene artistieke meubileering door vaklieden is geen
sprake. De late middagzon (het is ongeveer half zes) werpt roode strepen langs de ramen der
voorgalerij. Het uitzicht is phantastisch. Het is half schemer in het vertrek.

Bij het opgaan van het doek hoort men van uit de verte de gamelan.
(Anna zit bij het opgaan van het doek rechts op den voorgrond in een gemakkelijken stoel aan
het tafeltje, waarop boeken. Naast haar staat een trapnaaimachine. Zij is echter met een of
ander werk uit de hand bezig. Zij is een weinig bleeker dan vroeger, waardoor haar
gelaatstrekken nog fijner uitkomen. Zij is gekleed in kymono en draagt
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zijden, à jour gewerkte kousen, zwart of crème, al naar de kleur passend is bij die der kymono,
en een paar muiltjes op vergalde hakken. Nadat zij even door het vertrek is geloopen en weer
is gaan zitten, komt Lize door de voorgalerij binnen. Zij is gekleed in sarong en kabaai en
draagt eveneens een paar fraaie muiltjes, echter géén kousen. Ook zij heeft van hare blozende
gelaatskleur verloren.)

ANNA
(als zij Lize in de voorgalerij hoort aankomen, echter zonder op te staan).

O, dat is vlug. Slaapt ze nù al?
LIZE
(terwijl zij in een schommelstoel aan de tafel in hel midden van hei vertrek tegenover Anna
gaat zitten).

Als 'n roos! Ik ben stilletjes het paviljoen uitgeslopen. De baboe zit voor d'r bedje
en zal me dadelijk waarschuwen, als ze wakker wordt.
ANNA.

Welke baboe? Sonna?
LIZE.

Neen, de mijne: Emmoh. Nee, daar is ze aan gewend, ja? Willem wou ook volstrekt
hebben, dat Emmoh meeging, 't Is 'n ouwe baboe, maar ze is bij die kleine dot haast
niet weg te slaan. Ze is er zoo goed bij vertrouwd als de beste. Maar jou baboe houdt
haar gezelschap.... hoe noem je d'r?
ANNA.

Sonna. 'n Heel goeie meid.
LIZE.

Ken jij nu goed SoendaDeesch? Dat spreken ze hier immers allemaal?
ANNA.

Nu, ten minste bijna allemaal, maar onze huisjongen is van Batavia en Sonna ook;
daarom zal ze nu ook wel zoo gauw bij jou Emmoh zijn gaan zitten keuvelen. Ze
vroeg me van morgen al: ‘Mevrouw, wanneer komt nou de Njonja Betawi?’ Ik zeg:
‘Nou, Sonna, dan moet je nog tot 'n uur of twee wachten. Dan kan mevrouw zoowat
hier zijn.’
LIZE.

Wat 'n vereerende belangstelling!
ANNA
(lachend).
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't Was 'r natuurlijk om je b a b o e te doen, want ze zei: ‘Hè, nu hoor ik nog eens weer
wat van Batavia.’ - Wat mijn kennis van het Soendaasch betreft, och, daar red ik me
nu zoo'n beetje mee. Ik leer er alle dagen nog een paar woorden bij.
LIZE.

Wat leuk! Ik versta er geen woord van. Bij ons op Batavia spreekt iedereen natuurlijk
Maleisch met de bedienden, ja? Och, och, wat was me dat in 't begin vréémd!
(Nadenkend)

Toch heb ik nog een heerlijke herinnering aan die eerste dagen.
(Droomerig).

't Was alsof je droomde. Die warme, tropische avonden grijpen je dan zoo màchtig
aan....
ANNA.

Dat doen ze nòg! De Indische ávonden zijn het aangrijpendst.
LIZE.

Heerlijk, heerlijk. Ze kunnen je zoo héél ver weg leiden.'s Avonds, als je zoo stil met
je beiden buiten zit in het maanlicht, waarbij je bijna kunt l e z e n , en als dan de
bedienden zoo onder een boom op het erf met elkaar zitten te fluisteren.... en als dan
de djankriek van die lànge
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trillers door de lucht kirt, zóó hoog van toon soms, dat je ze niet meer kunt hooren....
dan is het zoo mystiek in je en om je en boven je. Je hoort de vréémdste nachtgeluiden
en toch is alles zoo doodelijk stil.... Ook wij kunnen dan niet meer spreken.... Wat
we dan wel denken, hè? Ja, wat dènken we dan eigenlijk?.... We denken niet meer
met het hoofd, geloof ik, maar met de ziel. Je dènkt niet, dat je hier vréémd bent dat v o e l je alleen maar; vreemd als 'n verdwaalde in 'n betooverd bosch. En het
vréémdste, wat ik in zulke oogenblikken voel, is het flauwe besef, dat ik hier nu in
Indië ben, in dat vèrre Indië; en ik kan mij niet begrijpen dat ik daar die palmen tegen
den sterrenhemel zie afsteken.... dat ik, Lize Kelling, dien tropischen nacht hoor
trillen.... ik.... ik.... Wie bèn ik eigenlijk? Hoe kòm ik hier? Wat moet ik hier doen?
Ik, nietige stervelinge, in dit groote, mooie wonderland?.... Dan opeens slaat de
gardoe zijn elf, twaalf holle slagen op de tong-tong en die roepen je dan toe:
(in gedragen maten, telkens afbrekend, de láátste maat (‘tong’) echter dadelijk volgend op de
voorlaatste).

... Tong - Tong - o - hoe - schoo - ne - tro - pen - nacht - Tong - tong-tong....
(Even stokkend; daarna levendig en zeer vlug, maar als tegen zich zelve sprekend)

Maar dan klinkt daar opeens als een Sáterlach dat: ‘Rrrrdà!’ van den gardoe.
(Weer droomerig, glimlachend.)

En nauwelijks is die schrille toon weer weggestorven, of 'n k l e i n e muskiet zoemt
in je oor en zingt je in den dommel, en hoe meer je wegdommelt.... hoe meer....
(Haar laatste woorden sterven weg en ze gaat niet voort, maar droomt als het ware nà.)

ANNA
(na een kleine pauze; in nadenken).

Ja, zoo is het. (
Bevangen

.) Maar hier in de bergen grijpt de nacht je soms zoo verschrikkelijk aan.
(Angstig naar de ramen der voorgalerij wijzend.)

Straks wordt het zoo donker. Dan begint de nacht, die heillooze, beklemmende nacht.
Ik ben zoo bang voor hem. Als ik 's avonds daar tegen dien palm leun en de nachtelijke
ruimte intuur,
(zenuwachtig)

omdat....
(fluisterend)
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omdat n i e m a n d me vraagt h i e r te blijven,
(angstig)

dan is alles zoo ontzettend w i j d en donker om me heen. Soms beweegt zich, in de
richting van dien rotskegel, een lichtje, één enkel lichtje. Een man daalt den berg af,
maar den mán zie ik niet.... ik zie alleen het dansende lichtje in zijn lantaarn. Of hij
uren ver van me weg is.... of enkele passen.... dat kan ik niet zien.... dat wéét ik niet.
Maar heel in de verte zie ik die lichte streep,
(fluisterend).

... da's de zee.... de Oceaan!.... O, wat zou ik daar m'n armen graag naar uitstrekken,
want de looden stilte om me heen, vóór me, boven me,
(fluisterend)

àchter me.... die maakt me zoo angstig.... en ik ben zoo alléén....
(Vertrouwelijk.)

Straks zullen we met ons beiden daar vóór gaan zitten. Dan zullen we elkander de
hand drukken en dan zal ik gerust zijn.
(Vaag.)

Als dan
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daarginds in de dèsa de gamelan klinkt en heel in de verte een ronggeng
(haar vingers uitspreidend en zéer langzaam haar armen bewegend)

al dansende haar klaagtonen schreit, dan zal ik het heerlijk vinden om tegen je te
zeggen: ‘Hoe móói is het hier, Lize!’
LIZE
(langzamerhand het meer dagelijksche gesprek weer opvattend).

Goed, laten we dat straks samen doen. Ik stel me voor, dat de avonden hier nòg
mooier zijn dan op Batavia. Bij ons wordt de stilte altijd nog iets gebroken door
rijtuigen en dos-à-dos', die voorbij rollen, of door den voetstap van een wandelaar....
ANNA
(glimlachend).

Wandelaars komen hier niet voorbij.
LIZE
(weer uiting gevend aan haar onschuldigen spot).

En rijtuigen?
ANNA
(vriendelijk).

Die passeeren hier op drie uren afstand, kleine spotvogel.
LIZE.

Hè, ik verlang weer naar 'n kouwen nacht. Bij ons op Batavia, ja, is het zoo benauwd
en broeiend warm in huis, als de ramen gesloten zijn. Hier slaapt een mensch eens
weer echt Hollandsch onder een déken.
ANNA.

Ja, pas maar op! Denk er een beetje om: je bent aan de koelte hier nog niet gewend.
LIZE.

Ik kan toch moeilijk 'n wintermantel aantrekken.
ANNA.

Neen, dat hoeft ook niet, maar
(op Lize's voeten wijzend)

je kunt toch wel kousen aandoen. Je bent hier niet op Batavia!
LIZE
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(luchthartig even haar voetje vooruitschoppend).

O, daar heb ik geen last van. Ik voel me zoo vreemd, als ik bij sarong en kabaai
k o u s e n draag. Je bent dan.... hoe zal ik het zeggen.... zoo ongekleed! Ja, 't klinkt
wel 'n beetje gek, maar 't is toch zoo. 't Is zoo'n afwijking van 's dands wijs. 't Hoort
er niet zoo bij; 't is er te véél aan; 't geeft 'n ideetje van Hollandsche dracht.... en dan
is 't weer te weinig! Neen, ik doe 't maar zóó.
ANNA.

Nu, ik vind 't goed, als je er maar geen nadeelige gevolgen van ondervindt. Je hebt
pas zoo'n naren tijd doorgemaakt.
De tonen der gamelan sterven weg.

LIZE.

Hè, An, zeg dat niet. Dat was geen nare tijd! Ja, toen drie maanden geleden die
schattebout kwam, heb ik 'n paar moeilijke dagen doorgemaakt en ik voelde me de
eerste weken zoo zwak.... o, zoo zwak.... maar ik was toch zoo gelukkig! O, je weet
niet wat voor 'n heerlijk gevoel je hebt, als je pas moeder bent. Je hebt 'n gevoel,
alsof dan pas 't leven begint, 't léven, zie-je? Alsof je pas schàtrijk gevorden bent.
Nee, anders nog: alsof je je leven lang 'n reis gemaakt hebt.... 'n geheimzinnige,
opgewonden reis....
(nadenkend)

waarvan je nù het doel bereikt hebt. En je voelt je zoo kalm.... Maar ik had wel 'n
beetje sterker willen zijn; niet voor mij, maar voor Willem, want de handen staan
hem zoo glad verkeerd bij al die dingen, die hij me nu wel 's uit
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de hand moest nemen, ja? Kasian, hij had er zoo onder te doen, toen ik gister wegging
- ik zàg het! - en toch hield hij zich dapper.
ANNA.

Wat zei hij wel?
LIZE.

‘Popje’, zei hij - ja; zoo noemt-ie me tegenwoordig - ‘popje, denk nou niet, dat ik
me hier niet redden kan, hoor! Je zult eens zien, hoe goed het gaat. Ik zal 't je
schrijven! En kom nou niet terug vóór je héélemaal weer beter bent.’ Toen de trein
zich in beweging zette, begon hij te lachen
(bijna schreiende)

ja, werkelijk, te làchen en hij riep: ‘Pop! Met zùlke wangen, hoor!’....
(Na zich even hersteld te hebben, in gedachten:)

Het is zoo'n lieve man....
ANNA
(die bij de laatste woorden nadenkend geworden is).

Ik vind het heerlijk voor je, kind. Je verdient je geluk.
LIZE.

O, hij is veel beter dan ik. Ik wil daarmee niet zeggen, dat ik slècht voor hem ben....
ANNA.

Hè, Lies!
LIZE.

Maar zwakkelingetjes, luchthartige vlindertjes als ik, blijven alleen maar opgeruimd,
als er geen struikelblokken op onzen weg liggen. Als er moeilijkheden komen, ben
je meer last dan steun, vind ik. En dan wordt Willem juist zoo sterk, zoo ijzersterk!
Willem heeft meer jou natuur, vind ik. Jij hebt óók zoo'n zelfvertrouwen. Jij kunt
óók zoo machtig tegenover dingen staan, die mij neerdrukken. Ik breng wat
vroolijkheid aan, als alles goed gaot. Jij maakt iemand zoo heerlijk rustig....
ANNA.

Je doet je-zelf onrecht, Lize. Menigeen zou het wàt heerlijk vinden, als hij zoo'n
onbezorgd zingend vogeltje om zich heen had als jij bent. Laat ik je nou eens eerlijk
zeggen, dat ik het in 't begin wàt vreeselijk heb gevonden, toen ik jou niet meer om
me heen had. Je weet niet, hoe blij Willems brief me heeft gemaakt, waarin hij schreef,
dat jij hier 'n paar weken zoudt komen logeeren.
LIZE.

Werkelijk? En wat zei Frans er wel van?
ANNA.
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.... Frans?.... O, die vond het best, die vond het natuurlijk nèt zoo prettig als ik.... hij
vond het heel prettig.
LIZE.

Ik vond hem zoo straks, toen ik aankwam en jullie me uit de tandoe hielpen, wat stil.
ANNA.

Och, dat heb je je verbeeld.
LIZE.

Nou, dat kan wel, hoor. Ik ken hem natuurlijk nog niet zoo goed. Het is nu bijna tien
maanden geleden, dat ik hem gezien heb, en toen dien dag was hij zoo veel.... drukker.
Is hij.... nog wel eens zoo... als toen?
ANNA.

Neeeee,.... ja soms.... niet vaak....
LIZE.

Jullie bent toch wel.... gelukkig, niet?
ANNA
(aarzelend).

O ja....
LIZE
(naar haar toegaand en haar den arm om den hals slaand).

Is
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dat waar, Anna? Je zegt dat zoo.... zoo vreemd.... zoo.... Toe, kijk me eens recht in
de oogen en zeg het dan nog eens.
ANNA
(haar een weinig afgewend aanziende.)

Zèker. Ja, i e t s verliest men altijd van zijn idealen, hè? Te wènschen blijft er altoos.
Maar.... ik heb niet.... te klagen.
LIZE
(naar haar plaats teruggaand en blijkbaar nadenkend).

Ligt dat soms óók aan mij.... dat ik ongelukkig zou zijn als ik.... niet te klagen had?....
(De huisiongen komt op van links vóór. Stofdoek over den schouder. In elke hand een
lampepeer. Trekt met de teenen de deur weer achter zich dicht. Plaatst, zonder de dames aan
te zien, de peren in hang- en salonlamp. Terwijl hij heengaat, komt Frans binnen.)

(Frans komt op door de voorgalerij, gekleed in kakhi, met een rijzweepje in de kand en met
rijkappen om. Zijn grooten tuinhoed houdt hij op het hoofd.)

FRANS.

Middag. Is Samioen al gekomen?
ANNA.

Wie?
FRANS.

Samioen! De postlooper.
ANNA
(opgewekt).

Nog niet. Wil ik je 'n kopje thee schenken?
FRANS
(naar de tafel gaand, waar de karaf met het glaasje staal).

Dank je. 't Wordt tijd voor 'n bitter. 'k Heb ook geen tijd. 'k Moet nog even naar de
droogbakken en 't is haast donker.
(Terwijl hij zich inschenkt)

Waar blijft nou die luie stinkvogel! De kerel is tegenwoordig weer elken dag 'n uur
te laat.
ANNA.
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Samioen is al oud, vent. Je moet een beetje door de vingers zien. Hij kan niet meer
zoo vlug over den weg.
FRANS.

Klets. 'n Inlander loopt al op 'n sukkeldrafje, als ie vijf jaar is, en als-ie tachtig is,
doet-ie het nog. Hij p i k e l t de trommels den berg op en dat doet-ie het best in 'n
drafje.
ANNA.

We hebben December. 't Is Westmoesson. De wegen zijn zoo glad, dat men er haast
niet op vooruit kan komen.
FRANS.

En de kerels dan, die de kina-balen naar beneden brengen? Mot je zien sjouwen!
ANNA.

Dat zijn jònge menschen, ventlief. Die staan wat beter op de beenen.
FRANS.

Ja, zoo draai je in 'n kringetje rond. De vent oud, de wegen glibberig, de vent oud,
de wegen glibberig.... Wil ik je 's vertellen, wat de kwestie is? Als de transportkoelies
beneden zijn en den boel hebben weggebracht, zijn ze vrij.... kunnen ze gaan maffen.
Daar sjouwen ze tegen. Ja, leer mij dat tuig kennen! Glibberig! 'k Zal 'm glibberen!
Fler om z'n kop.
(Schenkt zich opnieuw in.)

ANNA
(opstaande en hem aan z'n oor trekkend).

Hoor 's, niet zoo
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mopperen, hoor. Als je zoet bent, mag je straks de kleine van Lize eens op je knie
hebben.
FRANS.

'k Heb liever wat anders op m'n knie.
LIZE.

Dat is aan jou adres, An.
FRANS.

Dat heb ik niet gezegd.
ANNA.

Toe, hou je nu niet zoo voor Lize. Ze zou heel wat van je denken. Gerust, Lies, hij
houdt zich maar zoo. Je zult hem straks eens zien, als-ie de kleine hoort kraaien. Ja,
mannetje?
FRANS.

'k Heb geen. verstand van kleine kinderen. Terborg hier al geweest?
ANNA.

Ik heb hem niet gezien.
FRANS.

Als-ie zoo meteen komt, laat 'm dan wat wachten. Ik kom dadelijk terug. 'k Wil nog
even naar de droogbakken. Bonjour.
(Frans af.)

LIZE.

Ik kan niet zeggen, dat hij overloopt van vriendelijkheid.
ANNA.

Dat hoef je zoo niet op te nemen. Zoo is zijn gewone manier van spreken.
(Neemt haar werk weer op.)

LIZE.

Dat is wel mogelijk, maar 'n aardige manier vind ik het niet.
(Een kleine pauze.)

Hij kon jou best 'n beetje anders toespreken.
(Een kleine pauze.)

Zoo spreek je niet met elkaar als man en vrouw....
ANNA
(zich over kaar werk buigend).
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Willen we van dit onderwerp afstappen?
LIZE.

't Stemt me toch onplezierig. Hij gedraagt zich, alsof ik hem hoogst onwelkom ben....
Ja, stil maar, ik geloof wel, dat dat 'n verkeerde gevolgtrekking van me is, maar je
zult me toch toegeven, dat z'n houding minst genomen onhebbelijk is.
ANNA
(zich oprichtend).

Hij is mijn màn, Lize! En ik herhaal je: zoo is zijn gewone manier van doen. Die
mag je niet bevallen - maar je behoeft je er persóónlijk volstrekt niet door geraakt te
gevoelen.
LIZE.

Een man? Is dat mannelijk? Of is dat....
ANNA
(opstaande).

Lize, stil. Dat màg je niet zeggen.
LIZE.

Ik wìl het zeggen, Anna! Ik wìl zeggen, dat, als die man altijd zoo voor jou is, hij
niet waard is jou man, jou echtgenoot te zijn, versta je? Ik begrijp, dat zulke woorden
je moeten schokken, maar meer verdriet dan je toch al moet hebben, kunnen ze je
niet berokkenen. Ontken eens, dat....
(een stem uit de voorgalerij: Spada!)

Ga de kamer uit. Daar komt iemand. Het is Terborg, geloof ik.
(Wijst naar de slaapkamer.)

Toe, ga daarheen, je ziet zoo bleek.
(Anna af.)

Ja, kom u binnen, meneer Terborg!
TERBORG.

Dag mevrouw! Stoor ik niet?
LIZE.

O, in 't geheel niet. Kom u binnen.
TERBORG.

Dat is niet aardig van u, mevrouw. U hadt zich er nu eenmaal aan gewend, me maar
gewoon bij m'n naam te noemen, en
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nauwelijks komt u weer op de onderneming, of u wordt weer officieel.
LIZE.

Neem me niet kwalijk, ik was een beetje geagiteerd. Ik dacht er misschien niet aan.
TERBORG.

Toch niet onwèl, hoop ik?
LIZE.

O neen, zeker niet. Ik ben zeer wel. Maar.... de kleine.... de kleine was wat lastig,
zie je? Neen, maar 't is niet erg. Ga zitten.
TERBORG.

Ik kwam eigenlijk hier, om den baas te spreken.
LIZE.

Dus voor zaken!
TERBORG.

Neen, niet direct. Ik wilde hem wat vragen. Ik wil 't u in vertrouwen wel vertellen.
U weet: het is vandaag eerste Kerstdag?
LIZE.

Ja natuurlijk!
TERBORG.

Ja, dat is zoo natuurlijk niet. Althans niet voor alle bewoners van Tji-Lindoeng.
LIZE.

Je wilt toch niet zeggen, dat er hier menschen zijn, die niet weten, dat het Kerstdag
is vandaag?
TERBORG.

Dat wilde ik juist zeggen.
LIZE.

Ja, de koelies.
TERBORG.

Neen, de Europeanen!
LIZE.

Och kom! Wie is hier de prozaïsche mensch, die dat vergeet?
TERBORG.

Als u het woord prozaïsch er af laat, wil ik het u wel zeggen. Het is Mevrouw Van
Laar.
LIZE.

Anna?
TERBORG.
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Uw zuster!
LIZE.

Och kom, dat is niet mogelijk.
TERBORG.

Het is zooals ik u zeg. Mevrouw denkt er niet aan.
LIZE.

Och, ik kan 't haast niet aannemen. Dus zou Anna gister m'n kamer in orde hebben
doen maken en dan zou ze zoo straks hier met me hebben zitten te praten zònder te
weten, dat mijn bezoek in zekeren zin een Kerst-bezoek is?
TERBORG.

Zoo is het. U begrijpt, dat, als mevrouw later bedacht, dat ze de Kerstdagen
gedachteloos voorbij had laten gaan, ze dat heel verdrietig zou vinden.
LIZE.

Als ik haar goed ken - nou, en dat geloof ik wel -, zou ze daar zeker verdriet van
hebben.
TERBORG.

Dat heb ik ook gedacht. En daarom heb ik Böhmer - dat is een administrateur van
een onderneming hier in de buurt....
LIZE.

Ja, ik ken hem. Hij was immers dien avond van Anna's aankomst ook hier?
TERBORG.

Juist - nu, dien Böhmer dan, en Westerveld en Koen gevraagd, of ze me wilden
helpen, mevrouw een kleine verrassing te bereiden. Ze vonden dat best en nu hebben
we samen een Kerstzang ingestudeerd. Als mevrouw hier zoometeen in de
binnengalerij gaat zitten
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schemeren, wilden we stilletjes hiernaast naast de eetkamer gaan en daar het lied
zingen.
LIZE
(bewogen).

Dat is heel lief van je, Terborg. Dat is heel lief van je.
(Reikt hem de hand.)

En ik dank je daar recht hartelijk voor. Anna zal gelukkig zijn, als ze weet, dat er
zooveel vriendenharten voor haar kloppen. Je hebt een goed hart, Terborg.
TERBORG.

Wel, u begrijpt: 't is voor ons zelf minstens even prettig.
LIZE.

Nu goed, maar ze zal 't heerlijk vinden, die goeie zus....! 't Is goed, dat je 't me zegt....
Ik kan me nu nog even gaan kleeden.
TERBORG.

Toe, dérangeer u nu voor ons niet!
LIZE
(lachend).

Ik kan toch moeilijk in sarong en kabaai een zangcorps gaan begroeten! En dat nog
wel op Kerstdag!
TERBORG
(vroolijk).

Het zijn ganz gewöhnliche tuin-employé's, de leden van dat zangcorps.
LIZE.

Nu, ik zal me van den domme houden en geheel onwetend verschijnen!
(Lachend.)

Maar 'n peignoir trek ik toch even aan.
TERBORG.

't Komt er nu maar op aan, de toestemming van den baas te krijgen.
LIZE.

De toestemming van... hèm?
TERBORG.
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Ja, we hebben het niet eerder gevraagd, om te voorkomen, dat hij zich nog zou kunnen
bedenken.
LIZE.

Maar ik begrijp niet, wat h i j daar tegen kan hebben! Hij zal het natuurlijk heel
vereerend vinden.
TERBORG.

Laat ons daar maar van zwijgen.
LIZE.

Neen, laten we daar van s p r e k e n !.... Terborg, wij zijn oude vrienden. Zeg mij eens
eerlijk: Hoe z i j n Frans en Anna eigenlijk tegenover elkaar?.
TERBORG
(verlegen).

Mevrouw.... u begrijpt.... ik ben hier de opzichter! Ik kom te weinig bij mijn chef
aan huis, althans voor particuliere aangelegenheden, om te kunnen weten, of.... ik
kan u daar zoo moeilijk antwoord op geven.
LIZE.

Ook, als ik je smeek: Toe, Terborg, ter wille van mij, van mijn zusje.... vertel mij
wat je in het jaar van haar huwelijk gezien hebt, wat je m o e t gezien hebben?....
Wacht even....
(opent voorzichtig de deur der slaapkamer, ziet even om den hoek en sluit daarna de deur
weer voorzichtig).

Vertel mij nu.
TERBORG.

Toen Anna hier kwam, vond ze hem.... zooals hij i s . Van dien dag af heeft ze letterlijk
alles gedaan wat ze kon om hem wat te veranderen. Ze heeft hem verzocht een piano
te koopen, en toen ze dat van hem gedaan had gekregen, heeft ze die hiernaast in de
eetkamer laten plaatsen, omdat die vlak aan zijn kantoor grenst. Is hij daar 's avonds
bezig, dan zingt ze met haar zachte stem zóó, dat iedere man,
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die een hart heeft, er haar een kus voor zou geven; haar eigen-ik offert ze aan hem
op; in haar meest ellendige oogenblikken tracht ze nog het een of ander te spelen....
voor hè m!
LIZE.

Ja, zoo is ze.
TERBORG.

Ze heeft als een vroolijk jong ding met hem gebabbeld en geschertst, terwijl hij zwaar
zat te bitteren en.... de gemeenste dingen zat op te disschen. Als de smart haar de
keel toesnoerde, lachte ze vriendelijk tegen hem en sprak hem van hun beider....
idealen! Ze heeft hem opgepast, toen zijn been erger en erger begon op te zwellen.
Ze heeft hem met al de liefde, die in haar was, tot een ander mensch willen maken....
H i j 'n ander mensch!
LIZE.

Het is nòg erger dan ik dacht. Er moet raad geschaft worden. Zóó kan het niet langer.
Ik.... ik weet geen uitweg....
(als wanhopig)

Anna, ik weet geen uitweg....
TERBORG.

Spreek er háár niet over. Ze houdt haar leed trotsch voor zich alleen. Tracht haar op
te beuren zooveel u kunt, maar laat haar niet merken, dat u wéét hoe diep ongelukkig
ze is.
LIZE
(zich naar de slaapkamer begevend).

Ik ga naar haar toe. Ik zal mèt haar trachten te lachen.
TERBORG.

Doe dat!
(Lize af.)

(Nadat Terborg een paar maal in heftige gemoedsbeweging de kamer op en neer heeft
geloopen, komt Frans van de voorgalerij binnen.)

FRANS.

O, ben jij er? Goed, dat ik je zie. Ik moet je even hebben. Ga zitten. Nou, zet maar
zoo'n bedonderd gezicht niet. Je kop is er niet mee gemoeid. Zeg 's.... o, wacht even.
(Opent even de deur der slaapkamer, dan die der eetkamer en komt daarna terug.)

Hm. Ik moet je wat vertellen. Je weet: een paar jaar geleden was Ita hier, hè?
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(Als Terborg teekenen geeft van ergernis.)

Ja, ik weet wel, dat jij 'n hekel aan die affaire hebt, maar daar gaat het hier nou niet
om. Je weet het dus.
TERBORG.

Ik weet het.
FRANS.

Nou, die meid wordt lastig. Bij mijn verloving heb ik tegen 'r gezegd: je moet er uit.
En ze is gegaan. Dat ging natuurlijk niet van 'n leien dakje, dat begrijp je! 't Had heel
wat voeten in de aarde en 't heeft me 'n hand vol geld gekost. Ik heb 'r 'n huisje op
Tji-Koening gekocht en haar nog vijfhonderd pop los in de hand meegegeven. En
ze hàd al 'n aardigen spaarduit bij mekaar gescharreld, zoodat ze zich best kon redden.
Maar nu heeft ze ergens 'n laki opgediept en die kerel schijnt haar tegen me op te
zetten. Tenminste Samioen, de postlooper, kwam gistermiddag vragen, of ze dezer
dagen even bij me kon komen. Ze had geldgebrek, had ze gezegd. Dat is natuurlijk
nonsens, maar ik zit er mee. De postlooper blijft vandaag wéér gruwelijk lang weg
en zal
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dus wel weer met haar in de kampong hebben zitten kletsen. M'n vrouw dacht, dat
hij moeite zou hebben met den glibberigen weg, ha, ha, ha! Ja, 't pad, dat hij bezig
is te bewandelen, is glibberig genoeg. Het kan hem zijn ontslag plus 'n pak slaag
kosten. Als hij tegen mijn vrouw een bek open doet, ben ik in staat, hem zijn hersens
in te slaan.
TERBORG.

Dat zou u méér dan uw ontslag kunnen kosten!
FRANS.

Ja, dat is jammer genoeg, dat je dat gespuis niet straffeloos mag prügeln. Maar nou
ter zake: ze mag hier niet komen. Om je de waarheid te zeggen: ik weet niet recht
wat voor houding mijn vrouw zou aannemen, als ze wist, dat dat schepsel hier op de
onderneming was, al was 't dan maar voor één dag. Dat geeft maar weer herrie voor
niks.
TERBORG
(zich fier oprichtend).

Mevrouw zou zich niet verwaardigen, om met een enkel woord....
FRANS.

Dat is 't 'm juist! Toen die vervloekte kokin haar laatst die geschiedenis met Ita
vertelde, was ze ook zoo ongenaakbaar. En toen ze later tot overmaat van ramp ook
nog gewaar werd, dat ik het een en ander dee.... voor dien kleinen jongen van me....
toen liep ze als 'n koningin naar haar kamer.
TERBORG.

Als u mij er over spreekt, mag ik ook mijn meening zeggen. Het zal mevrouw niet
gekrenkt hebben, dat u.... iets voelde voor dat kind, en nog minder, dat u zich daarvoor
opofferingen getroost, maar het ligt voor de hand, dat het haar diep moest kwetsen,
dat zij dat uit den mond van ànderen moest vernemen.
FRANS.

Ja goed. Jij hebt nooit in dat schuitje gezeten. Je weet dus óók niet, hoe beroerd het
is, daarover te praten met je eigen vrouw. Maar enfin, de kwestie is, dat ik aan dien
zwijgenden trots een broertje dood heb. Als ze opgespeeld had, zou ik het misschien
minder erg gevonden hebben.... 'n Beetje jaloersch....
TERBORG
(verachtelijk).

Jaloersch!
(Hooghartig.)

Mevroùw jaloersch op....
FRANS.
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Nou ja, je hoeft niet dood te vallen op 'n wóórd! Ik zou het gebillijkt hebben, als ze
in woede was opgestoven. Ik had het haar van te voren eventjes moeten zeggen; dan
was de zaak uit de wereld geweest. Maar wat doet ze? Ze loopt me voorbij, alsof ik
haar schoenpoetser ben, en ik heb hemel en hel bij elkaar moeten vloeken om er weer
'n woord uit te krijgen. Dat heeft me toen genoeg geërgerd. De bedienden zien dat
en.... enfin, het lust me niet, me als 'n ouwe lap in 'n hoek te laten gooien.... En wat
Ita betreft - die zal ik nog éénmaal honderd pop geven en dan moet ze de boodschap
er bij hebben, dat als ze 't ooit waagt, hier een voet op de onderneming te zetten, ik
haar armen en beenen laat stukslaan. Wil j i j haar dat gaan zeggen?
TERBORG.

Dàt? Neen! Ik wil - ter wille van mevrouw - wel naar
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haar toegaan, haar het geld geven en al mijn overredingskracht aanwenden, om haar
van verdere pogingen om het u lastig te maken terug te houden. Ik herhaal: ter wille
van mevrouw!
FRANS.

Ja goed, dat heb je daareven ook al gezegd.
TERBORG.

Méér doe ik niet.
FRANS.

Hoor eens, niet zoo'n toon. Als je 't verdomt, dan zeg je 't maar. 'k Heb méér employé's
dan jou!
TERBORG.

Ik kan niet anders spreken dan mijn gemoed mij ingeeft. Voor het overige gevoel ik
me volstrekt uw e m p l o y é niet! Ik ben door mijn directie in Holland geëmployeerd
zoo goed als u. Die heeft u in 't werk boven mij gesteld, of mij onder u, als u 't zoo
liever hoort. Dat is alles. Maar in privé aangelegenheden ben ik zeer zeker uw
o n d e r g e s c h i k t e niet; daar kunt u rekening mee houden, als het te pas komt.
FRANS.

En wat wou je daar nou allemaal mee zeggen, jij met je grooten bek?
TERBORG.

Daar wil ik mee zeggen, dat het u niet past, mij op zoo'n ruwe en onwelwillende
wijze toe te spreken zoolang ik als opzichter op Tji-Lindoeng mijn plicht doe en
tegenover u de vormen in acht neem, en daar wil ik mee zeggen, dat in.... zaken als
die we daareven bespraken u mij als uw gelijke hebt te behandelen. U maakt
aanmerking op mijn manier van spreken, maar mij bevalt de ùwe niet.
FRANS.

Ik zal tegen jou spreken zooals mij bevalt, verstaan?
TERBORG.

En in particuliere aangelegenheden zal i k spreken, zooals mij bevalt. Zóó vereerend
vind ik uw opdracht niet. Verlang niet van mij, dat ik u voor zulke.... boodschappen
ook nog dank zeg.
FRANS.

Ik zeg immers: als je 't verdomt, dan láát je 't!
TERBORG.

Neen, dat doe ik n i e t , en u kent het motief van m'n toestemming. Als u bij uw
verzoek blijft, zal ik doen wat ik beloofd heb.
FRANS,

't Is goed. Hier heb je 't geld.
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(Smijt een biljet van honderd gulden, dat hij uit een lade neemt, op het schrijfbureau neer. Als
onwillig over de wijze waarop hem dat geld wordt gegeven, kijkt Terborg er even naar en laat
het dan voorloopig liggen. Later vergeet hij het op te nemen)

Ga er morgen vroeg dadelijk heen. Neem den bles maar mee. Den vos moet ik morgen
zelf gebruiken en de zwarte heeft m'n schoonzuster vandaag boven gebracht. Ga niet
te laat weg.
TERBORG.

Ik zit morgenochtend om zes uur te paard.
FRANS.

Goed. Dan kun je vóór donker terug wezen.... Hèb je nog wat?
TERBORG.

Ik.... had u wat te vragen.
FRANS.

En dat is?
TERBORG.

U weet: het is vandaag de 25e.
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FRANS
(zijn betalingsstaat naziend).

Rrrrt, 3,4, 5-en-twintig December, ja. En wat zou dat?
TERBORG.

Denk eens goed na.
FRANS.

Blijf me asjeblieft met geheimzinnigheden van 't lijf. Ik heb geen lust in raadseltjes
oplossen.
TERBORG.

't Is Kerstfeest vandaag!
FRANS.

25 December.... God, dat is waar ook! Wat je hier al niet vergeet, hè? Dat moest 'n
Hollandsche Zondagsraster nou 's meemaken!
(Zijn maandstaten omhoog houdend)

Hier heb je m i j n almanak! De Ie, 2e, 3e tot en met den 3Ien - that 's the question,
(lachend)

heeft Shakespeare eens terecht gezeid.
TERBORG
(ironisch).

Maar dan in ietwat ander verband....
FRANS.

Ja goed, dat geef ik je cadeau! Praat daar maar met mijn vrouw over. Die heeft daar
meer verstand van. Maar wat wou jij eigenlijk met je Kerstfeest?
(Schenkt zich een borrel in en drinkt dien leeg, waarna hij dadelijk het glas weer vult.)

TERBORG.

Ik wilde u vragen, of u 't goed vindt, dat wij straks in de eetkamer een Kerstlied
zingen, als mevrouw hier in de binnengalerij zit.
FRANS.

Een Kerstlied? Wie?
TERBORG.

Westerveld, Koen, Böhmer en ik.
FRANS
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(verwonderd).

Is Böhmer hier?
TERBORG.

Hij is daar juist aangekomen. Hij stalt zijn paard even bij Westerveld en zal wel
dadelijk hier komen.
FRANS.

En dat allemaal voor dat Kerstlied? Hè, hè, hè! Nou, je blèrt er maar op los, hoor!
Als ik maar niet hoef mee te doen.
(Hij drinkt zijn glas leeg.)

TERBORG.

Zoudt u dat zoo vreemd vinden?
FRANS.

Ben je gek? Ik zing zoo valsch als 'n kraai! En dan 't idée! Ik heb wel wat anders te
doen dan liedjes jenken. Ik geloof, dat, als jij met m'n vrouw getrouwd was, je met
je beiden niks anders uitvoerdet dan samen zingen, samen lezen en samen kletsen
over literatuur en philosophie en God mag weten wat nog meer.
TERBORG.

Draagt mijn werk daar de sporen van?
FRANS
(lachend).

Neen, maar je bent ook niet met m'n vrouw getrouwd. O, daar heb je haar juist.
ANNA
(uit de slaapkamer komend).

Stoor ik de beeren?
FRANS.

Neen, hij smeert hem. Hij gaat
(Terborg maakt een gebaar).

... Nee, hou je gemak; ik zal niks zeggen.
ANNA.

Zie je wel? Ik stoor toch.
TERBORG
(glimlachend).

Pardon, u vergist u. Ik wou werkelijk juist weggaan. Mag ik u vragen of u weet waar
mevrouw uw zuster is? Ik wou haar graag even spreken.
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ANNA.

Die zit in de veranda.
TERBORG.

Dan zal ik zoo vrij zijn, haar daar even op te zoeken.
(Tot Frans)

Hebt u nog iets voor me?
FRANS.

Nee. Denk maar om wat ik je gezegd heb.
TERBORG.

Ik heb u mijn woord gegeven, dat ik mijn best zou doen.
FRANS.

Ja goed. 't Is al mooi. Je opvattingen schenk ik je.
(Terborg onwillig af.)

ANNA
(heeft wat naaiwerk ter hand gevat en gaat aan de tafel in het midden van het vertrek zitten,
met den rug naar de voorgalerij).

FRANS
(drukt op den electrischen schelknop aan de lamp en gaat eveneens aan de tafel zitten).

(De huisjongen komt binnen van links-vóór; blijft staan.)

FRANS
(zonder hem aan te zien).

Pasang lampoe.
HUISJONGEN.

Saja, toean.
(Ontsteekt de hanglamp en de staande lamp. Keert zich naar de voordeur en vraagt:)

Toetoep pintoe, nja?
ANNA.

Tida. Nanti sadja. Blon begitoe dingin.
(Huisjongen af.)
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FRANS.

Heb je Böhmer al gezien?
ANNA.

Böhmer?
FRANS.

O, dat is waar ook. Nee, dat weet jij niet.
ANNA.

Wat?
FRANS.

Niks. Zul je wel hooren.
(Korte pauze. Anna naait. Frans tuurt met de handen in de zakken voor zich heen)

ANNA.

Kan ik iets voor je doen, vent?
FRANS.

'k Zou niet weten wat.
ANNA
(glimlachend).

'k Zou het toch zoo graag willen!
FRANS
(haalt de schouders op).

ANNA
(innig).

Wil ik wat gaan spelen?
FRANS.

Voor mij soms?
ANNA
(innig).

Ja!
FRANS.

Nee, dank je wel.
ANNA
(buigt zich over haar werk).
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(Kleine pauze.)

ANNA.

Frans!
FRANS.

En?
ANNA.

Wil je eens héél eerlijk tegen me zijn?
FRANS.

Krijgen we preek?
ANNA.

Neen.
FRANS.

Ja, ik dàcht maar.
ANNA.

Een vraag, Frans. Ik zou er graag 'n eerlijk antwoord op hebben.
FRANS.

Lieg ik gewoonlijk?
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ANNA.

Laten we niet twisten. Nu minder dan ooit. Zeg mij eens eerlijk: hou je van me?
FRANS.

Zeg eens, ik ben geen zestien jaar meer!
ANNA.

Ik ook niet, Frans, maar daarom kunnen we toch wel lief en goed voor mekaar wezen.
Och God, Frans, je weet niet hoe ik daar naar snak.
FRANS.

't Lijkt wel, of het je hier niet erg bevalt. Kun je 't elders beter krijgen?
ANNA.

Ik w i l nu eens niet boos worden om wàt je me ook zegt. Wat daar je mond nu spreekt
komt niet uit je hart; het is je humeur. En juist wat in je hart te lezen is zou ik zoo
graag willen weten. Als ik weet, dat daarin.... een beetje liefde voor mij is, dan
beteekent al het andere niets, Frans. Heusch, niets! Heelemaal niets, wàt het ook is.
Dat komt alles in orde en ik wil er me graag heelemaal voor geven. Maar, Frans,
eerlijk, héél eerlijk: hou je van me?
FRANS
(iets milder).

Natuurlijk. Wat 'n vraag! Maar voor zoo'n preekerij ben ik nou eenmaal 't ventje niet.
ANNA.

Ik heb nog geen goed antwoord op mijn vraag.
(Opstaande en naar hem toe gaande.)

Moet ik het komen halen?
(Naast hem op de knieën vallend.)

Ik wil alles voor je doen, Frans, Alles. Als wij samen maar gel.... maar goed met
elkaar zijn. Zeg mij, hoe je me hebben wilt, en ik zal het probeeren te worden. Daar,
beter kan ik het niet zeggen.
FRANS
(haalt de schouders op).

ANNA.

Nou?
FRANS.

Als je dan volstrekt antwoord hebben wilt:
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(zich om de lippen slikkend)

ik zou het wel leuk vinden, als je vandaag die en morgen weer 'n ander was.
ANNA
(gaat langzaam naar haar plaats terug).

FRANS
(lachend).

Nou, je wou immers 'n eerlijk antwoord.
ANNA.

Ik dank je voor.... je openhartigheid.
FRANS.

Jij schijnt van die buien te hebben tegenwoordig. Bevliegingsbuien.... In 't begin was
jij zoo niet.
ANNA.

In 't begin.... dàcht ik anders.
FRANS.

Nou jij óók 's eerlijk: Wàt dacht jij toen wel?
ANNA.

Ik hoopte, dat ik jou....
FRANS.

Nou, zeg het maar.
ANNA
(snel een traan afvegend).

Ik weet het niet meer.
FRANS.

Och! Nou, wil ik het je dan 's zeggen? Jij dacht hier Hollandsche manieren in te
voeren. Jij hoopte hier je theorieën over moraliteit....
ANNA.

Neen, Frans, ons eenvoudig begrip van mènschenwaarde.
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FRANS.

Oòk m'n zorg. Mènschenwaarde. Dat's één pot nat. Maar je vergeet, dat je hier bij 'n
vrijen planter bent.
ANNA.

Reden te meer.
FRANS.

Wàt reden te meer? Moet ik, òmdat ik vrij ben, me binden aan jou wetjes en
bepalinkjes? Ik pas. Te veel van de wereld gezien.
ANNA.

Te veel gezien om je zèlf te zijn?
FRANS.

Ik bèn me-zelf.
ANNA.

Dat meen je niet. Als je je-zelf was, zou je anders wezen. Ik wou zoo graag, Frans,
dat ik trotsch op je wezen kon.
FRANS.

Dat's óók 'n deugd! Ha! Trotsch wezen!
ANNA
(Zacht.

). Ik wou zoo graag, Frans, dat we....
FRANS.

'n Monnikenleven leidden?
ANNA.

'n Monnikenleven?
FRANS.

Ja, 'n leven als
(smadelijk)

broertje en zusje.
ANNA.

Hè, dat is niet mooi van je. Dat heb ik niet aan je verdiend.
FRANS.

Maar klets er dan niet over.
ANNA.
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Kijk me eens flink in de oogen, Frans. Heb ik je daar aanleiding toe gegeven? Was
ik niet in àlle opzichten je vrouw? Heb ik ook maar één oogenblik getoond, niet te
weten wat het huwelijksleven is? Ik wàs geen ‘zuster’ voor je. Ik ben méér voor je,
en dat w i l ik zijn, want ik ben óók.... 'n mensch. Maar we zijn géén.... geen dieren,
Frans!
(zenuwachtig)

Hoor, dat zeg ik je. Noem jij maar preeken wat ik doe....
FRANS.

'k Heb maling aan je theorieën.
ANNA.

Noem jij maar theorie wat ik
(moeilijk sprekend)

als het beste geef wat in me is.
FRANS
(goedig).

Nou ja, dat snap ik. Maar ik ben nou eenmaal anders dan jij. Wat jij lollig vindt, vind
ik niet lollig. I k geniet, als ik.... Kijk, ik heb in 't gebergte hier op m i j n manier
geleerd, hoe je leven mot. Leer dàt nou eens van mij. Drie dingen, kindlief! Drie
dingen: lekker eten, lekker slapen en....
(haar om de kin strijkend)

en lekker slapen.
ANNA
(met plots oplaaiende ontzetting).

Dat je me dat zegt.... dat je me dat zègt.... Als jij 't zoo voelt, moet ik.... moet ik wel.
Frans, als je 'ns wist, hoe 'n pijn je me doet met zoo te spreken....
FRANS
(verwonderd, niet begrijpend).

Kom, kom, laten we er nou maar niet langer over zaniken. Ik poets 'm. Je krijgt straks
misschien visite. Amuseer je. Dag, lekker wijf. Is 't nou goed?
ANNA
(naar hem toegaande en zijne handen grijpend).

Och God, ja, Frans. Ja, ja.... 't Is wel goed, maar.... God, Frans, zeg wat je wilt tegen
me. Doe wat je wilt. Maar wéés iets voor me. Ik voel me zoo hulpeloos, zoo alléén.
Toe, Frans....
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FRANS.

Ziezoo, dat zie ik liever dan die preutschheid.
(Met hartstocht.)

Je ziet er niet slecht uit, weet je dàt? Nou, bonjour. Tot straks!
(Haar om de kin strijkend.)

Zul je lief zijn? Hm?
ANNA
(zenuwachtig, knikt toestemmend).

FRANS.

Tot straks, schat!
(Af door de voorgalerij.)

ANNA
(zachtjes voor zich heen).

Anna, Anna!
(Schudt zich als van walging)

LIZE
(gekleed in peignoir, door de deur der eetkamer opkomend).

Daäg!
ANNA.

Hoe was 't met de kleine?
LIZE.

Ze slaapt als 'n roos. Wat is het een heerlijk gezicht, als zoo'n klein wurmpje in haar
bedje ligt, ja?
ANNA
(mat).

Ja, wèl heerlijk!
LIZE.

Scheelt je wat?
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ANNA
(toonloos).

Nee. Niks.
LIZE.

'k Dacht het. (Kleine pauze.)

- En dan moet je haar eens zien, als ze wakker is! Dan slaat ze met haar armpjes in
de lucht en dan schitteren haar oogjes en dan kraait ze van pret! Hoe lang zou 't nou
nog duren voor ze tante tegen je kan zeggen?
ANNA.

Nou, dat zal nog wel 'n paar jaar duren.
(Even schokschouderend.)

Hè, tegen den avond begint het toch koel te trekken.
LIZE.

Ja, heerlijk. Je bent toch wel warm gekleed?
ANNA.

O ja, i k ben er wel op gewapend. Ik vind het van jou heel verstandig, dat je 'n peignoir
hebt aangetrokken.
LIZE.

Ja, héél verstandig!
ANNA.

Neen, ik méén het!
LIZE.

Ja, ik meen het óók!
ANNA.

Kind, wat heb je toch? Je doet zoo vreemd. Ik heb toch niets bizonders aan me?
LIZE.

O neen.
ANNA.

Maar wat is er dan?
LIZE.

Niets....
(Lachend.)

Niets! Heusch. Ik voel me alleen maar wat ‘feestelijk’ gestemd!
ANNA.
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Feestelijk gestemd....
(Terborg steekt het hoofd door de deur der eetkamer, wenkt Lize toe en verdwijnt daarna
weer, terwijl hij de deur open laat staan.)

LIZE.

Ja, zoo.... zoo winterachtig!
ANNA.

Lize, je hèbt iets! Zeg mij wat je op je hart hebt. Je verbergt iets voor me.
LIZE.

Denk eens goed na....
(Fluisterend, terwijl achter de coulisses een quartet Grubers Kerstlied ‘Stille Nacht, heilige
Nacht’ inzet.)

Welken datum hebben we vandaag?
ANNA
(die bij de eerste tonen van het lied verschrikt den blik heeft
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omgewend).

Welken datum.... December.... den 25sten Dec....
(Verbleekend.)

We hebben Kerstfeest?
LIZE
(knikt glimlachend toestemmend).

ANNA.

Kerstfeest....
(Zij luistert verder strak voor zich heen ziende naar het gezang, terwijl Lize glimlachend bij
haar blijft zitten en in gedachten met de eene hand onder het hoofd naar het plafond staart).
(TERBORG, WESTERVELD en KOEN komen door de deur der eetkamer op, terwijl Terborg op
Anna toetreedt.)

TERBORG
(schertsend).

Mevrouw, mogen de leden van het zang-corps ‘De Eendagsvlieg’, dat zijn naam
dankt aan den buitengewoon korten duur van zijn bestaan, u den Kerstgroet brengen?
Een der meest verdienstelijke leden ontbreekt op het appèl, omdat de rit door de
natgeregende takken zijn toilet ontoonbaar heeft gemaakt, maar hij hoopt over een
uurtje u zijn opwachting te komen maken, als hij in mijn nederige woning helderwitte
kleeren heeft aangeschoten.
ANNA
(hem als wezenloos de hand reikend).

Ik.... dank u.
TERBORG.

De verrassing heeft u toch niet geschokt?
ANNA
(ontkennend het hoofd schuddend).

Ik had er niet aan gedacht. Ik.... had het vergeten....
WESTERVELD.

Het is nòg maar de 25e, mevrouw! Ik vraag verlof, mevrouw, vanavond te mogen
terugkomen om met u en met
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(naar Lize buigend)

mevrouw en met....
(aarzelend)

den heer des huizes den naavond door te brengen.
ANNA
(glimlachend).

U zult welkom zijn!
TERBORG.

Ik doe hetzèlfde verzoek!
ANNA.

Kom van avond bij ons.... zooals je vroeger bij ons kwam!
KOEN.

U vindt het zeker goed, als ik dan ook maar meekom?
ANNA
(lacht vriendelijk knikkend).

LIZE
(lachend).

U zult ons zéér welkom zijn, meneer Koen!
KOEN.

O!
(Achter de deur der eetkamer hoort men een kuch.)

LIZE.

Wat is dat?
(Allen luisteren. Het gekuch klinkt ten tweeden male.)

KOEN.

O, dat is een groet!
LIZE.

Wàt is dat?
KOEN.

Een groet. Een Soedanéésche groet!
ANNA.
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O, dat zal voor mij zijn.
(Wil heengaan.)

KOEN.

Neen, wacht maar, mevrouw. Ik zal wel even gaan kijken.
(Verdwijnt door de deur der eetkamer.)

ANNA
(medelijdend lachend).

Je mag Koen niet zoo in 't ootje nemen, Lize. 't Is zoo'n goeie jongen.
LIZE.

Nee, meneer Koen en ik kennen mekaar al zoo'n beetje. Van
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een vrouw kan hij best een gek woordje verdragen, vooral als hij daarmee welkom
wordt geheeten.
WESTERVELD
(tot Lize).

O ja! De man is even eenvoudig als goedhartig en hij voelt heel goed het onderscheid
tusschen een welgemeend gekscherend woord en spot.
(Schertsend.)

Overigens.... Ik geloof, dat u een extra streepje bij hem vóór hebt.
LIZE.

Ik?
TERBORG
(schertsend Westerveld bijvallend).

Ja, ù!
LIZE.

Och kom....
ANNA
(dreigend in scherts den vinger opstekend).

Lize, Lize, wat moet ik daar hooren?
LIZE.

O, dacht jelui m i j soms verlegen te maken? Ga je gang, meneeren!
(Lachend.)

Ik kan er tegen!
TERBORG.

Jaaaa.... hij schijnt u toch wel een beetje 't hof te maken! Hij spreekt opvallend veel
over u, nietwaar Westerveld?
(Deze knikt toestemmend.)

Hij heeft het altijd over - ja, u moet me niet kwalijk nemen, als ik precies herhaal
wat hij zelf zegt....
LIZE
(lachend).

Natuurlijk!
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TERBORG.

Hij heeft het altijd over dat l e u k e jonge ding. Daar zou je 'n móórd voor doen,
zegt-ie.
(Allen lachen.)

WESTERVELD
(tot Terborg).

Jij bent persoonlijk nog al bevriend met meneer Meerberg. Je zult er bepaald eens
over naar Batavia moeten schrijven.
LIZE.

Asjeblieft niet, toe, dan krijgen we nòg meer moorden.
ANNA
(het bankbiljet ziende).

Hé, daar ligt geld op tafel. Van wie kan dat zijn?
TERBORG
(toeschietend).

Dat is.... dat is van mij!
ANNA
(het biljet met beide handen op haar rug houdend).

Ben jij zoo roekeloos met je geld! Ik moest het voor straf eigenlijk een poosje
vasthouden.
TERBORG.

An.... Mevrouw, geef mij dat geld. Ik kan niet zien, dat ù het in handen hebt.
ANNA.

Hé, waarom niet? Is er dan wat bizonders aan dat geld?
TERBORG.

Geef mij het. Ik heb daar mijn reden voor.
ANNA.

Alweer geheimzinnigheden. Dat is vandaag een dag van verrassingen.
(Gekscherend.)

Nu, dan zal ik het je maar teruggeven.
(Reikt hem het biljet over.)
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Zul je dan ook zorgen, dat déze geheimzinnigheid mij evenveel geluk bereidt als dat
mooie Kerstlied?
TERBORG.

Ik.... zal het beproeven....
ANNA.

Och, malle jongen, 't is immers maar gekheid.
TERBORG.

Maar i k meen het in vollen ernst.

Groot Nederland. Jaargang 5

454

KOEN.

Mevrouw, Sonna vraagt naar u.
ANNA
(zich lachend door de deur der eetkamer verwijderend).

U excuseert me wel even?
LIZE.

Zeg, meneer Koen, zoudt u mij een pleizier willen doen?
KOEN.

O, mevrouw!
LIZE.

D'r zijn hier zóóveel boomen. Zou daar één klein denneboompje tusschen in staan?
KOEN
(zich de wang krabbend).

Dènneboom? Jawèl, jawèl, wèl van 't soort.... van 't soort
WESTERVELD.

Achter 't paviljoen staan wel 'n stuk of wat coniferen.
KOEN.

Dat lijken nèt denneboompjes.
LIZE.

Zou ik daar morgen in de vroegte, zóó dat m'n zuster 't niet ziet, eentje van kunnen
krijgen? Dan zal ik zien, dat ik er morgen, zoo goed en zoo kwaad als 't dan gaat, 'n
Kerstboompje van maak. Hoe we aan lichtjes en versieringen komen, daar heb ik nu
nog geen flauwe notie van, maar met wat goeden wil kan men zooveel, nietwaar?
KOEN.

Mevrouw, ik ben uw màn! Dat is te zeggen: uw dienstwillige man! Ik zal zorgen,
dat u morgen-vroeg zoo'n boompje in uw paviljoen hebt, en een stuk of wat kaarsen
heb ik óók nog in huis.
TERBORG.

Ik moet morgenochtend even te paard naar beneden. Mag ik dan trachten het een en
ander voor u mee te brengen?
LIZE.

Heerlijk. Heel graag! Zie wel, dat gaat al bóven verwachting! Maar mondje dicht,
heeren! Het moet voor de gastvrouw een verrassing blijven. Mòrgenavond noodig
i k u dus allen uit!
WESTERVELD.
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Mevrouw, mag ik u dan maar met een ‘tot straks!’ groeten? Ga je ook mee, Koen?
LIZE.

Tot straks dan, heeren! En mòrgenavond Kerstfeest ten m i j n e n t , denk er om!
WESTERVELD.

Heel graag!
(Licht buigend.)

Mevrouw!
(Tot Terborg.)

Bonjour!
TERBORG.

Bonjour!
KOEN.

Mevrouw, uw dienaar.
(Westerveld en Koen af.)

ANNA
(binnenkomend).

Zeg, Lies, ik ben daar net ook even in 't paviljoen geweest. De kleine was wakker
geworden.
LIZE.

O!
(Wil zich verwijderen.)

ANNA.

Nu, stil maar, ze slaapt nu alweer. De ongewone frissche avondlucht zal haar wakker
gemaakt hebben, denk ik. Ik heb haar nu nog eens extra goed toegedekt. Ze is nu
goed ingepakt en je baboe zit voor d'r bedje.
LIZE.

Heerlijk, maar ik moet er toch even naar kijken. Ik kom dadelijk terug. Daäg!
(Lize af.)

ANNA.

Ik dank je nogmaals voor je heerlijk lied.
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TERBORG.

O, mijn collega's en ik zijn al meer dan beloond door de kleine verrassing, die wè u
hebben kunnen bereiden.
ANNA
(als in nadenken).

Als men mij een jaar geleden gezegd had, dat het nog eens gebeuren zou, dat ik op
Kerstdag niet zou weten, dat het Kèrstdag was, dan zou ik het idée belachelijk hebben
gevonden. De Kèrstdagen vergeten! Het zou geweest zijn, alsof men mij zei, dat ik
op een zeker oogenblik mijn eigen naam niet meer zou weten. En nu zou dat toch
gebeurd zijn, als.... anderen er mij niet aan hadden herinnerd.
TERBORG.

Waarom zoo'n leelijk woord? Zijn die ‘anderen’ uw vrienden niet?
ANNA
(hem de hand reikend).

Of die.... ànder mijn vriend niet is? Ja zeker, Terborg, dat is hij. Mijn goeie, beste
vriend. De vriend, die mij een oprecht, warm hart toedraagt en die mij
(aarzelend).

... met zijn groote kieschheid en zijn fijn gevoel altijd en altijd weet op te beuren,
als.... als mij nu en dan eens.... 'n kleine illusie ontvalt.
TERBORG.

O, Anna, ik.... ik smeek je.... ik wil je zeggen....
ANNA.

Stil, laat dat. Ik wéét wat je zeggen wilt. Ik weet het al maandenlang. Zeg het niet!
Wees goed en ferm, zooals je altijd was! Blijf mijn goeie, trouwe vriend. Tracht niet
te zijn wat je.... niet kùnt zijn. Juist omdat je zoo'n goed vriend voor me bent, zou
het me ongelukkiger maken....
TERBORG
(brengt zonder een woord te spreken even haar vingertoppen aan zijne lippen, zóó dat men
deze beweging niet slechts voor een galanten handkus houde).

ANNA.

Ik.... wij rekenen morgenochtend op je tweeden Kerstgroet, frisch en vroolijk! Ik
moet er in hooren klinken: ‘Ik ben er overheen. Ik zal opgewekt en moedig mijn
plicht doen!’
TERBORG.

Ik zal trachten, u dien groet te brengen.... morgenavond.
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ANNA.

Neen, morgenochtend al. 's Mòrgens is men sterker en vrijer van geest. 's Morgens
is het hóófd nog baas en.... en je hoofd moet dat b l i j v e n !
TERBORG.

Ik.... kan morgenochtend niet. Ik ben verhinderd.
ANNA.

Verhinderd?
TERBORG.

Ik moet naar.... naar beneden. Maar ik zal stevig aanrijden, zoodat ik vóór
morgenavond weer hier ben.
ANNA.

Och, wat jammer! Ja, je gaat natuurlijk voor zaken, anders zou ik zeggen.... kon je
niet een dagje....
TERBORG.

Onmogelijk! De.... zaken, waarvoor ik ga, kunnen een uitstel lijden. Mijnheer staat
er bepaald op en i k geloof óók, dat het noodig is.
ANNA.

Zie je, Terborg, weet je wat ik nu nog zoo heerlijk vind? Dat mijn man in zijn záken
zoo flink is.
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TERBORG.

Ja, dat is.... heel flink!
ANNA.

Doe maar je best om z'n zaken goed te doen. Dat stemt hem prettig, en dan hebben
we morgen misschien nog een mooien Kerstavond. Doe.... dubbel je best,
(als fluisterend)

al was het alleen om mijnentwil!....
TERBORG.

Ik zal morgen mijn best doen, dùbbel mijn best doen.... om ùwentwil!
FRANS
(komt door de voorgalerij op en steekt even het hoofd in de binnengalerij).

O, is Böhmer hier niet? Op m'n kantoor misschien?
ANNA.

Ik heb meneer Böhmer in 't geheel nog niet gezien. Ik geloof, dat hij zich is gaan
kleeden. Wie vertelde me dat ook?
FRANS
(binnenkomend.)

Zich gaan kleeden? Waarvoor?
TERBORG.

Meneer Böhmer is door de tuinen gereden en kwam met bemorste kleeren hier aan.
Hij is zooeven naar mijn huis gegaan om een wit pak van mij aan te trekken.
FRANS.

Och Jezus, waarvoor was dat nou noodig! Deed-ie vroeger óók aan dien nonsens?
Dat zijn nu de emolumenten van een getrouwd man. Dat kun je niet doen
(smalend)

voor de dámes!
(Kleine pauze.)

Had-ie dat h i e r niet kunnen doen?
ANNA.

Jou pakken zullen hem niet passen, vent. Hij is niet zoo....
FRANS.

Niet zoo wàt? Ik ben dik; ja; nou; goed! Nog meer complimenten?
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(Kleine pauze.)

Ik wensch met mijn collega's goede vrinden te blijven, versta je? En in de eerste
plaats met Böhmer. Wij moeten mekaar wat ontzien.
ANNA.

Maar Frans, ik heb hem in 't geheel niet gezien!
FRANS.

Dat is het juist! Je hadt hem wèl moeten zien! Je hadt hem moeten zèggen, dat ten
eerste die aanstellerij van 'n zeker soort deftig publiek, dat het fatsoen in 'n mooi
jasje zoekt, hier niet van hem gevergd wordt, en ten tweede, àls hij zich dan met alle
geweld verkleeden wil, dat we hier nog personeel genoeg hebben om het noodige
voor hem te halen. Wat bliksem, waar hèb ik ze anders voor? Als hij komt, vraag
hem dan dadelijk even in 't kantoor te komen.
(Frans door de deur der eetkamer af.)

(Een kleine pauze.)

ANNA.

Mag ik je.... wegsturen? Ik wil graag een oogenblik alléén zijn.
(Lacht zenuwachtig.)

Een heel beleefde gastvrouw ben ik niet.
TERBORG.

Ik zal gaan. Ik heb respect voor uw.... karakter.
(Bij de deur op den achtergrond gekomen, ziet hij, dat Anna, die met geschokte zenuwen naar
hem geluisterd heeft, de handen voor de oogen geslagen heeft. Als met één schrede is hij bij
haar, knielt voor haar neer en grijpt haar beide handen.)

Anna!
ANNA.

O, toe, ik smeek je: ga heen!
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TERBORG.

Neen, ik ga niet! Niet zonder jou! Ik heb je lief. O God, ik heb je zoo lief. Ga met
mij mee. Hier kun je niet blijven. Jij kùnt jou man niet liefhebben, omdat je toewijding
bij hem geen weerklank vindt, géén ènkelen weerklank. En h i j kàn van j o u niet
houden, omdat hij daarvoor te laag staat. De nerven van een ontaarde als hij vragen
àndere prikkels dan de liefde van een vrouw als jij. Dat zeg ik j o u .... en dat zal ik
hèm gaan zeggen, hèm daar in zijn kantoor. Ik zal hem de afschuwelijke waarheid,
die me hier, tot aan de keel zit, in het gezicht slingeren. Maar éérst wil ik het j o u
zeggen. Eerst wil ik j o u àlles zeggen.... àlles!
(Zachter voortgaande.)

Ik had je lief, Anna, en zweeg uit achting voor jou en je moedige pogingen om binnen
deze muren wat geluk te brengen.
ANNA
(heesch).

Ga heen!
TERBORG
(als fluisterend).

Ik had je lief, Anna, van den eersten dag af dat ik je wéér zag. En al dien tijd, en al
die maanden lang, meende ik soms, dat ik bestolen was, dat men je m i j had ontstolen.
En als ik je dan zoo vóór me zag, dan heb ik me zoo vaak in stilte afgevraagd: hoe
kòmt het, dat je je armen niet òm haar slaat en haar niet kust.... haar niet op haar
mooien mond kust?
ANNA.

Ga heen!
TERBORG.

Weet je wat me terughield, Anna? Weet je dat? Dat was jou groote, degelijke kracht,
want sterker nog dan mijn hevig verlangen om je aan mijn borst te klemmen en je
te streelen.... te streelen.... was mijn eerbied voor de vrouw, die daar recht overeind
stond, getrouw aan haar plichten,
(schamper)

aan haar ‘plichten’ tegenover zoo'n....
ANNA.

Ik verbied je verder te gaan. Ga heen.... ga heen!
TERBORG.

En jou hier achterlaten, alléén met je ellendig bestaan? Jou hier achterlaten, terwijl
iedere zenuw in me trilt, als ik je in je mooie oogen zie? Anna, toe, ga met mij mee.
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ANNA
(zich losrukkend).

Ga weg! Je bent gek geworden. Je beleedigt me.
TERBORG
(achteruit deinzend).

Vergeef me. Ja, ik bèn gek. Ik had het moeten weten. Maar ik kon het niet helpen.
ANNA.

Ga heen, Terborg. Ik zal niet boos op je zijn. Maar ga nu heen. Kom morgen terug
en druk mij dan weer de vriendenhand. Ik kan die niet missen. Ik voelde me nog rijk
in jou vriendschap. Maak me niet armer dan ik al ben. Hèlp mij mijn plicht te doen.
Laat mij a l t i j d mijn plicht blijven doen. Dat is het laatste.... wat ik van het leven
vraag.
TERBORG
(zich geweld aandoende door langzaam terug te treden).

... Houd dat.... Anna.... houd dat.... laatste, maar verlang niet van me, dat ik blijf. Dat
kan ik niet....
(haast onverstaanbaar)

kàn ik niet.
ANNA
(steunt tegen een tafel en knikt hem zwijgend een afscheidsgroet toe).
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TERBORG
(begeeft zich langzaam naar de deur op den achtergrond. Daar blijft hij nog even staan. Knikt,
stom groetend).

ANNA
(moeilijk sprekend).

Dag.... Terborg.
TERBORG
(verwijdert zich na een korte aarzeling door de voorgalerij).

ANNA
(gaat hem langzaam na en betreedt schoorvoetend de voorgalerij, waar zij, tegen het hek
geleund, hem naziet, zôó dat de toeschouwers haar kunnen zien).

FRANS
(door de deur der eetkamer opkomend).

Is Böhmer....
(wanneer hij ziet, dat niemand in het vertrek is)

Oh!!
(Hij kijkt eerst even in de slaapkamer, gaat daarna naar het telefoontoestel en schelt. Zoodra
teruggebeld is, zet hij de gehoorbuis tegen het oor).

Màndor?.... Doewaratoes-sembilanblas.... Hè? Nee, d o e w a -ratoes-sembilanblas,
ezelskop.... Ja!
(Hij wacht even en ziet het vertrek rond, als om zich te overtuigen, dat hij alleen is.)

Ajo! Ben jij daar, Vink? Ja, ik ben het. Van Laar. Ja, van Tji-Lindoeng. Zeg, ik heb
je boodschap ontvangen. Hoe zit die zaak eigenlijk in mekaar? Luister eens even:
heb ik het zóó goed begrepen? Jullie hebt voor die schoolkinderen in de kota zoo'n
feestje georganiseerd. Nou is de zaak, dat je 'n paar honderd pop te kort komt, as ze
allemaal een of ander dingetje zullen ontvangen, nietwaar?.... Ja, dat begrijp ik,
zonder dat geld krijgen die stakkers alleen maar wat stroopwater.... Juist.... ja, ja....
Nou, weet je wat, zet er mij maar voor honderd pop op; doe jij dan 't andere helfie....
Hè? Ja. Goed. Afgesproken. Maar nou wat anders: Wànneer is die f u i f ?.... Neen,
niet dat kinderfeest, maar dat lolletje bij jou. Je hebt geen datum genoemd.... O, den
dèrtigsten! Wacht eens even. 's Kijken? Ja, dan kan ik wel weg. Wie komen er al
zoo?.... Hè?.... Ja, natuurlijk, allemaal nette jongens, das versteht sich, hè, hè, hè!
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(Anna komt binnen en verschrikt, als zij hem ziet. Blijft dan, hem aanziende, midden in het
vertrek staan.)

Hè?.... Wie?.... Allemachtig, komt dàt lid óók? Dat zal me een keet geven!.... Hè?....
Ja zeker! Zeg, hoe staat het met het schoone geslacht? Wat heb je voor ronggengs?....
Ik vraag wat voor dansmeiden je hebt!.... Kèn ik niet. Zijn dat áárdige meiden?....
Hè? Hè?.... Zoo mollig als.... als wát?....
(begint te proesten van lachen).

Nou, dan kom ik vast, hoor! Ik ben de laatste paar maanden zóó solide geweest! D'r
komt me nu wel weer 's 'n extratje toe. Reserveer de dikste maar voor mij. Liefst een,
die een beetje van wanten weet. Ik voor mij màg wel zoo'n geroutineerde. Verandering
van spijs, nietwaar?.... Hè?.... Hè? Omdat ik getrouwd ben? Zèg, hindert het j o u ?
Ben je 'n haar beter? Mag ik ook niet eens 'n buiten-issigheidje?
(Achter de deur der eetkamer hoort men een vrouwenslem het tweede gedeelte der bekende
romance zingen, beginnend bij de woorden: ‘Zeg mij, o sterre,’ enz. Anna schokt bij de tonen
van dat lied en luistert stil,
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zonder nu naar Frans te zien, die vervolgt:)

Nou, bonjour, zeg! Ik moet weg! M'n schoonzuster is hier naast. Stel je voor, dat die
me hoorde! Zoo'n nuffig ding uit die fijne Bataviasche wereld het er natuurlijk geen
flauwe notie van, wat 'n gezonden jongen kerel toekomt. Enfin, we spreken mekaar
nog wel. Denk er om, hoor! Ik meen het waaràchtig! Bonjour!
(Belt af en blijft, zonder Anna te zien, voor de schrijftafel zitten, als schreef hij een haastig
briefje. Anna blijft als wezenloos staan, Frans plakt eene enveloppe dicht, staat op en keert
zich om.)

ANNA
(krimpt als met een schok ineen. Ze ziet hem aan, terwijl Lize binnenkomt en eenigszins
verwonderd blijft staan; zij stoot een van walging getuigend geluid uit, een rilling van afschuw
gaat haar door de leden, en als daarna hevige smart haar aangrijpt, wankelt zij, valt als
gebroken op een stoel neer en legt het hoofd tusschen de armen op de tafel, terwijl haar lichaam
zenuwachtig schokt. De anderen blijven perplex staan.)

Doek.

Groot Nederland. Jaargang 5

460

Verzen
door J.F. van Hees.
Ik droom zoo graag dien éenen, zoeten droom:
een vrouw, de eerste, die mijn hart verried
komt aan mijn sponde, 's nachts, in stillen schroom
met weenende oogen van een groot verdriet;
en zwijgend neigt zij over mij en ziet
mij aan, en blijft den ganschen nacht, in vroom
gebed, dat ik nog eenmaal wederkoom....
tot zij bij 't scheemren van den uchtend vliedt.
Maar 'k weet wel, dat zij niet zal wederkeeren
tot mij, die brak in matelooze trots
dat hart, en die zoo bitter kon bezeeren
wie zacht en goed was als een Engel Gods,
waar 'k, strekkend naar wat mensch niet mag begeeren
de armen, neerviel voor den wand des Lots.
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Gelijk een vreemde vogel in de lucht
komt dalen op een stil en rustig meer
en plots de stilte vòl maakt met gerucht
van vleugelen, en ziet zichzelve weer
in d' effen spiegel, dan, in zoet genucht
schouwt hij zijn schoone zelf, die hij niet eer
gezien had, en stort vreugdedronken neer
op 't beeld, dat in de golven breekt, - en vlucht
verschrikt om 't breken van dat beeld, weer heen....
De witte waterlelies fluistren zacht
verhalen van den vogel in den nacht.
Zoo stoorde ik Uw stille ziel en ging....
en Uw gedachten zullen nog alleen
van mij verhalen in de schemering.
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Zij boog het hoofd en lei
het aan mijn borst.
Zij was alleen een stil lief kind bij mij,
ik was der wijde wereld vorst.
Over het kalme water had de dag
rozenoogst en gouden schat vergaard;
ik zag met zachten lach
den avond van mijn hemel en mijn aard.
Ik was in mijn groot avondhuis alleen
met kind en zee en zon,
die deden liefde om mij heen,
elk wat zij kon.
Toen heb ik eerst geweten, wat het is
een mensch te zijn
zonder haat, zonder droefenis,
een stil blij mensch, met liefde en lied in avondschijn.
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Waar zijn zij nu?
Als de bleeke rozen bloeien
aan de effen avondlucht,
als de matte winden roeien
naar de nachteree,
ga ik peinzend in de zalen
waar de doode dagen dwalen
die verhalen
van den droom, mijn droom, die vluchtte,
van de liefde, die ik leê.
Ik had veel schats op aarde
verzameld, eer ik tot U kwam.
Al vooglen, die ik ving, al bloemen, die ik gaarde,
en 'k was zoo blij, dat je wat nam.
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Mijn zangen en gedichten namen
de wijk naar U.
Nu ga ik in ontvolkte stad en zie naar donkerdoode ramen.
Waar zijn zij nu?
Ik ben U vreemd in eigen woning,
de stilte huivert van mijn stem,
het huis herkent niet meer den luisterloozen koning
en heeft geen plaats voor hem.
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Dramatische kunst.
J.A. Simons-Mees, Atie's Huwelijk. Tooneelspel in vier bedrijven.
(Nederlandsch Tooneel).
Bij het voor de eerste maal lezen van bovenstaanden titel voelde ik iets als voldoening.
Gelijk uit mijn bespreking hier van De Veroveraar1) den belangstellenden gebleken
kan zijn, verschilde ik met de talentvolle schrijfster in appreciatie van dat stuk. Onder
de verschilpunten was er éen dat ik hier in herinnering breng. Volgens den titel is
het stuk geschreven om onze aandacht in de eerste plaats te vestigen op den
Veroveraar, op Frederik van der Bank, wien het gelukt Atie van Weelen ontrouw te
doen worden aan haren verloofde Willem, Frederik's broer. Ik achtte dat doel niet
bereikt en schreef na motiveering o.a.:
‘De zielehandeling in Atie is veel belangrijker dan al het gedoe van den “halve
duvel”. En als hij inderdaad de hoofdpersoon mòest zijn, dan verzuimde de auteur,
die zooveel aandacht aan zijn uiterlijke gedragingen besteedde, ons in zijn zieleleven
genoegzaam in te wijden.’
Welnu - de schrijfster heeft een vervolg op De Veroveraar geschreven. Doch in
plaats van Frederik's Huwelijk, gelijk we den titel mochten verwachten, wordt het
Atie's Huwelijk. Nu kan men zeggen: in een vervolg-drama behoeft niet dezelfde
hoofdpersoon gehandhaafd te worden, - en dat is gaafweg toe te geven. 't Is zeer wel
denkbaar dat de hoofdpersoon in 't eerste een minder belangrijk aandeel krijgt in het
tweede. Maar.... dat is hier niet het geval. Het aandeel van Frederik in de handeling
is ditmaal minstens even groot.
Ik beschouw den nieuwen titel als een - waarschijnlijk niet voorbedachte verbetering van den eerste, want: de hoofdpersoon is d e z e l f d e g e b l e v e n : Atie.
En als ik aan de twee comedies als een geheel denk, dan zou ik de eerste helft ervan
noemen: Atie's Verloving.
Ik zie liefst de twee helften als één geheel. Want zij behooren bij elkaar, zijn
moeilijk te scheiden. Als wij Atie na een jaar terugzien bij die vacantie-kolonie in
de Hollandsche duinen, interesseert zij ons om wat wij van haar weten.

1) In de Maart-aflevering van 't vorig jaar.

Groot Nederland. Jaargang 5

466
We kènnen haar. We zijn getuigen geweest van haar zielestrijd in een vorig
levens-stadium. De schrijfster heeft met zooveel liefde - de liefde van de artieste
voor haar zelf-geschapen, echt-levend menschje - en met zoo fijne psychologie onze
belangstelling weten te wekken. Dat puriteinsch-opgevoed meisje, in wie zoo heel
andere neigingen woelen en gisten, dat eerst zich zal moeten uitleven wil zij niet in
haar opgroei-tot-mensch voorgoed geknakt worden, - die vrouw-in-wording heeft
zooveel inhoud aan echte menschelijkheid, juist door dat saamgestelde van haar
wezen, waarin aldoor de strijd heerscht tusschen instinctieve, aangeboren, uit haar
temperament opgroeiende neigingen èn het stroeve van een grijs-ascetische tot
zelfverloochening leidende levensleer. De innerlijke strijd: vrijheidszucht en
schoonheids-liefde voortdurend in botsing met opgedrongen conventie en
aangepreekte moraal, met zooveel talent uitgebeeld in Atie's gedragingen, maken
haar hoogst interessant.
We kennen het slot van De Veroveraar. Willem, haar braven verloofde, heeft zij
bedankt en Frederik, den zooveel minder brave, heeft zij lief gekregen. Beter gezegd:
op hem is zij - ondanks zijn loszinnigheid, - verliefd geworden.
Brave jongelingen brengen weinig meisjeshoofden op hol.
Hier ware plaats voor een levenswijze bespiegeling. Men heeft wel eens het
inferieure der vrouw willen zien in haar neiging tot den losbol. Ten onrechte, dunkt
me. Er is alleen te denken aan een sterk beheerscht worden door het instinctieve, dat
menige vrouw drijft tot het mauvais sujet. Het o n b e w u s t bewonderen van
polygamische neigingen als uiting van sexueele kracht. Dat maakt een ‘gevaarlijk’
man dubbel gevaarlijk. Een tweede factor is het eveneens instinctief moederlijke in
elke vrouw, waardoor zij zich hecht aan datgene wat ze meent dat het meest haar
hulp noodig heeft. Hiervan is een paar maal sprake in het eerste bedrijf.
Mej. de Bruin zegt het na haar bekentenis aan Atie's zuster. ‘Ik weet wel, 't is een
ijdel zwak van de vrouwen om zich te verbeelden, dat zij de redding, de
beschermengel kunnen zijn van 'n man.’
En iets later zegt tante Co tegen Atie:
‘.... ik heb werkelijk de vaste overtuiging, dat, als hij eenmaal met jou getrouwd
is, hij 'n ander mensch zal worden.’
Waarop Atie jubelt:
‘Als dàt eens kon. Ik 'n beter mensch van hem maken...!’
Het instinctieve is echter hierin veel minder sterk, heeft zich geaccommodeerd
met een ethische neiging: die van mensch-verbetering.
Doch hierdoor worden zulke vrouwen dan ook zoo verrukkelijk-inconsequent.
Immers zij houden van een ‘veroveraar’, juist o m d a t h i j z ó ó i s . Ware hij anders:
'n beter mensch - we zien het aan den braven Willem die bedankt wordt! - ze zouden
n i e t van hem houden. En zij maken
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zich wijs, zoeken daardoor als een nobelen inhoud aan haar zuiver instinctieve
verliefdheid te geven, dat zij hem door haar liefde brááf willen maken.
Mevr. Simons - Mees heeft dit alles volkomen doorvoeld. En daardoor is haar
psychologie zoo treffend juist. Zij heeft haar Atie met heel wat mooie eigenschappen
bedeeld: zij is een zacht, lief meisje, innerlijk-ernstig, met een verlangen naar poëzie,
schoonheid, levensvreugde, maar.... toch zal Frederik in haar leven moeten komen
om haar precies te zeggen, wat haar in haar verloving met Willem niet bevredigt,
wat haar désilluzioneert.
‘....vanwaar je désilluzie? Willem héeft wel kracht, en die zal hij je nog wel eens
toonen ook. 't Is alleen geen physieke, geen sensueele kracht. Wat je in hem mist is:
L e M â l e .’
ATIE (hevig verontwaardigd). 't Is afschuwelijk wat je zegt!
FREDERIK (heel kalm en vast), 't Is w a a r . (De Veroveraar IV. 7).
Duidelijker kan het niet.
De mooie Frederik is een vrouwenkenner, hij wéét hoe sterk het instinctieve, haars
ondanks, leeft in dat puriteinsche kindje. En onbarmhartig ontsluiert hij voor haar
wat haarzelve nog geheimnis was. Toch had zij er wel een Ahnung van, en 't hinderde
haar in Willem juist dat die in haar alleen het goede zag.
In dit nieuwe stuk bekent zij aan Ellen: ‘(Fré) las in me tot diep in m'n ziel - Niets
kon ik voor hem verbergen. 't Deed soms wel pijn. Dan schaamde ik me, m'n ziel
zoo ontbloot te voelen voor hèm, voor mezelf.... 't Was wreed, maar toch heerlijk!’
Zoo uit zich Atie, het van huis uit ernstige, degelijk opgevoede jonge meisje, een
jaar nadat zij Frederik het laatst gezien heeft. Zij is niet alleen nog altijd op hem
verliefd: ondanks een jaar gelegenheid tot nadenken over zijn gedrag jegens Willem
en haar, in verband met al het andere wat zij van hem weet, is het verlangen naar
hem sterker geworden. Onder het maatschappelijk werk, dat als verdoovingsmiddel
moest dienst doen, voelde zij zich hopeloos ongelukkig. Al wat haar zuster van hem
zegt - al zou zij er, objectief oordeelend, de waarheid van moeten toegeven, - of juist
dáárom, - wekt in haar verzet. Als idealiste, toch nog behoefte hebbend tegenover
eigen zedelijk gevoel verantwoord te zijn, zoekt zij een schoonen schijn, noemt zij
Fré om een enkele goedhartigheid fijngevoelig, klampt zij zich vast aan elk gezegde
van tante Co, dat haar helpt zichzelve wat wijs te maken.
Het instinctieve wint het ook thans van alle verstandelijke of zedelijke
overwegingen - Fré is de màn dien haar natuur begeert, en daarmee alles gezegd.
Voorloopig althans....
Zij trouwt met Fré.
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En nu volgt een jaar van ongestoord geluk. Een jaar genieten in elk opzicht. Uit de
stijf-streng-degelijke Hollandsche omgeving, uit een leven van toewijding aan allerlei
plicht en nog eens plicht, waarbij haar individualiteit gebukt ging als onder looden
last, wordt ze opeens overgeplaatst in een bestaan van zorgelooze vreugde, een leven
geheel voor eigen genoegen tusschen de weelde van een zuider-klimaat, dat haar
veroorlooft al haar verlangen naar liefde en schoonheid ten volle uit te vieren. We
hoeven niet te vragen hoe hoog-jubelend in haar het geluk leeft als we haar op Capri
zien met Fré, die werkelijk eindelijk ook in haar d e vrouw blijkt gevonden te hebben,
aan wie hij niet alleen een heel jaar trouw kon blijven, maar die hij na dat jaar nog
als man èn minnaar liefheeft.
Toch - is het toppunt bereikt. Elke verandering in dezen toestand zal een daling
zijn uit de sfeer van geluk. Want - hoe zorgeloos Atie ook dat gansche jaar heeft
doorleefd: zij is van verliefd meisje gerijpt tot liefhebbende vrouw. En zij de
verliefdheid blind - de liefde ziet scherp.
Trouwens, voor de blindheid der verliefde was nòg een oorzaak. Een jong meisje
als Atie staat onwetend tegenover het leven. Zij mag, hoorend van een dergelijken
‘veroveraar’ en zijn daden, méénen te weten: inderdaad weet zij niet. De opvoeding
in d i e n kring wil dat jonge meisjes onkundig blijven van het leelijke. Tante Co
heeft haren George hoogst interessant gevonden toen zij wist dat hij zulk een don
Juan was! En dàt interessante heeft Fré voor Atie ook. Zulk een meisje hoort van
passie, maar haar eigen temperament is meestal nog niet ontwaakt. Van het zinnelijke
leven van een losbol, al de liefde-profanaties in dierlijken vorm, waaraan hij zich
schuldig maakt, heeft zij geen begrip.
Dat wordt natuurlijk anders in het huwelijk, als zij gaat wéten. En er is een
kenmerkend gedeelte in Atie's gesprek met Fré in de tweede acte dat daarvan getuigt.
Fré heeft het over de mooie mevrouw Houwaert; een vroegere maîtresse van hem,
toevallig weer op Capri ontmoet. Hij zegt van haar: ‘Ik heb nooit 'n vrouw gezien
met zoo'n mooi gevormden mond, in Holland 'n zeldzaamheid. - Waarom zucht je,
liefste?’
ATIE (zacht). Omdat ik nu weet, dat jij niet de man bent, die vroeger zoo'n mooien
vrouwenmond platonisch zal hebben bewonderd.
‘Omdat ik nu weet...’ dáár hebben we het.
Iets later als zij begrijpt dat hij de minnaar van die vrouw geweest is vóór zij
weduwe was, zegt ze: ‘Ik schaam me zoo voor je.’
FRÉ (onschuldig-verwonderd). Waarvoor?
ATIE. Omdat ik weet...
Of Fré daar nu al op antwoordt: ‘Gekheid. Niets weet je’, 't verandert er niets aan.
Een intelligente vrouw, die door Fré geïnitieerd is, wéét genoeg om bij intuïtie het
haar niet feitelijk bekende te raden.
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En nu plaatst de schrijfster haar en Fré plotseling tegenover een herleving van zijn
verleden. Zij ontmoeten een der vrouwen, met wie de veroveraar zijn spel heeft
gespeeld. Voor Fré wordt die ontmoeting de toetssteen van zijn liefde. En deze blijkt
hem in zooverre verbeterd te hebben, dat hij - door zijn ijdelheid oogenschijnlijk
bezwijkend voor de verzoeking - toch zich niet door de mooie mevrouw Houwaert
tot een dwaasheid laat verleiden, niet, omdat die dwaasheid hem tegenstaat, maar....
omdat hij Atie geen verdriet wil doen. Atie, die in haar verliefdheid genoegen
genomen heeft met zijn verzekering dat hij haar geen trouw kan beloven, wordt
plotseling, als zij, wetend van hun vroegere verhouding, hem de verleidelijke weduwe
ziet liefkoozen, tot het bewustzijn van iets zoo vreeselijks gebracht, dat zij op dat
oogenblik geheel ontnuchterd ontwaakt uit den genotsroes waarin zij maandenlang
leefde.
Haar individualiteit ontwikkelt zich plotseling, en helderziende staat zij tegenover
het leven. Mijn bewondering voor dit tooneelstuk grondt zich op de zuiverheid van
psychologie en fijnheid van zielsontleding, waardoor we deze vrouweziel tot in de
subtielste bewegingen leeren kennen, waardoor we telkens aan het mysterieuze den
persoonlijkheid naderen. Ik ken geen enkel Nederlandsch stuk dat het saamgestelde
van de meest tegenstrijdige gevoelens zoo ontroerend waar maakt.
Atie wordt zich bewust waartoe het instinctieve haar gedreven heeft. De
ontmoetingen met Willem, den vroeger versmade, doen haar dezen nu geheel anders
zien. De schoonheid van zedelijke kracht wordt haar geopenbaard. En het besef dat
zij eigenlijk zich gegeven heeft aan een zedelijk-onschoone, onreine, uit zich nu niet
meer in een ‘zich schamen voor hem’ - haar innerlijke kuischheid doet haar zich
schamen voor zichzèlf.
Tijdens haar verliefdheid is haar ziel als een open boek geweest voor Fré. En ze
vond hem een toovenaar, omdat hij àlles in haar kon lezen.
Nu hebben zich in haar geopenbaard voelingen die ze nooit gekend heeft, en
waardoor zij ook voor hem een onbekende wordt. Zij staat tegenover hem als een
vreemde. De felle smart van reëel levensinzicht heeft een dieper, ernstiger
menschelijkheid in haar wakker geroepen.
Zij zegt hem, zelf wanhopig over de verandering, over de bewustwording: ‘Als je
wist wat ik nu voel.... Maar dat kun je niet. Je kunt nù niet meer in me lezen.’
Hij wil daartegenover in oppervlakkigheid nog eens den ouden toon aanslaan,
waardoor hij vroeger haar overheerschte: ‘Dat kan ik wel. Ik weet, dat 't puriteinsche
bloed van je ouders weer in je spookt. Dat je afschuw voor me voelt, voor mij en
voor wat ik gedaan heb.’
ATIE. Niet voor jou alleen. Ook voor mezelf. Ik voel de schaamte.... o, ze kruipt
over me, dat m'n heele lichaam er van brandt....
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We voelen de stijging.... En we beseffen hierdoor dat, haar gevoels-ontwikkeling
doorgaande volgens deze lijn, een zich losrukken van hem het gevolg moet wezen.
Doch de auteur heeft gevoeld dat hiervoor een andere individualiteit noodig zou
geweest zijn. En - er is nog iets, dat Atie op dat oogenblik de kracht rooft om geheel
zich zèlf te zijn in onafhankelijkheid: zij moet moeder-worden.
Als ze hem àlles gezegd heeft en de verstandelijke consequentie zijn zou: een
heengaan van hem, blijft ze toch: ‘Ik blijf bij je.... Omdat ik zwak ben. Als ik sterk
was ging ik nu van je weg, voorgoed uit je leven. Maar ik kan niet....’
Toch is deze schijnbare nederlaag een overwinning. Want de fiere verheffing van
haar moreele bewustzijn heeft hare verhouding tot Fré zóó gewijzigd, dat zij de
meerdere geworden is.
Ondanks den overweldigenden weemoed van het slot is dit de ethische en
aesthetische, de verzoenende oplossing.
Onwillekeurig zie ik de gordijn nog eens rijzen.
Zou een feller levens-tragiek, zonder uitzicht, Atie nog wachten?
Denkend aan haar kind, zegt ze, stil voor zich: ‘Mijn kind zal ik maken sterk èn
goed.’
Doch wat indien, ondanks haar pogen, het ‘zijn Evenbeeld’ werd?
Ik heb niet veel over den verderen inhoud, noch over den - niet overal gelukkigen
- bouw van het stuk gezegd. De eerste acte is verrukkelijk - de laatste aangrijpend:
daartusschen liggen veel minder sterke.
Maar alle bedenkingen - ook die tegen de mannenkarakters, welke me niet
overtuigen - vallen weg voor de groote bewondering die ik voel voor de schepping
van Atie. Het bedoelen van mevr. Simons klopt, wat háár betreft, ook in haar tweede
drama volkomen met de uitkomst.
Met bizondere belangstelling zag ik Rika Hopper in de titelrol. De tweede maal
won haar spel en zeggen het al van de eerste en ik ben overtuigd dat zij, bij dieper
en dieper zich inleven, zelf meer en meer behoefte zal gaan voelen aan àl fijner
schakeeringen.
Wat zou een Duse in déze rol een ontroering over ons kunnen brengen, juist omdat
de meest theatrale momenten - zooals Atie's, onhandig aangebrachte, ontdekking in
de derde acte - niet de meest tragische zijn.

J.B. Schuil, Een Geloovige. Tooneelspel in drie bedrijven. (Gezelschap-Van
Eysden.)
't Is nog kort geleden dat ik over Mésalliance van dezen auteur schreef. Ik sprak toen
den wensch uit dat hij in een volgend seizoen door beter werk die mislukking zou
doen vergeten.
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De schrijver heeft niet tot een nieuw tooneel-seizoen gewacht. Een nieuw stuk van
hem is alweer voor 't voetlicht verschenen. Of het er lang blijven zal, betwijfel ik.
Toch komt Een Geloovige mij voor van beter gehalte te zijn dan Mésalliance.
Het is spontaner en meer doorvoeld.
Nieuwer van gegeven zeker niet. De fijn-voelende vrouw als echtgenoote van den
grof-voelenden man en in stilte aangebeden door, allengs zelf houdend van een
fijn-voelend jonkman: we hebben haar en haar co-partners meermalen in de literatuur
en op de planken ontmoet.
't Komt er dus maar op aan door nieuwe behandeling het oude gegeven voldoende
op te frisschen, zoo dat wij het weer als iets nieuws kunnen aanvaarden.
Nu heeft dit drama in zoo verre iets nieuws, dat de jonkman die hier de getrouwde
vrouw liefheeft, èn door den ernst van zijn karakter èn door de waardigheid van zijn
ambt, evenzeer met zichzelf als met de maatschappelijke conventie in botsing komt.
Rantwijk is geheel uit roeping als predikant naar Indië gegaan. Hij wil daar arbeiden
als streng geloovige in den wijngaard des Heeren. Hij verheugt zich over zijn plaatsing
op een buitenpost, waar een voorganger het Evangelie maar lauw gediend heeft en
waar hij verwacht een moeielijken werkkring te vinden. De reis van Batavia derwaarts
maakt hij in gezelschap van een controleur B.B., - Van Walsem - en diens vrouw,
Threes: hij een poenig en cynisch individu, die hem op de bootreis voortdurend tracht
te hinderen met zijn grof-materiëele uitspraken; zij, de fijner bewerktuigde, die
daardoor meermalen zeer geërgerd wordt.
Op de buitenpost vindt Van Walsem bij burgerlijke en militaire
waardigheidsbekleeders evenveel geestverwanten, de vrouwen zijn vrij wel van 't
zelfde kaliber, zoodat Rantwijk zich niet dan met geloof en karaktervastheid tusschen
hen kan handhaven.
Threes is diep-ongelukkig in haar huwlijk. Haast nog een kind heeft zij den
vroolijken Van Walsem getrouwd, maar een jaarlang verblijf in de binnenlanden
heeft haar de treurige zekerheid gegeven dat haar zieleleven hem geheel vreemd is
en blijft, dat zij voor geen van haar aspiraties bij hem weerklank vindt. Het ontmoeten
van Rantwijk is dus, ondanks hun verschil in geestesrichting, het aantreffen van een
gelijkgestemde ziel. Zij vertegenwoordigt voor hem in die omgeving van materialisten
het poëtische - voor haar is een gesprek met hem een verademing. Daarbij versterkt
haar toeneiging nog door de noodzakelijkheid om dikwijls zijn partij op te nemen
tegen de grove beoordeelingen, soms beleedigende onderstellingen van haar man,
en wordt hij tot haar gedreven als zij in een groot verdriet, door den dood harer
moeder, behoefte heeft aan zijn vertroosting.
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Geen van beiden zijn zij zich van eenig gevaar bewust, tot op een avond, als Threes
weer veel heeft te lijden gehad van de grofheid harer omgeving, hun gesprek vanzelf
leidt tot een liefde-openbaring van hèm.
Doch zoodra heeft hij niet door een paar woorden als zijns ondanks van zijn
gevoelens doen blijken, of hij gaat weg van haar, vol schuldbesef, gekweld door het
berouw van den zondaar die zich aan 't heilige vergreep. Hij, priester Gods, die zóó
zwak was om te bezwijken voor de eerste verzoeking!... Hier kan hij niet blijven hij vraagt direct overplaatsing aan.
Een oudere collega, Van Baalen, komt uit Batavia over, ten zeerste verbaasd. Met
schrik hoort hij de volledige bekentenis aan. De aanvankelijke bedoeling om Rantwijk
tot terugkomen op zijn besluit te bewegen, laat hij varen, hij ook ziet de
noodzakelijkheid in van zijn vertrek.
Threes heeft intusschen, als vrouw die plotseling voelde den man van haar liefde
ontmoet te hebben, toekomstplannen gemaakt, vierkant aan haar man gezegd dat zij
hem niet meer liefheeft, dat zij weg wil van hem, en daarna gewacht tot Rantwijk
terug zal komen, verbaasd, ongerust, angstig eindelijk om zijn wegblijven. Van
Walsem, die zijn vrouw niet w i l missen, zal met haar weggaan, en Threes waagt
het nu, ondanks zijn verbod, bij Rantwijk te komen afscheid nemen. Zij vertelt dezen
alles, rekent op zijn liefde, zegt dat zij op den duur haar man overtuigen zal, dat hij
haar eindelijk mòet laten gaan. Tot dien tijd zal zij wachten - wachten op hèm, den
geliefde.
Maar Rantwijk schrikt terug. Dat kàn - dat màg niet. Eenmaal is hij bezweken
voor de verleiding - heeft hij zich grovelijk bezondigd - nu nooit meer. Het huwelijk
is heilig - zij moet haren man trouw blijven: bij hèm behoort ze.... Als een verdwaasde
staart zij hem aan. Zij, die als vrouw in de liefde de hoogste wet erkent, die alle
mogelijke geestelijke waarheden en maatschappelijke bedenksels niet acht als ze
daarmee in strijd komen, die zoo eenvoudig vindt het gehoorzamen aan het
mooistmenschelijke gevoel.... stuit hier op bezwaren, op een steilheid, waarvan zij
het bestaan niet heeft vermoed. Zij legt de armen om zijn hals, dringt zich tegen hem
aan in wanhoop, tracht hem te vermurwen, niet achtend het verschrikkelijke van den
strijd ín hem. Doch hij weerstaat.
Dan komt Van Walsem, in zijn optreden beleedigend voor beiden. Threes gaat
hopeloos heen. En terwijl de mannen een explicatie hebben, waarbij Rantwijk zijn
schuld tegenover Van Walsem ten volle belijdt en waarbij ik ik aan het bittere woord
van Victor Cherbuliez dacht: ‘Il n'est pas de supplice plus cruel pour l'honnêteté que
d'avoir à rougir devant l'effronterie’, gaat zij, geen moed meer hebbend voor een
leven zonder toekomst, naar de rivier en verdrinkt zich.
Gelijk ieder ziet: het gegeven is belangrijk genoeg. Het verloop der
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gebeurtenissen is geheel logisch, de botsingen zijn veroorzaakt door de gevoelens
der personen en niet door de willekeur van den auteur, er is een egale stijging van
het laatst der tweede acte tot aan het slot - kortom: alle gegevens voor een aangrijpend
drama zijn aanwezig.
Dat niettemin de totaal-indruk niet hiermee overeenstemt is alleen te verklaren uit
een te oppervlakkige behandeling.
Juist wat Atie's Huwelijk zoo belangwekkend maakt, het diep tasten in de ziel der
hoofdpersoon, zóo dat het daar ervarene als de aangrijpende openbaring wordt van
mysterieus leven, toch aan het onze verwant, - dat ontbreekt te veel in Schuil's drama.
En dat is heel jammer. Want zelfs zooals het nu is, maakt de derde acte door
dramatische uitbeelding en stijging der handeling een diepen indruk, welke echter
niet bestand blijkt tegen een aandachtsvolle navoeling van het geheel. Hoe veel
krachtiger en blijvend zou die indruk kunnen, ja moeten zijn, als dieper, inniger
meeleven met de beide hoofdhoofdpersonen ons hun zielsbestaan nader had gebracht.
Ik geloof dat de heer Schuil zijn drama Een Geloovige gelijk het nú is, kan
beschouwen als een eerst, schetsmatig ontwerp, waarin hij slechts enkele motieven
geheel uitwerkte. Laat hij in het eerste en tweede bedrijf de te groote soberheid doen
wijken voor breeder èn.... dieper behandeling, waardoor de zielestrijd vooral van
Rantwijk zich veel krachtiger kan openbaren, ik geloof dat die arbeid zeer dankbaar
kan zijn.
Zooals het nú is, al stel ik het boven Mésalliance, voldoet het maar voor het kleinste
deel.
Hij heeft het niet getroffen dat zijn stuk van ongeveer gelijke geboorte is als Met
den handschoen getrouwd. Te minder omdat dezelfde artiesten, de heer Nico de Jong
en mevr. Tartaud-Klein, beiden met veel talent, ook voor het daarin voorkomende
echtpaar - den ploert en de fijn-voelende vrouw - optraden, terwijl daarenboven het
ploert-exemplaar van den heer Fabricius een pracht-type is van het genus en dat van
den heer Schuil geheel overvleugelt.
Op zichzelf behoeft aan dit toevallig samentreffen niet veel gewicht gehecht te
worden. Innerlijk hebben de stukken tal van verschillen, terwijl het zwaartepunt van
Een Geloovige - de titel zegt het reeds - ligt in een zielestrijd welke in het andere
stuk niet aanwezig is.
W.G.v.N.
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Literatuur.
Boccaccio's Decamerone.
Boccaccio's Decamerone. De honderd vertellingen in het Nederlandsch
overgezet, onder toezicht van Dr. L.A.J. Burgersdijk jr., (Geïllustreerd).
Amsterdam, J.C. Dalmeijer.
De Decamerone van Boccaccio. Uit het Italiaansch vertaald en bewerkt
door J.K. Rensburg. Complete, geïllustreerde uitgave. Amsterdam,
Vennootschap ‘Letteren en Kunst.’
III.
Over den stijl van den Decamerone kan men in tal van handboeken over literatuur
lezen, dat Boccaccio het eerste Ciceroniaansche Italiaansch geschreven heeft. De
bewondering ervoor is zoo groot geweest dat tal van navolgers in de 15e en 16e eeuw
geen ander model voor hun novellen kenden dan den Decamerone. Den welsprekenden
Cicero had Boccaccio den sonoren klank en den sierlijken rhythmus van zijn
‘orationes’ afgeluisterd. Het proza, slechts door een enkele vóor hem voor dat doel
gebruikt, werd hem een middel tot sierlijke en welluidende uitbeelding; aan de studie
der Ouden dankte hij zijn nieuwe kunst.
Natuurlijk is hierin eenige waarheid, als we maar goed blijven onderscheiden.
De lessen van den geleerden grammaticus Brunette Latini zijn stellig de artistieke
en aesthetische ontwikkeling van Dante ten goede gekomen, evenals het lezen van
Virgilius steun heeft gegeven aan zijn dichterlijken aanleg.
Zoo heeft ook Boccaccio ongetwijfeld geleerd, evenzeer van zijn eersten meester,
Giovanni Zanobi da Strada, als van zijn lateren, Paolo da Perugia, die hem te Napels
inwijdde ook in de letteren der oude Grieken.
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Maar met allen eerbied voor de eruditie van de Italiaansche grammatici der
middeleeuwen, moeten wij toch in een andere oorzaak dan hun lessen, hun aanwijzen
van schoonheden bij illustre oude dichters en prozaschrijvers, dan hun overzetten
van eenige werken der Ouden in nieuwe taal, de verklaring zoeken voor het onstaan
van meesterwerken als de Divina Commedia en de Decamerone, plotseling als
wonderen verrezen.
Er is geen nadere verklaring dan... het genie.
Noch de leermeester van Dante, noch de beiden van Boccaccio konden reiken in
hun werk aan wat hun leerling volwrocht.
Nu blijft het niettemin waar dat Boccaccio zijn Italiaansch vormde naar het proza
van Cicero. Dat hij bij het luisteren naar het welsprekende, sonore, in wisselenden
rhythmus bewogen Latijn vanzelf in zich heeft voelen geboren worden de lust om
de taal van zijn Florence in het proza tot een zelfde welluidendheid op te voeren,
waarvoor zij al de gegevens bezat. En met dat gevoel voor het numereuze van het
Latijn, ging samen bewondering voor den sierlijk-hechten zinbouw, voor het fraaie
verloop der perioden.
Slaafsche navolging daarvan kon nooit tot iets anders leiden dan tot een kouden
academisch-zuiveren stijl - tot iets in zich zelve schoons en nieuws kon het proza
alleen opleven, als een oorspronkelijk kunstenaar er zijn ziel aan gaf.
En dàt deed Boccaccio.
Hij heeft er voor moeten werken eer 't hem gelukte geheel zijn eigen uitingswijze
te vinden. Bij 't lezen van zijn Filicopo, zijn Ameto, zijn Fiammetta - het laatste sterk
herinnerend aan La Vita Nuova - is een stage vooruitgang op te merken naar een
vrijer zich bewegen, tot in den Decamerone hij zich meestal geheel weet aan te passen
aan den aard der te behandelen stof, zijn proza het natuurlijk-lenige en harmonische
verkregen heeft dat het gevolg is van gratie in rhythmiek, welluidendheid in taal, en
daar samengaat met levendigheid in uitbeelding.
Ja, 't is opmerkelijk dat juist de gedeelten die nog het meest gebouwd zijn in
navolging van zijn beroemde voorbeeld, door zekere gewrongenheid van compozitie
ongunstig afwijken van de rest.
Ik vond in de Ameto een opmerkelijk detail, waaruit m.i. duidelijk blijkt dat
Boccaccio overtuigd geweest is van den voorrang dien het natuurlijke en spontane
verdient boven het kunstmatige. Er komt een beurtzang in voor van twee herders
(we zitten tot over de ooren in de allegorie!), Achaten en Alcesto. Zij wedijveren in
hun zang tegenover de zeven nimfen, wie het best de kunst verstaat van zijn kudde
te weiden. Alcesto komt uit A r c a d i a en hij vertelt eenvoudig hoe hij zijn lammeren
's ochtens vroeg naar de heuvelglooiingen brengt om daar te
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grazen. Maar Achaten die van A c h a d e m i a komt, begint pedant te zeggen dat hij
een geheel anderen regel volgt, geheel naar 't voorbeeld van andere herders, en dat
elke goed geleide kudde (ben retta torma) naar dat voorbeeld geweid moet worden.
We zien natuur gesteld tegenover traditioneele kunstvaardigheid, en het einde is
dat Alcesto, die voor de eerste opkomt, door de nimfen bekroond wordt.
De strekking is duidelijk.
In Boccaccio's Decamerone is het proza oorspronkelijk, behalve door een frissche
directheid van taal, door een stileering, welke slechts nu en dan nog in het minder
geslaagde aan navolging doet denken, maar over het geheel treft door fraaie
rhythmische beweging, door harmonie in den samenval van klanken en assonanties.
Onder zijn hand werd als een nieuwe taal geboren.
Door den te zeer van den Italiaanschen afwijkenden aard van onze taal, is het niet
wel mogelijk dit den Nederlander geheel duidelijk te maken, maar iets is toch bij
vertaling wel te bereiken, door vergelijking met vroeger proza. Ten eerste bewijst
dat hoe Boccaccio een oud gegeven door nieuwe behandeling tot iets nieuws vermocht
te herscheppen, en ten tweede kan men althans iets van den gansch nieuwen stijl
ervaren.
Ik kies daarvoor de vertelling van de drie ringen, gelijk ze in de Cento novelle
antiche voorkomt, en gelijk die te vinden is in den Decamerone, al is het
waarschijnlijk dat Boccaccio ze niet aan de eerstgenoemde bron maar aan den roman
van Busone da Gubbio L'avventuroso Siciliano (1311) samen met mondelinge
overleveringen ontleende.
Vooraf nog deze opmerking. Bij het vertalen van dit proza heeft de Nederlander
vooral moeite met het herhaaldelijk voorkomen van den gerundio, die door den
klemtoon op den voorlaatsten lettergreep (avèndo, pensàndo, udèndo) en den
klankvollen uitgang aan 't Italiaansch stevigheid en geluid bijzet, terwijl hij door
letterlijke vertaling vaak juist een tegenovergestelde uitwerking heeft (hebbende,
denkende, hoorende).
Eerst dan Novelle LXXIII van de Cento novelle antiche.
Hoe de Sultan, die geld noodig had, een aanleiding zocht om een jood te beboeten.
Den sultan, die geld noodig had, werd aangeraden een aanleiding te zoeken om
tegen een rijken jood, in zijn land woonachtig, op te treden en daarna zijn roerende
goederen, welke buitengewoon talrijk waren, verbeurd te verklaren. De sultan zond
om dezen jood en vroeg hem welke het beste geloof was: denkende, als hij zegt het
joodsche, dan zal ik hem zeggen dat hij tegen het mijne zondigt. En als hij zal zeggen:
‘het saraceensche’, dan zal ik zeggen: ‘waarom blijft ge dan jood?’
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De jood, de vraag van den heerscher hoorende, antwoordde aldus: ‘Heer, er was eens
een vader die drie zonen had en een ring had met een kostbaren steen, den schoonsten
ter wereld. Elk hunner verzocht zijn vader hem bij zijn einde den ring na te laten.
De vader bemerkend dat ze alle drie dien hebben wilden, stuurde om een knappen
goudsmid en zeide: ‘meester maak twee ringen, geheel gelijk aan dezen, en zet in
elken een steen die dezen gelijkt’. De goudsmid maakte den ring zóó na, dat niemand
behalve de vader den echte kende. Hij zond om zijn zonen, éen voor éen, en gaf elk
hunner in 't geheim den zijne, en alle meende den echte te hebben, en niemand wist
den ware, behalve hun vader. En evenzoo spreek ik tot u over de gelooven, die drie
in getal zijn. De vader hierboven kent het beste: en de zonen, - dat zijn wij - elk
gelooft het goede te bezitten. De sultan hoorende hoe de ander zich eruit redde, wist
niets er uit op te maken dat boete verdiende, en liet hem zoo gaan.
En nu Boccaccio in de derde novelle van den eersten Dag.
De jood Melchisedech ontkomt door een novelle van drie ringen aan een groot
gevaar, hem door Saladijn bereid.
Saladijn1) - wiens dapperheid zoo groot was dat hij daardoor niet alleen van een
onaanzienlijk man Sultan van Babylonië werd, maar ook vele overwinningen op
Christen- en Saraceensche vorsten behaalde, - had door verschillende oorlogen en
weidsche praal zijn schatkist uitgeput en door een onvoorziene omstandigheid veel
geld noodig. Niet wetende vanwaar het zoo spoedig te krijgen als hij het behoefde,
herinnerde hij zich een rijken Jood, Melchisedech geheeten, die te Alexandrië geld
leende tegen woekerwinst, en meende dat deze genoeg bezat om hem te helpen indien
hij wilde; maar deze was zoo gierig dat hij het nooit vrijwillig doen zou, en geweld
wilde hij niet gebruiken; weshalve hij, door nood genoopt, en alles overwogen
hebbende om er iets op te vinden waardoor de Jood hem te hulp zou komen, besloot
hem met een schijn van recht2) daartoe te dwingen. Hij deed hem bij zich komen,
ontving hem vriendelijk, liet hem naast zich zitten en zei daarna tot hem:
‘Waardige man, van verschillende personen heb ik gehoord dat gij zeer wijs zijt
en ver gevorderd in de goddelijke dingen, en daarom zou ik gaarne van u weten
welke der drie geloofsleeren gij voor de ware houdt: de Joodsche, de
Mohammedaansche of de Christelijke.’
De Jood, inderdaad een scherpzinnig man, begreep maar al te wel dat Saladijn,
hem eenige vraag stellende, het er op toe lei hem erin te laten loopen en, om zijn
bedoeling te verijdelen, meende hij geen der drie boven de andere te kunnen prijzen.
Daar hij een antwoord noodig

1) De inleiding laat ik weg.
2) Rensburg: ‘onder een masker van overreding.’(!)
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had dat den ander geen vat op hem zou geven, scherpte hij zijn geest en wist weldra
wat hij moest zeggen. Hij sprak aldus:
‘Mijn Heer, het is een belangrijke vraag die gij mij doet, en daar ik u mijn meening
zeggen moet, zij 't veroorloofd dat ik u een kleine vertelling doe, gelijk gij hooren
zult. Vergis ik mij niet, zoo heugt het mij meermalen vernomen te hebben, dat er
eertijds een machtig en rijk man leefde, aan wien onder andere zeer dure kleinooden
in zijn juweelenschrijn, een bizonder fraaie en kostbare ring toebehoorde. Hij wilde
dien in eere houden om zijn waarde en schoonheid, hem van geslacht tot geslacht
bij zijn afstammelingen doen verblijven en gelastte dat diegene zijner zonen bij wien
de ring, dienovereenkomstig hem nagelaten, gevonden werd, als zijn erfgenaam
erkend en door alle anderen, als boven hen gesteld, geëerd en geërbiedigd zou worden.
Hij, wien de ring was nagelaten, handelende als zijn voorganger, deed desgelijks
tegenover zijne afstammelingen: kortom, de ring ging van hand tot hand langs tal
van opvolgers en kwam eindelijk in het bezit van iemand die drie knappe, deugdzame,
hun vader zeer onderdanige zonen bezat, waarom deze hen allen gelijkelijk liefhad.
En ieder der jongelingen, bekend met het oude gebruik van den ring, begeerig om
den meest geëerde te worden, smeekte om het zeerst voor zich den reeds ouden vader,
dat hij bij zijn dood hèm den ring zou nalaten. De waardige man, van allen evenveel
houdend, was zelf niet in staat den een boven den ander te verkiezen, overwoog, daar
hij elk hunner den ring beloofd had, dat hij ze alle drie tevreden moest stellen, en
liet in 't geheim door een bekwamen meester (-goudsmid) twee andere ringen
vervaardigen, welke zoo geleken op den eerste, dat hij die ze had laten maken, zelf
nauwelijks den echte herkende.
Bij het naderen tot den dood, gaf heimelijk hij een ring aan elk zijner zonen, en
dezen, na het sterven huns vaders, ieder voor zich gesteld op de erfenis en den
eerestaat, betwistten die elkander, ten belwijze van hun recht elk zijn ring toonend.
En wijl de ringen zoo op elkaar geleken dat de echte niet te onderkennen was, bleef
de vraag, welke de echte ring van den vader was, onopgelost en blijft dit nog. Ditzelfde
geldt, mijn Heer, van de drie Geloofsleeren door God den Vader aan de drie volkeren
gegeven, aangaande welke gij mij de vraag steldet: elk gelóóft in zijn erfdeel, in zijn
Geloofsleer, als de echte en volgt haar geboden, maar wie de echte bezit, blijft,
evenals bij de ringen, nog onbeslist.’
Saladijn zag in dat de ander zeer slim aan den strik, dien hij hem gespannen had,
ontkomen was, en derhalve besloot hij hem openhartig te zeggen wat hij noodig had
om te zien of hij hem helpen wilde; hij deed dat en deelde hem mede wat hij zou
hebben willen doen indien
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de Jood niet met zooveel beleid hem geantwoord hadde. Deze hielp Saladijn aan
zooveel geld als hij behoefde, en Saladijn betaalde het later ten volle terug; bovendien
gaf hij hem zeer groote geschenken en hield hem steeds als zijn vriend in eer en
aanzien bij zich.
De eerste novelle is een vrijwel dorre mededeeling van feiten, in kroniekmatige
opvolging, vermeld alléén om den inhoud.
De tweede geeft ook die feiten, maar de schrijver heeft naar een kunstvorm voor
de mededeeling gestreefd, heeft iets willen vertellen ook aangenaam voor het
luisterende oor door beweging en klank van taal. (Van den laatste is in de vertaling
het meeste verloren gegaan.) Daarbij heeft hij de personen, over wie gesproken wordt,
als gezien, geeft hij hen plastisch, zoodat wij ze óok zien: ‘ontving hem vriendelijk,
liet hem naast zich zitten...’ terwijl de psychologie veel meer uitgewerkt is, wat alleen
al door vergelijking van het slot kan blijken.
Na deze poging tot karakterizeering met een m.i. duidelijk sprekend voorbeeld, kan
ik gevoegelijk tot de beoordeeling der vertalingen overgaan.
Zoover ik heb kunnen nagaan zijn de vertalingen van Boccaccio's werken in 't
Nederlandsch heel weinig talrijk, wat vooral van een zoo populair boek als de
Decamerone verwondering wekt.
Voor vergelijking met de aan 't hoofd dezer vermelde overzettingen, kunnen ze
in geen geval dienen, daar de Decamerone-veitalers werk uit de tweede hand leverden.
De eerste, mij bekende, is ‘Vijftich Lustighe Historien oft Nieuwicheden1) Joannis
Boccatij, Van nieus overgheset in onze Nederduytsche sprake deur Dirick Coornhert
Secretaris der Stede van Haerlem’. z.j. (1562-1564) 2e druk Amsterdam 1607.
Hierop volgde: ‘De Tweede 50 Lustige Historien ofte Nieuwicheden Joannis
Boccatii. Nu nieuwelijcks vertaalt in onze Nederduytsche Sprake tot vermakelyckheidt
van alle Jonge Lustighe Lieff-hebberen der Historien’.2) Amsterdam 1605.
Zoowel Coornhert als zijn opvolger werkten naar het Fransch. De laatste vertelt
het zelf, en als we bij Coornhert in de eerste novelle de beste zien staan ‘Andre de
Perouse’ in plaats van ‘Andreuccio da Perugia’ weten we genoeg.
‘Uit het Italiaansch vertaalt’ vind ik ‘De verliefde Fiammette’ (Dordrecht 1659),
met de opdracht ‘Aan de Nederlandtsche Jufferen’, toegesproken als ‘Volmaekte
Soetheden’.

1) Voor Novelle.
2) Volgens de ‘Voor-reden’ door G.H.V.B. In den Catalogus der Mij van Ned. Letterk. zie ik
de gissing V(an) B(reugel).
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Van den Decamerone heb ik nog een vertaling uit het Fransch voor me liggen.
‘Aardige en Vermakelijke Historien van Bocatius enz. Met keurige nieuwe Kopere
Platen van de beste Meesters versierd’. (Keulen z.j.).
Daar de vertaler het 350 jaar geleden noemt dat ‘Bocatius’ zijn novellen schreef,
dateert deze bewerking van pl. m. 1700, wat bevestigd wordt door de gravuren,
waarop de personen meest met 17e eeuwsche costumes zijn uitgedost. Zoo vinden
we bij de beruchte novelle van Peronella den minnaar in delict als een deftig heer
met allonge-pruik!1)
In de 19e eeuw vind ik nog genoemd Uitgelezene verhalen uit den Decameron
vert. door S.H. Weiland, 's-Gravenhage 1829. Ik heb daarvan echter geen ex. kunnen
bemachtigen.
En thans dus een en ander over de laatst verschenen vertalingen.

IV.
Door haar uiterlijk en bij het eerste doorbladeren maakte die van Rensburg op mij
den gunstigsten indruk. Twee royale deelen, de opschriften boven de vertellingen,
voetnoten, de gedichten aan het eind van elken dag metrisch vertaald - alles bijeen
deed denken aan eene uitgaaf, waarbij vertaler en uitgevers samenwerkten om iets
deugdelijks te leveren. Daartegenover de andere in twee kolommen gedrukt, de
Fransche platen zoo klakkeloos overgenomen dat die tegenover den titel nog de
woorden ‘Iièrc Journée’ in top draagt, de opschriften naar den inhoud verhuisd kortom: de vergelijking viel niet voordeelig uit.
Maar.... toen ik me tot lezen zette, bleek me den eersten indruk al heel weinig
betrouwbaar geweest te zijn.
Laat mij al dadelijk zeggen dat geen der beide vertalers heeft getràcht aan hooge
eischen te voldoen. De heer Burgersdijk (ik noem hem omdat hij als ‘toeziender’
vermeld wordt) blijkt zich tevreden gesteld te hebben met een vrije vertaling Hij
bekort en wijzigt naar welbehagen. Duidelijk is er gestreefd iets te leveren dat vóor
alles zich aangenaam liet lezen. Welnu - dat streven is verwerkelijkt. Van den stijl
van het

1) Het onderwerp is niet weinig.... epineus, toch moet ik even mijn verwondering uiten dat nòch
deze gravure, nòch die van Teyssonnières, voor de beide laatste Hollandsche uitgaven aan
de Fransche editie-Wagrez ontleend, den toestand zoo zuiver(!) weergeeft, als de houtsnee
van 1544 in L'Asino d'oro (De gouden Ezel) door Firenzuola Apuleius naverteld. Gelijk ik
reeds meedeelde heeft Boccaccio blijkbaar die vertelling aan de Metamorphoses ontleend.
De naam Peronella is van Boccaccio: Apuleius noemt ze alleen een ‘tenger vrouwtje’ (l. IX.
c. 5-7).
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oorspronkelijke, van stijl-verschillen naar den aard der vertellers is niet veel
overgebleven. Maar de inhoud van de novellen wordt op vlotte wijze verhaald.
De heer Rensburg heeft, klaarblijkelijk, toch wel iets hoogers g e w i l d . Hij heeft
althans getracht Boccaccio op den voet te volgen, aan commentatoren verklarende
noten ontleend en zich onthouden van bekortingen of opzettelijke wijzigingen. Helaas
- de ònopzettelijke!....
Want - het hooge woord moet er maar uit! - de heer Rensburg heeft zich gewaagd
aan een taak waarvoor hij gansch niet berekend was.
Vertalen - we weten het, is zeer moeilijk, maar Boccaccio vertalen is het nog in 't
bizonder.1)
Ik kreeg al argwaan bij eenige vreemdigheden in het levensbericht, dat ook uit het
Italiaansch vertaald lijkt, zette groote oogen op toen ik na de beschrijving van de
pest te Florence las: ‘Ik zelf voelde aandrang om tusschen zooveel ellende te gaan
zwerven’, terwijl Boccaccio duidelijk het tegendeel zegt, en de woorden: ‘I cotali
son morti e Gli altrettali sono per morire’ overgezet vond met: ‘die zijn dood en de
anderen z i j n e r o m t e s t e r v e n .’ (!)
Maar mijn twijfel en verbazing zetten zich om in een gevestigde overtuiging, toen
ik de eerste novelle gelezen had. Het is ongeloofelijk dat iemand met zoo weinig
kennis van de taal een dergelijk werk aandurft. Het spreekt van zelf dat voor dit
krasse oordeel bewijzen moeten aangevoerd worden - welnu, ze liggen voor het
grijpen.
Al dadelijk de eerste zin de beste.
‘Convenevole cosa è, carissime donne, che ciascheduna cosa la quale l'uomo fa,
dallo ammirabile e santo nome di Colui il quale di tutte fu fattore le dea principio.’
Dit is verhollandscht: ‘Het is gepast, lieve dames, dat de mensch elk ding dat hij
onderneemt, begint in den hoogverheven en heiligen naam van Hem, die de scbepper
was van àlle dingen.’
Nu de heer Rensburg: ‘Het is een uitgemaakte zaak, liefste donna's, dat de mensch
van elk ding, dat hij doet, de oorzaak toeschrijft aan den bewonderenswaardigen en
heiligen naam van Hem, die van alles de schepper was.’

1) Vermakelijk is de wijze waarop in De Vlaamsche Gids van Mei-Juni 1906 over deze
vertalingen geoordeeld wordt door den heer A. De Cock. Genoemde heer blijkt geen
Italiaansch te kennen, wat voor juist deze beoordeeling een bezwaar zou lijken. Hij redt zich
echter met een ongenoemden vriend drie zinnen te laten vertalen en vergelijkt die ‘letterlijke
vertaling’ dan met Coornhert, Burgersdijk en Rensburg, om daarna eenige concluzies te
trekken.
Wat is nu echter het ongeluk?.... Dat die vriend - van je vrienden moet je 't hebben! - zelf
niet op te besten voet staat met de taal van Boccaccio en al dadelijk in den eersten zin leelijk
flatert! Vrage: wat er dan van de vergelijking terecht komt?!....
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Zooals men ziet: het heeft er niets van.
Iets verder: ‘se special grazia di Dio forza et avvedimento non ci prestasse’. Het
kan niet eenvoudiger: ‘als niet de bizondere genade Gods ons kracht en wijsheid
verleende.’
Rensburg: ‘indien niet de bijzondere genade Gods en diens wijsheid er zich toe
leende.’
De onmiddellijk volgende zin is ook geheel mis en de heele periode, bij Rensburg
eindigend op blz. 29, is een-en-al verwarring. Er wordt gezegd dat de mensch soms
gestorvenen aanroept om in den hemel zijn voorspraak te zijn. Maar dat die
gestorvenen wel eens tot de door God uit den hemel verbannenen behooren. Hoeveel
Rensburg hiervan gesnapt heeft wordt duidelijk als ik even releveer dat hij de
woorden: ‘l'esilio del pregato’ d.i. ‘de verbanniug van den aangeroepene’ vertaalt
met....: ‘h e t a f k e u r e n s w a a r d i g e v a n z i j n v e r l a n g e n . ’
Nu vraag ik toch!....
Het is ondoenlijk alle bokken op te jagen, zoo talrijk zijn ze.
Op blz. 31 zie ik o.a. ‘bescherming’ voor ‘volmacht’, en: ‘Wij hebben van zijn
toestand de ongunstigste gegevens’, voor: ‘Wij zijn er met hem leelijk ingeloopen.’
Onderaan blijkt hij niet begrepen te hebben dat ‘toglier la persona a qualcuno’ ‘iemand
van het leven berooven’ is, en wordt de zin daardoor abracadabra.
Tot welken onzin men hierbij komt blijkt nogmaals blz. 33 bovenaan. Een
geestelijke zegt daar tot een stervende: ‘Zeg gerust wat waar is, want noch in de
biecht noch bij eenige andere daad zondigt men ooit’(!). De priester bedoelt en zegt
natuurlijk dat men nooit zondigt met de waarheid te spreken!
En zoo gaat het voortdurend. Voor ‘in 't leven houden’ lezen we ‘beschermen’,
voor ‘natellen’: ‘wisselen’, voor ‘schreien’: ‘klagen’, voor ‘wij, monniken (religiosi)’:
‘wij, die vroom zijn’ enz. enz.
Soms wordt het meer dan mal. De geestelijke zegt tegen den doodzieke, om hem
nog wat op te monteren: ‘coll' aiuto di Dio, voi sarete tosto sano’, d.i. ‘met Gods
hulp, zult u gauw weer beter zijn’. Rensburg vertaalt: ‘met Gods hulp zult gij1) gauw
een h e i l i g e zijn.’ S a n o lijkt zooveel op s a n t o !
Verder laat hij een prediker ‘zich keeren tot’ het volk, in plaats van dat volk te
vermanen, berispen (reprendere); wordt appiccare in plaats van ‘ophangen’:
‘heenbrengen’... Alles, behalve wat ik nog oversloeg, uit de eerste novelle!...
Ik sprak van het gedicht aan 't einde van den eersten Dag. Dat is

1) De nuance, dat de monnik hier eerbiedig tegen den schelm begint te spreken, is beiden
vertalen ontgaan.
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een zang van Emilia, zeer harmonieus, bestaande uit drie strofen elk met dezelfde
twee rijm-woorden eindigend en voorafgegaan door drie verzen met dezelfde rijm
woorden die 't motief aangeven. Van eenig streven om althans i e t s van deze
harmonie in 't metrisch vertalen te houden geen sprake. Maar erger is dat de heer
Rensburg er niets van begrepen heeft ook. Emilia is de behaagzieke van 't zevental
die alleen eigen schoonheid liefheeft.
Io son sì vaga della mia bellezza,
Che d'altro amor giammai
Non curerò, ne credo aver vaghezza.
Io veggio in quella, ogn'ora ch'io mi specchio,
Quel ben che fa contente lo 'ntelletto,
Nè accidente nuovo o pensier vecchio
Mi può privar di sì caro diletto.
Qual altro dunque piacevole oggetto
Potrei veder giammai,
Che mi mettesse in cuor nuova vaghezza? Ecc.

Zij vertelt dus ongeveer dat zij zóó verliefd is op haar eigen mooi dat ze nooit aan
een andere liefde dènken kan, dat het zien in den spiegel haar genoeg is en dat niets
haar zooveel genot kan geven.
En nu de heer Rensburg:
Ik ben zoo v e r l a n g e n d n a a r m i j n s c h o o n e n m a n ,

Ja, werkelijk - het staat er!!...
In het tweede vers van de tweede strofe heeft het mannelijke ‘Qual ben’ - ‘dien
schat’ hem blijkbaar in de war gebracht. Wat er nu verder van 't gedicht terecht komt,
wat er in verwrongen moet worden om 't niet heelemaal onzin te doen zijn - ieder
kan 't zich wel verbeelden.
Maar ook zal het voor ieder duidelijk zijn dat Rensburg het als Decamerone-vertaler
jammerlijk heeft afgelegd.1)
Over Dr. Burgersdijk kan ik korter zijn.
Ongetwijfeld is hij veel beter vertrouwd met het oorspronkelijke. Doch doordat
zijn vertaling veel vrijer is, wordt de contrôle bemoeilijkt. Er zijn ook verschillende
vergissingen vast te stellen, maar ze lijken meer het gevolg van zekere vluchtigheid
dan van gebrek aan taalkennis. Zoo vond ik een grove fout aan 't slot waar de schrijver
‘Colui’ dankt, die

1) En hij heeft zich nu ook aan de Divina Commedia gewaagd. Is 't wonder dat ik er tegenop
zie het dikke boek te openen?
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met zijn hulp het werk tot een goed einde heeft geleid. ‘Colui’ is natuurlijk G o d .
Burgerdijk vertaalt ‘h e n , d i e enz.’
In de eerste novelle is het bepaald mis, als hij vertaalt:
‘Hij hield van de vrouwen als de honden van een been,’ waar in 't oorspronkelijke
staat: ‘de' bastoni’ - dus ‘als honden van stokken’, overdachtelijk: ‘stokslagen’.
Zoo zijn ‘donne che vanno in villa’ geen boerinnen die naar de markt, maar
vrouwen of dames die naar buiten gaan.
Zoo beteekent ‘nostra luogo’ in den mond van den broeder niet ‘onze kerk’ maar
‘ons klooster’.
Zoo is ‘onorevolmente seppellito’ niet ‘eenvoudig’ maar ‘eerlijk (met eere)
begraven.’
Zoo lijkt me zeer onvoldoende: ‘En geregeld trokken de menschen naar zijn graf
om hem te eeren, om in zijne nabijheid geloften af te leggen en om daar waskaarsen
te offeren’, als er in 't oorspronkelijke staat: ‘En den volgenden dag begonnen de
menschen terstond op te gaan en kaarsen te ontsteken en hem te aanbidden, nadien
geloften te doen en er de wassen figuren op te hangen ter bevestiging van de gedane
gelofte.’
Onberispelijk is dus ook de vertaling lang niet, waarop Dr. L.A.J. Burgerdijk Jr.
toezicht hield. Maar naast de zeer slechte van Rensburg maakt ze een betrekkelijk
gunstigen indruk.
Het erge van dit niet voldoen aan billijke eischen is vooral, dat dergelijke uitgaven
vaak het verschijnen van betere in den weg staan.
W.G.v.N.

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Tweede deel. (1907).
Vraag eens een kenner van onze literatuur om u 'n stuk of wat grote auteurs uit de
15e eeuw te noemen - Nederlanders, wel te verstaan - en, dáár kunt ge zeker van
zijn, hij trekt een bedenkelik gezicht.
De epiese poëzie had uitgebloeid, was verdord. Lyriese verzen - volop. Maar van
de meeste en de beste is de auteur onbekend. Dramatiese dichtkunst? Hier vallen wel
namen te noemen, zoals van Smeken, die 't Spel van den Sacramente schreef, en ook
van Rederijkers. Proza? Hendrik Mande kan vermeld en pater Brugman en nog 'n
paar anderen, van wie geestelike vertogen bewaard gebleven zijn.
Maar grote figuren? Neen.
Wat de 15e eeuw ons geeft, is nochtans niet zo heel weinig: de frisse,
belangwekkende jeugd van ons drama; een overvloed van wereld-
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like en geestelike liederen; een aanzienlike hoeveelheid verhalend en vooral ook
beschouwend proza.
Die 15e eeuw behandelt prof. Kalff in het tweede deel van zijn Geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde op dezelfde prettige en belangstelling-wekkende wijze
die het eerste deel van zijn werk (door ons aangekondigd in de vorige jaargang van
dit tijdschrift, I, 700 vlg.) tot zulk een aangename lektuur maakte.1)
Kalff begint met de ‘Oorsprong en eerste ontwikkeling van het Drama.’ Wat die
oorsprong betreft, deelt hij niet de mening van dr. Worp als zou aan het geestelijk
toneel de voorrang boven het wereldlijke toekomen. Hij verklaart: ‘In de ontwikkeling
van ons drama langs zijne onderscheiden wegen moet veel ons voorloopig duister
blijven. Van invloed door het geestelijk op het wereldlijk drama of omgekeerd
geoefend, kunnen wij niets met zekerheid zeggen.’ Uit het feit echter dat Kalff het
wereldlike drama eerst behandelt (blz. 3-57) en het geestelike vele bladzijden later
(300-335) mogen wij afleiden dat hij, in tegenstelling met Worp, een later ontstaan
van het geestelik toneel waarschijnlik acht.
Dat in deze geen zekerheid bestaat, geven wij volmondig toe. Maar er pleit dunkt
mij wel iets voor de opvatting dat het geestelik toneel, geleidelik zich ontwikkelend
uit de Katholieke eredienst en dan zich grotendeels daarvan emanciperend - ouder
is dan de bestaande en verloren gegane ‘abele spelen’.

1) Ook in dit deel is de auteur m.i. niet altijd voorzichtig in het trekken van zijn besluiten. Proff.
Kalff bespeurt in de 15e eeuw meer individualisme dan in de vorige. ‘Bewijzen, dat ook het
eigenaardige van individuen wordt opgemerkt, onder woorden gebracht’ enz., vindt hij in
utrechtse namen als ‘Jacob Schuddebol’, ‘Heyn mitten hacken’, ‘Gheryt Aerntz.... Puyloghe’
enz. Maar spreekt het opmerken van eigenaardigheden van individuen niet nog veel luider
uit de 13e-eeuwse Reinaert? Ik herinner alleen maar aan de beschrijving van Lottram lancvoet,
vrouwe Vulmaerte en Ludmoer metter langer nese! En in de deventerse Cameraers-Rekeningen
uit de 14e eeuw treffen we ook al namen aan als Johan Wybold geheten Babbenstute, William
Scudoren, Dyric Crancoghen enz. enz.
Op blz. 149 lezen we dat onze voorouders uit de 15e eeuw begonnen ‘te beseffen - het was
een teeken des tijds - dat het komische zich in onderscheiden vormen openbaart.’
Besefte men dat niet vóór die tijd? Maar hoe verschillend is niet het fijn-komiese van de
Reinaert, het ruw-komiese van sommige boerden, het sensueel-komiese van sommige
minneliederen uit de 13e of 14e eeuw?
Kalff heet de sprookspreken dichters van beroep. Best. Maar is 't nu niet òm de tegenstelling,
dat hij de kunst van de rederijkers een roeping noemt? Tegen de uitspraak dat de rederijkers
een ‘eerste poging aanwendden, om de aesthetische aandrift.... te brengen tot die
belangeloosheid die een voorwaarde is voor het ontstaan van ware kunst’ is zeker heel wat
in te brengen.
Ook tegen de regels die op diezelfde bladzijde (106) volgen.
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In de aangrenzende landen zien wij óók dat het geestelik drama voorafgaat.
Maar kunnen wij ons er een voorstelling van maken hoe het misteriespel ontstond,
en het mirakelspel en de moraliteit, de abele spelen - Esmoreit, Gloriant en Lanseloet
- hebben iets geheimzinnigs. Hier bespeuren wij niets van groei, van ontwikkeling.
Plotseling zijn ze er. Niet als tedere plantjes, pas ontkiemd, maar als krachtige
stammen.
En de wortels zijn zoek.
Men zou aan vertaling uit het Frans willen denken, als er maar iets wat op een
origineel gelijkt, was aan te wijzen....
Kalff vermoedt een verband tussen ons wereldlik toneel met ‘dramatische elementen
in het leven onzer voorouders’, en wel met gebruiken uit heidense tijd. Voor zover
het sommige kluchten betreft, en het Spel van den Winter ende van den Somer, heeft
dat verband waarschijnlik wel bestaan. Maar op het drietal daar straks genoemde
abele spelen kan het vermoeden van de schrijver bezwaarlik betrekking hebben.
Na het wereldlik drama worden de Rederijkers besproken; en daarna wijdt Kalff,
nà en vóór een tweetal intermezzo's (‘Schoonheids blide incomste’ betiteld, die het
natuurgevoel, muziek, zang, dans, schilder- en beeldhouwkunst behandelen) - een
reeks van boeiende bladzijden aan de lyriek.
Het is jammer voor de geschiedenis van onze dichtkunst dat van zoveel lyriese
verzen met geen mogelikheid is uit te maken in welke eeuw ze zijn gedicht. Sommige
die in de 16e (of nog later) werden neergeschreven of gedrukt, waren stellig bekend
in de 15e, denkelik al in de 14e, misschien zelfs in de 13e. Zo kan men vermoeden
dat Het daghet in den Oosten, dat Daniël, Heer Halewijn, 't Kind van twaalf jaren,
om maar een paar romances te noemen, ouder zijn dan de 15e eeuw. Maar zekerheid
bestaat hier niet.
En even moeilik is het dikwels de 15e-eeuwse minnedichten en ‘liederen uit het
maatschappelijk leven’ van de oudere te scheiden.
Er is veel moois in die lyriese poëzie van de 15e eeuw en vroeger. Veel innigs en
veel naiefs.
Wat meer in 't biezonder de romances betreft, er ligt een eigenaardige bekoorlikheid
in dat middenin beginnen, zonder inleiding, zonder verklaring.
Het lied van Heer Daniël - Tannhäuser - vermeldt evenmin hoe de ridder kwam
in de Venusberg als hoe hij er zeven jaar doorgebracht heeft. Dat alles is voorafgegaan,
geldt als bekend. Maar nu wil hij weg - zó begint het - hij neemt afscheid van Venus
en trekt naar Rome om er vergeving van zonden te vragen aan de Paus.
Zo is het ook met Het daghet in den Oosten; alleen van het laatste
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bedrijf wordt verteld; de vorige kent de hoorder misschien; zo niet, hij fantazeert ze
er bij.
Onder de minneliederen zijn er veel die treffen door grote eenvoud. Kalff citeert:
‘Ghequetst ben ic van binnen,
Doorwont myn hert so seer,
Van uwer ganscher minnen
Ghequetst so lanc so meer.
Waer ic mi wend, waer ik mi keer,
Ic en can gherusten dach noch nachte,
Waer ic mi wend, waer ie mi keer,
Ghi syt alleen in myn ghedachte.’

Nog in een hedendaags volksliedje horen we een nagalm van de kreet van verlangen:
‘Moeder, lieve moeder,
Nu geeft mi eenen man,
Die mi desen couden winter
So warmkens decken can....’

en van het kalmerende antwoord:
‘Och dochter, lieve dochter,
Ghi wacht nog wel een jaar’,

waarop het meisje dan zuchtend antwoord:
‘Moeder, lieve moeder,
Het valt mi veel te swaer.’

Bekoorliker nog is de naïveteit in sommige geestelike liedjes, vooral waar sprake is
van de Moedermaagd en haar kind:
‘Alleluia Heer Jesus lach int cribbekijn,
Men sach sijn naecte ribbekijn,
Sijn decsel was seer dinne;
Van couden so weende dat kindekijn,
Doe sprac Maria die moeder sijn:
Nu swighet, mijn lieve minne!’ -

Gemakkeliker te dateren dan deze liederen zijn over 't algemeen de refereinen refereinen in 't vroede, amoureuse en sotte - die behoren tot de rederijkers-poëzie en
niet zelden tot het beste gedeelte daarvan.

Groot Nederland. Jaargang 5

488
Op de lyriek volgt in Kalff's boek het geestelik drama: de misteries en de
mirakelspelen, dan de moraliteiten met hun allegoriese personen.
En dan eindelik het proza, dat ‘schoolgaand vooral bij het Latijnsche en voorts bij
het Fransche en het Duitsche proza, uiting leerde geven aan het innerlijkst van het
godsdienstig gevoel.’
Hoeveel aandacht de volksboeken - verkorte prozabewerkingen van ridderromans
veelal - ook verdienen, het geestelik proza is hoofdzaak in de 15e eeuw. Het sluit
grotendeels aan bij het werk van Ruysbroek (14e eeuw) en bestaat voornamelik uit
vertalingen en bewerkingen van meest latijnse originelen.
Een groot aantal Marialegenden en -exempelen vallen in deze rubriek. Ook hierin
treft soms dezelfde naïveteit die in het geestelik lied zo kan bekoren: ‘Zoo lezen wij
van den kleinen jongen die, vroeg in het klooster gebracht, overal rondloopt en eens
in de kerk het beeld van Maria ziet met het kind Jezus op haar schoot. Nu heeft hij
een kameraadje. Maria geeft hun elk een appel en laat hen samen spelen. Dat ging
zoo elken dag. Maar eens miste de prior den kleinen jongen, ging hem zoeken en
zag hem vóór Maria's beeld staan spelen met den appel van Jezus. De prior hoest
even, het kind schrikt en loopt van het altaar met Jezus' appel in zijn hand. De prior
beknort hem en zegt dat hij Jezus zijn appel moet teruggeven. ‘“Doe ghinc dat kint
mit enen drovighen moede totten outaer, ende seide: Jhesus, hoort, daer is u appelkijn,
ghi sijt een quaet clapperkijn. Ende Maria, onse lieve vrouwe, ontschuldichde Jhesus
ende makede een soen tusschen hem beiden. Ende Jhesus ende dat monikijn speelden
voort mit malcander, also langhe dat Maria, die hemelsche coninghinne, dat monikijn
haalde in die ewighe vruechde.”’
Tot het geestelik proza behoren verder de geschriften van de mannen en vrouwen
van de ‘moderne devotie’, van broeders en zusters des Gemenen Levens, als Hendrik
Mande. Ook over Thomas a Kempis wordt hier gehandeld, ofschoon hij bijna
uitsluitend schreef in het Latijn.
Het slot van Kalff's tweede deel schildert het ontstaan van de Renaissance.
Wij zien in de 15e eeuw ‘slechts ten deele.... vooruitgang langs de vroeger
aangegeven lijnen. Van pogingen om dieper in te dringen in het wezen der literaire
kunst is geen sprake; wij kunnen geen verfijning van den literairen smaak bespeuren,
geen ontwikkeling der literaire critiek. Doch zoo de stroom van het literair leven
slechts weinig dieper zijn bedding groef, het lag hieraan dat hij zijn oppervlak zoozeer
verbreedde.’
Wij willen daarlaten of deze laatste verklaring (‘het lag hieraan’ enz.) wel de ware
is. Maar voor 't overige mogen de hier geciteerde woorden zeker als juist worden
beschouwd.
R.A.K.
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Lente
door Cyriel Buysse.
Tante Zeunia lag op sterven....
Belzemien en Standje waren haar in der haast nog eens gaan bezoeken en hadden
haar zeer zwak gevonden. Zij had geen adem meer en haar beenen waren dik
gezwollen van het water. Alleen de geest bleef tamelijk helder. Tante maakte zich
geen illuzies over haar toestand.
- 't Es uit mee mij,’ had ze zuchtend-hoofdschuddend gekreund. En nog eens had
ze gevraagd naar Leontientje, klagend dat zij 't kind in zooveel jaren niet gezien had,
vreezend dat ze sterven zou, zonder haar nog eens te zien.
- Willen w' heur schrijven da ze komt, Tante?’ had Belzemien voorgesteld, steeds
bezorgd, de stervenszieke, rijke erftante in al haar grillen te voldoen.
- Ha,.... ge zoedt meschien keune probeeren,’ had Tante gezucht.
En Belzemien, en ook Standje, hadden beloofd dat zij nog dienzelfden avond
zouden schrijven.
Leontientje was Tante Zeunia's eenig achternichtje. Haar moeder, te Parijs met een
Vlaming getrouwd en aldaar overleden, was Belzemien's en Standje's zuster. Ook
zij hadden het kind sinds lange jaren niet teruggezien. Zij was voor 't laatst bij hen
gekomen tijdens haar Eerste Communie, die zij op 't geboortedorpje had gedaan, nu
een jaar of tien geleden. Heel kort daarop was haar moeder gestorven, en de
familie-relaties, door tijd en afstand toch al zeer verzwakt, hadden daarmee zoo goed
als opgehouden.
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Belzemien en Standje drukten stil-troostend, zonder overtuiging, Tante's slappe, als
een rond kussentje glimmend-gezwollen hand en verlieten, door de non-verpleegster
tot aan de voordeur vergezeld, het somber en bedompt klein-renteniershuisje, waar
Tante, sinds zij haar boerderij verliet, de laatste dertig jaren van haar leven
suf-eentonig met een dienstmeid had gesleten. Zij ademden weer vrijer toen zij buiten
waren en spoedden zich huiswaarts.
- Wat dijnkt er ou van?’ vroeg Standje.
- Dat 't uit es, al uren uit,’ antwoordde Belzemien.
- Joa moar, aangoande Leontientsje, wil ik zeggen?’ meende Standje.
- Ooo!....’ zei Belzemien eensklaps zeer gewichtig. ‘Ha.... we zille wij móéte
schrijven, e-woar?’
Beiden liepen een poosje zwijgend door de stille dorpstraat, ieder verdiept in zijn
eigen gedachten. Er drukte een vage, onuitgesproken bezorgdheid op hun gemoed.
Ja, 't was wel vervelend dat Tante daar steeds op terugkwam. Wat had ze nu toch
eigenlijk aan dat achternichtje, dat ze slechts, twee-of-driemaal in haar leven had
gezien? Als ze die nu maar niet in haar testament ging bevoordeelen! Belzemien
schudde 't hoofd en sprak, antwoordend op een onuitgedrukte vraag van zijn jongeren
broeder:
- Ouwe meinschen hên oardige gedachten, moar doar 'n es niet aan te doene: we
móéte schrijven. As we 't nie 'n déén zoe z' ons meschien keunen ontirven.’
- Loat er ons t'huis op ons gemak mee Coben en Kerdûle over spreken,’ raadde
Standje.
Zij waren buiten 't dorp gekomen en volgden nu met vlugge schreden den zandigen
landweg, die in blonde bochten kronkelde, vlak zonder omgrenzende slooten noch
boomen, als een lang, bleek, slingerlint, achteloos midden in de weelde der
malschgroene lentevelden neergeworpen. De zachte meilucht was wazig- teerblauw
met gouden glanzingen in 't westen, waar de zon achter verre boomen onderging, en
overal zongen de leeuwerikjes met hun jubelende stemmen de illuzie-volle blijheid
der nog vele, rijke en schoone dagen tegemoet.
Belzemien haalde zijn koperen snuifdoos uit en nam een snuifje. Hij was ongeveer
vijftig jaar oud, lang en mager, maar reeds wat gebogen, met schrale, opstekende
schouders en ietwat uitgeholde borst. Zijn fijn-besneden, langwerpig gezicht met
sterk-roze
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wangenkleur was frisch geschoren, zijn lange, fijne, witte neus stond als een
vogelsnavel naar omlaag gekromd, en zijn oogen, lichtblauw en klein, hadden een
scherp-oolijke uitdrukking, vol leuke achterdocht en sluwheid. Geen stofje vlekte
zijn wit hemd en zijn donkere kleeren; en op zijn dunne, sluike, gespikkelde haren
droeg hij een zwart-zijden pet, zoo keurig netjes en strak midden op het hoofd gepast,
dat er geen enkel vouwtje noch plooitje in te bespeuren was. Belzemien, de oudste
der vier kinderen Goetgebuer, die samen, ongehuwd, hun eigen mooi boerderijtje
bebouwden, was ook het hoofd van 't huis, ‘de boer’ der hofstede; en zijn wijsheid
en bekwaamheid in vele zaken had hem daarenboven de eer van een zetel in den
dorpsgemeenteraad verworven. Standje, tien jaar jonger, leek op zijn ouderen broeder,
maar zonder dezes uitdrukking van fijnheid, sluwheid, netheid en beschaving. Ook
hij was lang en mager, met gebogen neus, hooge schouders en holle borstkas; doch
een schrale, bruine baard bedekte en bevuilde als 't ware de hard-roze kleur der
wangen en zijn blauwe oogen hadden iets grappig-lodderigs, alsof hij voortdurend
een glaasje te veel op had. Toch dronk hij niet buitensporig, maar hij hield wel van
de pret en nam gretig elke gelegenheid te baat om er eens uit te wippen en zich op
kermissen en feesten te gaan amuzeeren. Belzemien, en ook zijn zuster Cordùla, die
het huishouden waarnam en nog al streng was, moesten Standje voortdurend ietwat
in den teugel houden. Elke zondag werd hem een gepast zakgeld ter hand gesteld,
waarmee hij zich trouwens tevreden hield, en knappe dienstmeiden werden liefst op
't boerderijtje niet gehuurd.
De beide broeders waren, links, aan een zijweg gekomen en sloegen hem in,
zachtjes dalend naar een nauwelijks merkbare laagte, waar enkele hofsteden stonden,
hun witte geveltjes en spitse, grijze stroodaken half in de opwolkende pracht der
bloeiende boomgaarden verscholen. Daar kronkelde een helder beekje tusschen
glanzende, malschgroene weiden, bij plaatsen als het ware geel en wit bepoeierd
door een wilde woekering van goudbloempjes en madeliefjes; en zelfs het water was
hier en daar nagenoeg toegedekt door één dichte deken van verrukkelijke witte
sterrebloempjes met oranje hartjes, waarover, fijn-gracieus en licht als doorschijnende
veertjes, azuren waterjuffertjes heen en weder zweefden. Belzemien en Standje, enkel
met hun gedachten bezig, schreden over het boogbrugje met witte, afzakkende
zijmuurtjes, volgden een eindje het kronkelpad
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langs den oever, duwden een laag-grijs hekje open in een haag en kwamen in den
zacht-opglooienden boomgaard van hun boerderijtje. Het woonhuis stond daar, zijn
witten voorgevel glinsterend goud-omglansd in de rood-dalende zon, met heel
lichtblauwe luikjes en glimmend-rood pannendak onder de roze-wit bloeiende kruinen;
en even verder, achter de ruige, knoestige, scheef en schots gegroeide stammen,
schemerden de bruin-roze schuren en stallen, met hun nevelachtig-grauwe, onder de
overtollig-rijke woekering der frissche lentebloeisels verdwijnende stroodaken. Juist
kwam Coben, de derde broeder, met kar en paarden terug van den akker, en, onder
den boog van het deurgat, op den drempel van het woonhuis, verscheen meteen
Cordùla, de zuster, ongeduldig verlangende naar nieuws.
Zoodra Coben zijn broeders ontwaarde overhandigde hij de leidsels van zijn
paarden aan Bruuntje, den knecht, die uit de schuur geloopen kwam, en haastte zich
naar het woonhuis toe, waarin Cordùla reeds weer verdwenen was, door Belzemien
en Standje gevolgd.
- Hawèl?’ vroegen, met star-schitterende oogen van nieuwsgierigheid, de
thuis-gebleven broer en zuster tegelijkertijd.
- Hawèl, 'k zal ulder da ne kier goan vertellen,’ zei Belzemien, met een glimlach
der fijne lipjes zijn plaats als hoofd van 't huis in den leunstoel bij den haard bezettend.
En hij begon een langdradig en tamelijk ingewikkeld verhaal van hun bezoek aan
Tante.
Coben en Cordùla luisterden, strak-roerloos naast den dooden haard, met diepe
aandacht en emotie, zonder eenig ongeduld om zijn langdradigheid, elk woord uit
de dunne lippen van hun wijzen oudsten broer opvangend. Cordùla, vier jaar jonger
dan Belzemien, had een beenderig, getaand gezicht met grooten, half openhangenden
mond, groote, grove, donkere oogen en twee glad-gestreken vlechten donker haar,
dat glom alsof 't met olie overstreken was. Haar eenmaal zwarte kleeren waren goor
en vol vlekken en over haar schrale schouders droeg zij een zwart-wollen gekruisten
sjaal, en op haar hoofd een zwarte, platgedrukte, wollen muts, die aan den bovenkant
vaalbruin waren verkleurd. Cordùla, mager en gebogen, met smalle, ingevallen borst
gelijk haar broeders, zag er stuursch, plomp en leelijk uit. Coben, die in leeftijd op
haar volgde, vormde een sterk kontrast
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met haar en met zijn broeders. Hij was klein, vierkant-geschouderd, zwaar van
bovenlijf en schraal van beenen. Zijn gespikkeld haar kroesde in dichte, kleine
krulletjes tot over den rand van zijn pet en in zijn steenrood gezicht teekende alleen
de lange, beenderig-gebogen neus scherp den familietrek af. Hij was een stotteraar
en met zijn stotteren hadden ook al zijn gebaren en bewegingen iets hortends en iets
trillends, alsof hij voortdurend in een toestand van overspannen opgewondenheid
verkeerde. Zijn positie in 't gezin en op de boerderij was een eenigszins
ondergeschikte, zoowat half baas, half knecht. In plaats van laarzen en een jas, als
Belzemien en Standje, droeg hij steeds klompen en een blauwen kiel. Als een knecht
werkte hij met ploeg en paarden op den akker; als een meester hield hij toezicht op
het werk van Bruuntje, die, met het koewachtertje Pierken, de eenige gehuurde
knechts der hoeve waren.
- Wel sakerdeeke! En moet da jonk hier bij ons komen!’ riep wenkbrauw-fronsend
Cordùla, toen Belzemien ten slotte het nogmaals herhaald en uitdrukkelijk verlangen
van Tante kenbaar maakte.
- Ha, da zal wel, e-woar?’ meenden Belzemien en Standje.
Coben, roerloos en zwijgend, stond zenuwachtig te sidderen, alsof hij de zaak nog
niet heel duidelijk begreep.
- Joa moar, veur hoe lank?’ vorschte de zuster, op nijdigen, bijna agressieven toon.
Voor hoe lang!.... ja, wie kon dat vooruit zeggen? - Alles zou er van afhangen hoe
het verder met Tante verliep; en ook, natuurlijk, van den tijd dien 't nichtje hier
besteden mocht. Wie weet, misschien zou ze al heel spoedig terug moeten. Haar
vader zou haar waarschijnlijk niet lang kunnen missen. En trouwens, hoe dan ook,
in geen geval mocht men haar bij Tante haar intrek laten nemen. Dat kon vooreerst
niet, in 't huis van zoo'n stervenszieke; en daarenboven 't groot gevaar voor 't erfdeel!
Neen, neen: zij moesten haar bij zich houden, haar bewaken, haar geen enkel
oogenblik met Tante alleen laten. Haar deel, - dat van haar overleden moeder - mocht
en zou ze hebben, maar ook niets daarbuiten, geen voorrecht boven een van hen
allen!
- Ha da da da es toch 'n dijngen! Da da da es toch 'n dijngen!’ hakkelde nu ook
eindelijk Coben, door de onverwachte mededeeling heelemaal geschokt. En ook hij
bromde even scherp op Tante en op haar ongerijmd verlangen om dat bijna onbekend
jong nichtje nu volstrekt te willen zien.
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Maar er was niets aan te doen; hoe sterk ook tegen hun zin, waren zij zich allen wel
bewust dat Tante's verzoek onmiddellijk moest ingewilligd worden. En Belzemien
stond hoofdschuddend op, ging naar de eetkast, waar, boven in de la, pen, inkt en
papier geborgen zat, en kwam er mede bij het venster zitten, aan Cordùla's
groengeverfd werktafeltje.
- Hoe lank es da nou geleên da Leontine hier mee heur ieste communie geweest
hêt?’ vroeg hij, klaar om te beginnen. ‘Zoedt-e-gulder peizen da ze 't nog zal verstoan
as ik heur in 't Vloamsch schrijve?’
Hoe lang....? Cordùla telde even op haar vingers na en wist het dadelijk precies te
zeggen. 't Was negen jaar geleden en in dien tijd sprak ze Vlaamsch zoo goed als
een vlaamsche boerin. Haar vader was toch immers ook een Vlaming en ging daar
in Parijs vooral met Vlamingen om. Het sprak dan ook van zelf dat het meisje hare
taal nog kende.
Ja, ja, dat was wel zeer waarschijnlijk, meende ook Belzemien; maar toch: negen
jaar, dat was lang; Leontientje was ondertusschen een groote juffer geworden, die
misschien nu en dan nog wel eens Vlaamsch spràk, maar zeker nooit anders meer
dan Fransch làs; en aangezien hijzelf toch goed genoeg zijn Fransch kende om een
brief in die taal op te stellen, zou het dan niet beter zijn, hè...? hoe dachten zij er
over....? den brief ook in het Fransch te schrijven?
Hij glimlachte hen even met zijn dunne lipjes en zijn fijne oogjes aan; en zonder
notitie te nemen van Cordéla's nurksch gebrom en Coben's zenuwachtig gestotter,
wisselde hij een blik met Standje, die goedkeurend-knikkend met hem instemde, en
begon:
‘Ma chére nièce Léontine.
‘J'ai l'honeur de vous informé que....
Hij aarzelde even, hoe of hij wel oud-tante in het Fransch moest vertalen; maar
voelend dat de anderen op zijn vingers keken en hij zijn prestige van wijzen al-weter
tegen hen op te houden had, hakte hij maar terstond de moeielijkheid door:
‘.... que tante Zeunia est trè malade en danger de mort et quel ma charger de vous
écrire quel désir de vous voir avant de mourir. Venez donc directement comme
possible et écriver par quel train. Onkel....
Weer onderbrak hij even zijn geschrijf om te vragen:
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- As ze komt zal d'r heur iemand van de stoassie moeten afhoalen. Wie van ulder hêt
er....?’
- Ik!.... schrijft heur moar da 'k ik aan de stoassie zal zijn,’ zei Standje met een
soort van haast.
En Belzemien, fijn-knipoogend bij het laatste daglicht dat door 't venster glom en
zijn papier goud-rozekleurig tintte, krabbelde verder:
‘...Onkel Constant seront avec le tilbury et cheval à la station pour vous atandre.’
- Mee den tieprie, nog al! Woarveuren dà, verdeeke! Hè ze zij gien bienen om te
goan dan, azeu 'n jonge kerte! K'n word ìk wel mee den tieprie nie afg'hoald as ik
van de stoassie kome!’ viel Cordùla nijdig in.
Coben, die eigenlijk het toezicht over de paarden had, poogde ook iets in 't midden
te brengen, maar hij verwarde in zijn zenuwachtig sidderend gestotter, en Belzemien
weerlegde, stilglimlachend gezagvoerend:
- ‘T'n es moar veur iene kier, zuster, we moeten toch beleefd zijn. En euk, ze zal
zeker wel 'n koefferke mee hen, ne-woar?’
Toen de brief gelakt, gezegeld en door Pierken, het jong koewachtertje, naar het
dorpspostkantoor gebracht was, bespraken de drie broeders en de zuster gewichtig
hoe en wat zij met 't jong nichtje op hun boerderij wel zouden doen. Cordùla's meening
klonk kortaf en categorisch:
- Niets bezonders. Ze zal 't hier hén lijk of we 't zelf hén; en es ze nie kontent, ze
kan d'r heur heufd bij leggen!’
Coben knikte goedkeurend, maar Belzemien en Standje keken elkander
aarzelend-ondervragend aan. Zij waren allen wel een beetje bang voor Cordùla en
durfden haar binnenshuis-autoriteit niet best trotseeren.
- Joawel, joawel,.... moar hoe verstoaje dat.... mee 't eten, bij veurbeeld?’ vroeg
eindelijk Belzemien, met een scherpe flikkering zijner kleine oogjes.
- Mee 't eten? Wel, heul simpel; 'n talleure bij,’ klonk 't kort-afdoende antwoord.
Belzemien krabde met een scheef grimas achter zijn oor en Standje keerde zich
even hoofdschuddend om. Zij namen in 't gewone, dagelijksch leven, volgens
oud-landelijk Vlaamsch gebruik, hun maaltijden aan de gemeenschappelijke tafel,
meesters en

Groot Nederland. Jaargang 5

496
dienstboden onder elkaar. Hoe zou nu Leontientje, die zeker heel anders gewend
was, dat opnemen?
- Ha!.... da moe ze zij weten, die iefer!’ riep Cordùla uitdagend. ‘Azeu en anders
niet, zille! En 'k zeg het nog ne kier: es ze 'r nie mee kontent, ze kan d'r heur heufd
bij leggen, 't zal hutsepot zijn!’
De broers drongen niet aan, maar zetten een bedenkelijk gezicht. Cordùla was in
een van haar onhandelbare buien. Alleen waagde Standje nog even de vraag:
- En woar moe ze sloapen?’
- Nevens mij, op de veite, in moeders ouw bedde.’
- O! niet in de beste koamer!’
Cordùla keek haar jongeren broeder even aan, met open mond en ronde oogen,
als vroeg ze zich af of hij eensklaps onwijs geworden was. En plotseling barstte ze
uit, bepaald boos, tegen alle drie:
- Ha ge mien gulder dat dat 'n prinses es, geleuf ik, die hier moe komen! Op de
veite zal ze sloapen, zeg ik ulder, nevens mij, in moeders ouw bedde. Zoe ze 'r
meschien te goe veuren zijn?’
De broers dropen stilletjes af. Wanneer Cordùla in haar kwade buien kwam, was
het maar beter haar met rust te laten en vooral niet tegen te spreken. Later schikten
zich dan de dingen soms van zelf nog wel.
***
Drie dagen daarna, in den vroegen ochtend, bracht de postbode op de boerderij
een brief met Franschen postzegel: Leontientje's antwoord.
Belzemien sneed den omslag met een mes voorzichtig open, haalde het velletje
papier er uit, ontvouwde dit en las:
‘Beminde nonkels en tante,
Gij schrijft mij in Fransch en ik wil antwoord in Vlams om ‘te bewijs dat ik de
Vlaamsch niet heb vergeet. Wat spijt mij dat tante Zeunia is zoo ziek maar zij naar
mij verlangt en ik zal kom, overmorgen 4 Mei met de train die om zes uur in de
station van u aankom. Ik zal herken nonkel Constant nog wel heel goed en hoop u
te vind al in goed gezonteit.
Uw bemint nichtje Leontine.’
- Wel-e-wel! 't Es curieus! 't es curieus! Ze kent toch woarlijk
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nog een beetse Vloamsch,’ glimlachte Belzemien, den blik strak op het eigenaardig
briefje. Maar Cordùla spotlachte smalend om dat onbeholpen geschrijf, en ook Coben
schudde even, ietwat minachtend, het hoofd. Alleen Standje was echt bekoord. Hij
kwam met stralende oogen naast Belzemien geschoven, en eensklaps riep hij uit,
terwijl hij snuffelend zijn neus over het briefje boog:
- O! en fijn dat 't riekt! Riekt toch ne kier! 't Es percies lijk van die goeje ziepe!’
Belzemien drukte 't papier tegen zijn scherpen neus.
- 't Es woar, 't es woar, glimlachte hij: percies van die fijne, goeriekende ziepe.’
Ook Coben wilde 't even ruiken en stak met een zenuwachtige trilling zijn rooden,
krommen neus naar 't briefje toe. Maar toen ze 't insgelijks Cordùla trachtten te doen
ruiken, trok deze zich met een gebaar van walg en afkeer achteruit,
woedend-uitvarend:
- O, gie drei ouwe loeders woar da ge stoat! Zij-je nie beschoamd? Mient-e da g'
hier in 'n slecht huis zijt dan! En da z' oppast, die P'rijsche kerte, as z' hier mee riekend
goed in huis durft komen. 'K zal 't in de beke smijten!’
De broers hielden zich stil, doodstil, durfden nauwelijks een leuken oogslag met
elkander wisselen. Cordùla kon nog eens gevaarlijk worden in haar onweersbuien.
***
Den volgenden ochtend, al heel vroeg, sloop Standje naar de stallen en riep, met een
stillen wenk, Pierken, het koewachtertje, bij zich:
- Hè, Pierken, help mij ne kier den ‘tieprie’ uit de ‘loeze’ trekken.’
Pierken, die met emmers rondzeulde, liet zijn werk staan en volgde Standje in de
‘loeze’.
Daar stond, achter wagens en karren, onder een grauw-linnen dekzeil verborgen,
de ouderwetsche tilbury.
- Help mij iest die woagen wa noar veuren douwen,'’ zei Standje.
Standje trok en Pierken duwde en de wagen rolde wat vooruit, in een zwaar
hossebossen van zijn wielen. Baron, de oude waak-en-karnhond, die naast de ‘loeze’
lag, begon even schor te blaffen.
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- Wilt-e zwijgen, loebas!’ bromde dreigend Standje.
De hond kroop kettingsleepend, met hangende staart en ooren in zijn hok terug.
- En nou de kerre,’ zei Standje.
Hij sprak halfluid, alsof hij bang was om gehoord te worden, en af en toe blikte
hij wantrouwig schuins om, naar de heldere vensterramen van het woonhuis toe.
De kar werd stil op zij geduwd.
Belzemien, die reeds een toertje rond de velden had gedaan, in de verkwikkende
heerlijkheid van den vroegen, frisschen lenteochtend, kwam langs achter, over 't
steenen bruggetje van 't beekje, op het erf gewandeld. Hij zag er buitengewoon netjes
en opgewekt uit, versch geschoren, met keurig geborstelde kleeren en een frisch wit
hemd.
- Ha, wat 'n scheun weere veur den tijd van 't joar!’ glimlachte hij, in verrukking
naar den wazig-zonneblauwen hemel kijkend.
- Woar es Coben?’ vroeg Standje. ‘Hij zoe wel e-kier moete zien of 't harnas van
den tieprie in order es.’
- Hij es al bezig mee 't te kuischen,’ antwoordde Belzemien. ‘Hij goa euk de
moanen van zijn peirden kammen en 'n beetsen 't hoar van ulder peuten scheiren,’
zegt hij.
- Ah, c'est ça, c'est ça,’ glimlachte Standje tevreden.
Belzemien ging netjes verder rondslenteren en Standje, na een nieuwen,
wantrouwenden schuinblik op de vensters van het woonhuis, zei, bijna fluisterend,
tot Pierken:
- Ala, den tieprie nou. Van den ieste kier noar buiten en medeen achter de muur
van de loeze.’
Op een drafje, Standje in 't lemoen, Pierken duwend aan de achterplank, ratelde
het ding vlug naar buiten. Maar.... o wee!... juist wat Standje al dien tijd gevreesd
had gebeurde: daar kwam op 't zelfde oogenblik Cordùla op den drempel van het
woonhuis staan.
- Nondedzju!’ bromde Standje halfluid. En, eensklaps kwaad, was hij desnoods
tot scherpen tegenstand bereid.
Doch het bleek overbodig. Tot Standje's innige verbazing maakte Cordùla geen
de minste opmerking waarom hij reeds zoo vroeg het rijtuig buiten haalde. Zij deed
of ze 't zelfs in 't geheel niet zag, en, met de beide handen als een trechter aan den
mond, gilde zij naar de stallen toe:
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- Hé! Leenie! Leenie!’
Een dikke meid kwam uit de open staldeur, 't gezicht verhit, de haren slorsig in
verwarde trensen om het voorhoofd en de slapen, met opgeschorte, groezelige rokken
en rooddikke, bloote armen onder opgestropte mouwen.
- Wa es er, bezinne?’ riep zij.
- Hé-je hoast gedoan mee melken?’ vroeg Cordùla.
- Tusschen dit en tien menuten!’ antwoordde de meid.
- Hawèl, as ge gedoan hêt komt in huis om mij t'helpe schuren!’
Standje wist niet wat hij hoorde. Diepverbaasd keek hij op. Wat? schuren op een
woensdag! Hè!.... zou zelfs Cordùla, ter eere van de komst van 't nichtje....! Standje,
zonder verder te aarzelen, draaide met den ‘tieprie’ om den hoek der ‘loeze’ en beval
Pierken hem van onder tot boven geheel af te borstelen, te wasschen en te poetsen.
***
Even vóór zes uur was Standje met den ‘tieprie’ aan het kleine station. Bello, de
mooie, bruine merrie, stond er voor gespannen, en Standje had er wel wat last mee,
want het beest was schichtig, niet gewend aan drukte en vooral niet aan het ruischend
gedonder der treinen. Twee snorden er voorbij terwijl 't gespan daar wachtte en
telkens moest Standje naar de teugels springen en het wild-snuivend en trippelend
beest met zachte woorden en streelende klapjes op den hals bedaren. ‘Hou hou,
Belleken, hou hou, Belleken!’ suste Standje bezorgd, onder de ietwat spottende
blikken en grappige opmerkingen van een paar toeschouwers; en 't begon hem wel
wat te spijten dat hij niet, in plaats van de britsige merrie, den kalmen, grijzen ruin
genomen had, zooals Belzemien en Coben hem aanraadden. Maar de ruin liep zoo
traag en de merrie zoo vlug en Standje wilde wel graag een beetje levendig rijden
met Leontientje.
Eindelijk werd de fransche trein aangekondigd. Aan beide kanten van den spoorweg
zakten de sluitboomen, als twee lange, dunne, strakke armen zonder handen neer,
een horen toeterde, een electrisch belletje rinkelde, een man kwam met een vuilrood
vlaggelapje op zij van het wachthuisje staan.
- Hou hou, Belleken! Hou hou, Belleken!’ paaide Standje, de merrie bij den breidel
vasthoudend.
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Daar naderde de trein! Ruischend, stoomend, proestend, met een enorm hooge en
zware locomotief, kwam hij langzaam uit een bocht vóór 't kleine station gereden.
- Hou hou, Belleken! Hou hou hou, Belleken!’ herhaalde Standje steeds dringender,
terwijl hij, sussend-klapstreelend op de sidderende manen, met gretige oogen naar
den langen, zwarten trein het hoofd omwendde.
De remmen knarsten, portieren vlogen open, reizigers kwamen uitgebrokkeld,
liepen haastig uit elkaar.
- Hou hou! hou hou! hou hou!’ ging aldoor Standje, angstig dat hij haar wellicht
in het gewoel niet zien of niet herkennen zou. Maar plotseling ontwaarde hij,
vooroverhellend over een nog dicht portier, een lenige buste in witte blouse en
lichtbruin manteltje, een grijsblauw hoedje met een bruine veer, en daaronder een
jeugdig, frisch-blozend gezicht met blonde haren en zoekendrondkijkende oogen:
oogen die eensklaps Standje ontdekten en glimlachend schitterden, terwijl een arm
werd gezwaaid en een vroolijk stemmetje van verre riep:
- Ah! voilà! Bonjour, mon oncle! Bonjour! Ik kom!’
- Hou hou! Bezoer! Bezoer!’ antwoordde Standje, met de eene hand tegenwuivend,
met de andere 't paard intoomend. Een fluitje gilde, een stoomgulp pufte, de trein
zette zich langzaam weder in beweging, en 't oogenblik daarna werd Standje
overrompeld en bijna bedwelmd onder een uitbundige omhelzing, met twee klinkende
zoenen op zijn harige wangen, terwijl het helder stemmetje weer juichend opgalmde:
- Bonjour, mon oncle Constant. Bonjour, bonjour. Hoe goat 't mee ou?’
- Hahaha! Léontine! Léontine!’ riep Standje, geestdriftig verbouwereerd,
werktuigelijk het paard loslatend, dat begon te deinzen en te trippelen. En hij keek
het jong meisje aan met stralende oogen, verrukt en verbluft haar zoo volwassen en
zoo mooi te vinden, geschokt door die onverwachte frissche omhelzing, bekoord en
ontroerd door haar gansche verschijning.
- Hoe goat 't mee ou? Wa zij-je greut en snel geworden! En hoe es 't thuis mee
voader?’ vroeg hij verward door elkaar. - En dan weer angstig tot het paard, dat
ongeduldig trappelde en weg wou: ‘Hou hou, Bello, hou hou....! - Wilt-e moar
instappen, Leontientsje; mijn peird 'n es den trein nie geweune. Es da
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ou koefferken! Geef moar hier, 'k zal 't onder de bank steken.’
Hij duwde het valiesje naar achter, hielp haar in 't rijtuig, wipte zelf haastig naast
haar, en weg waren ze, in vollen draf, door de stille straten van het kleine plaatsje.
- En hoe es 't mee Tante Zeunia?’ was dadelijk haar eerste vraag.
- O, goed, goed,’ antwoordde werktuigelijk Standje, in zijn agitatie niet meer
wetend wat hij zei.
- Comment donc! 'k miende da z' op stirven lag!’ keek het meisje hem diep verbaasd
aan.
- Ha joa moar, 't es woar euk; natuurlijk, natuurlijk!’ verbeterde Standje met een
hoofdschudding zijn gek gezegde. ‘Hoe dat 't mee heur es? O, altijd 't zelfde; all'
uren uit, e-woar?’
- Pauvre tante Zeunia,’ zei meewarig het meisje. ‘Zoe 'k heur vandoage nog keune
zien, nonkel?’
- Joa joa g'. 'K peis 't toch wel. Van doag of morgen. We zillen d'r mee ou noartoe
goan.’
Toen moest Leontientje ook weten hoe of 't met tante Cordùla ging, en met nonkel
Belzemien en nonkel Coben, en Standje antwoordde maar aldoor: ‘o goed, goed,
heul goed,’ terwijl hij met stralende oogen en verrukten glimlach het jong nichtje
aankeek, meer en meer onder den indruk harer bekoorlijke verschijning en omhelzende
begroeting, de handen bevend om de teugels en vreemd in 't hoofd omdat er een zoo
fijne geur om haar heen zweefde, diezelfde geur van zoete bedwelming, dien hij
daags te voren, met een ongekend gevoel van wellust, uit haar briefje opgesnoven
had.
Zij hadden al spoedig het stationsplaatsje verlaten, en, over de houten ophaalbrug
van een kanaal, waar Bello, voorzichtigheidshalve, stapvoets gehouden werd, kwamen
zij in het open veld. Wijd-alom strekten de weelderige lente-landouwen zich uit. Het
koren, een paar voeten hoog, stond reeds in de aren, de heldergroene vlasgaarden
lagen donzig als fijne, fluweelen tapijten op den zacht-golvenden grond, en hier en
daar in de verten schitterden, tusschen het pas-ontloken, frisch-doorschijnend groen
van heesters en boomen, de lange, fijne, tintelgouden streepen en vlekken van het
bloeiend koolzaad. Als eilandjes midden uit een groene en gouden zee, rezen de
oude, groote boerderijen met hun witroze bloeiende appelboomgaarden ten allen
kante op, en in den
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teerblauwen hemel vol kleine, rozig-witte wolkjes, orgelden eindeloos de zoete
stemmetjes der leeuwerikken.
- O, mon oncle, da es hier toch amoal stil en scheune!’ juichte 't jong meisje, met
levendig-blozende wangen en stralende oogen overal rondkijkend.
- E-woar?’ zei Standje, gevleid door haar bewonderende uitroepingen. ‘'n Greut
verschil mee P'rijs, hê?’
- O joa 't zille! moar Parijs es toch euk wel heel scheune,’ antwoordde zij
glimlachend.
De ‘tieprie’ was een kronkelende zandweg ingeslagen en licht-schommelend op
zijn veeren reed hij langzamer, onder het zwaarder trekken van Bello, door de mulle,
diep-gegroefde, slingerende wagensporen. Zij kwamen in de volle landelijke
eenzaamheid en Leontientje wees met verbazing naar een heele rij vrouwen, die daar
midden op een akker, als een bende groote vogels, zingend zaten neergestreken.
- Oh! qu'est-ce que c'est que ça, mon oncle?’ riep zij met een zóó opgewonden
schel stemmetje, dat de merrie er even van schichtigde en Standje, aan de leidsels
houdend, weer zijn bedarend: hou hou, Bello! moest laten hooren.
- Ça, ce sont des.... wiedsters,’ lachte hij maar, het fransche woord niet dadelijk
vindend.
- Oh! Et que font-elles?
- Arracher.... arracher.... l'onkruid,’ waagde Standje maar weer, opnieuw om zijn
raar taaltje lachend.
- Comme ça, avec leurs mains, sans gants?’ vroeg ze verwonderd.
- Mais-z-owie, mais-z-owie,’ glimlachte Standje.
- Et ca ne leur fait pas mal? Ça ne pique pas?’
- Mais non, mais non. G'heur wel da ze leute hên, e-woar? Ze zijngen....’
De wiedsters hadden opgekeken, wuifden met de handen, zonden grappig
kushandjes naar 't rijtuig, riepen van verre iets naar Standje dat deze maar half begreep.
- Qu'est-ce qu'elles crient?’ vroeg Leontientje nieuwsgierig.
- Que vous êtes une zolie fille!’ schertste Standje, haar met glinsterende oogen
aankijkend.
- Mais mon oncle!’ schaamde ze zich, vurig blozend.
Plotseling, achter een groote, donkere hoeve met hooge gebou-
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wen en breed-uitgestrekten boomgaard, slaakte zij weer een zóó schellen juichkreet,
dat Bello ervan op zij sprong en het lichte rijtuig in een wagenspoor bijna omkantelde:
- O mon oncle! mon oncle! Wat es dàt toch!’
't Was eensklaps als een wijde, vlakke goudgolf, zijlings van den blonden zandweg.
Het leefde en straalde en tintelde; het geurde onuitsprekelijk wonderzoet en 't wemelde
en trilde van duizend-en-duizenden zoemende bijen.
- Dàtte!.... hou hou, Bello, hou hou! Dat es 'n partije bloeiend keulzoad,’ zei
Standje, met inspanning de merrie in bedwang houdend.
- O, mon oncle, as 't ou blieft, hou toch ne kier stil en loat er mij nen bouquet van
meenemen!’
- Van keulzoadblommen!’ riep Standje verbaasd. ‘Maar ze zillen seffens
verslokkerd zijn!.... en euk.... den boer 'n zoe 't meschien nie geirn hén, as 't hij moest
zien....’
- Och nonkel, as 't ou b'lieft, as 't ou b'lieft,’ smeekte zij.
't Was onweerstaanbaar! Standje hield het paard stil en zij wipte uit den ‘tieprie’
terwijl hij bezorgd en wantrouwig, vol vrees voor den boer, naar de groote hoeve
omkeek.
- Hmm! Hmm! comme ça sent bon!’ juichte zij, met volle armen plukkend. ‘Mais
que de mouches, mon Dieu!’ En zij ging druk aan 't schermen, met haar beide handen.
- Pas op!’ waarschuwde Standje, ‘'t zijn uzzels, ge zil gesteke worden!’
Doch zij graaide maar door, met haastige, gulzige grepen, tot zij, overladen, terug
in den ‘tieprie’ kwam gewipt, haar gansche frisch gezichtje met wellustige verrukking
snuivend in den geurig-gouden schat; en weer reden zij verder, door het heerlijk
lenteveld, naar de hoeve, waarvan de grijze stroodaken, in het verschiet, tusschen de
groene en roze weelde van den alombloeienden boomgaard, reeds zichtbaar werden.
- Zie-je ginter d' hofstee? Irkent-e 't huis nog?’ vroeg Standje.
- 'n Beetse, toch nie heel goe meer,’ aarzelde zij. Maar eensklaps jubelde ze 't uit:
- O joa joa ik, nou irken ik ze, doar... doar... tusschen de beumen! La maison
blanche aux volets bleus et au toit rouge n' est-ce pas? Oh! comme elle est gentille!’
- Owie, - owie.... cé ça!’ juichte Standje tegen, trotsch
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en gelukkig dat ze 't nog herkende en het huis zoo mooi vond.
- En woar es 't huis van tante Zeunia? C'est plus loin encore?’
- Owie.... owie.... dans le villaze n' is pas. Ginter verre, zie-je wel, da toreken.’
- Ah oui, oui!’ riep zij eensklaps weer met kinderlijke blijheid. ‘A présent je me
rappelle tout à fait et je reconnais encore le petit clocher. C'est là que j'ai fait ma
première communion!’
- Owie.... owie.... owie.... percies.... percies,’ bevestigde Standje.
Zij waren er. Stapvoets zwenkte het paard om een bocht, schreed over 't steenen
bruggetje, reed door het openstaande hek, ging dwars over den boomgaard en hield
eindelijk vóór het boogdeurtje van 't woonhuis stil.
- Bónjour ma tante!’ riep Leontientje uit het rijtuig wippend. En zij viel in de
armen der verbouwereerde Cordùla, die op den drempel was verschenen. - Bónjour,
mon oncle Belzemien!’.... En in de armen ook van den verbluften Belzemien Bónjour, mon oncle Coben!’.... En in de armen eindelijk van den sidderenden,
stotterenden Coben.
Zij stonden daar even allen onthutst en verbluft om het vroolijk en blozend nichtje,
frisch als een levensbloem van jeugd en van gezondheid; en een poosje wisten zij
geen allen wat gedaan of gezegd: de twee broers, net als Standje, volkomen ontroerd
en verrast door haar onbevangen en onverwachte omhelzing, de oude vrijster niet
minder van streek, al haar voornemens van koel en stug onthaal aan 't wankelen,
eensklaps, zonder mogelijken strijd, tegen wil en dank overwonnen en ontwapend
door het zoo natuurlijk-vriendelijk en zegevierend-gulhartig optreden van 't
verrukkelijk jong meisje. Ook Standje was uit den ‘tieprie’ gestegen, welken Bruuntje
met het paard naar de ‘loeze’ terugbracht; en, Leontientje's valies in de hand, keek
hij aarzelend-bedeesd en bijna smeekend naar Cordùla, als om haar zwijgend te
vragen of ze nu toch werkelijk den harden, droeven moed zou hebben, dat frisch,
lief kind in de oude, duffe, ongezellige voute-kamer naast haar te doen slapen.
- O, wacht!’ riep Leontientje, toen ze haar valies zag. En haastig het openend
haalde zij er een mooi-glanzenden kartonnen zak met gouden letters uit en bood dien
Cordùla aan.
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- As 't ou blieft, tante, 'k hê da uit Parijs veur ou meegebrocht.’
- Ha moar jongens toch, wa ès datte?’ riep Cordùla, met een plotselinge kleur over
haar getaande wangen den schitterenden zak openend. - ‘Ooo!.... 't es seekelou, en
toch zeu veele! Ha moar, kijkt toch ne kier hoe veele.’
- Eet-e geiren chocolat, tante?’ vroeg, liefelijk glimlachend, Leontientje.
- Joa ik, zille, en zuk ne goen,’ zei Cordùla, gulzig proevend.
Het was een volle zak pralines, en Cordùla presenteerde er nu ook van aan Leontine
en aan de broers, die, gegeneerd-glimlachend, met aarzelende vingers zich bedienden.
Standje's oogen glinsterden. Hij voelde Cordùla vermurwd, en, de valies steeds
in zijn hand, waagde hij maar eensklaps moedig de vraag:
- We zillen Leontine heur koamer moeten teugen, e-woar, zuster? Alhier zeker,
e-woar?’ En hij stapte waarlijk vastberaden naar de ‘beste kamer’ toe.
Cordùla scheen een oogenblik hevigen strijd te ondergaan. Haar groote, zwarte
oogen zetten zich boos uit, haar breede mond ging al vast weigerend open.... maar
't leek als 't ware sterker dan haar wil: 't hoofd knikte onwillekeurig ‘ja’, en zelve
wees zij den weg, haastig in haar verbluftheid stotterend:
- Joa joa.... 't es goed,.... maar wacht ne kier.... 'k zal e-kier moete zien of er niets
'n mankeert.’
Standje liet het zich geen tweede maal herhalen. Hij liep met het valiesje naar de
mooie logeerkamer, zette 't er op de ronde tafel neer, kwam er weer uit terwijl Cordùla
er met 't nichtje binnentrad, en sprong dansend van blijdschap voor Belzemien en
Coben in de keuken op, stil juichend:
- Alles zjuust! Zuster gebruikt heur verstand. Azeu es 't lijk of 't zijn moet!’
Belzemien, de kleine, oolijke oogjes bijna dichtgeknepen, wenkte Coben en Standje
bij zich, fluisterde op zijn beurt, zenuwachtig-opgewonden:
- Joa moar, en mee 't eten, hoe zal dà zijn! Ik 'n vinde da toch nie meugelijk van
heur aan ien toafel mee de knecht en 't meissen en de koeier te doen eten.’
- Natuurlijk niet, natuurlijk niet,’ jubelde Standje. ‘Moar
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Kerdùle gebruikt heur verstand, zeg ik ulder. Ze zal zelve wel inzien dat da nie
meugelijk 'n es.’
- Joa joa joa moar.... wa.... wa zillen Bruuntsjen en Leenie doarvan zeggen?’
stotterde Coben, die aan de oude gebruiken hechtte en bang was den knecht en de
meid te beleedigen.
- Wel, loat ze zeggen wat da ze willen; we zijn toch zeker wel miester op ons eigen
hof!’ riep Standje vrijpostig.
- Stt!.... zachtjes, zachtjes,’ suste Belzemien. ‘We moên doar kalm mee de zuster
over klappen.’
Cordùla en Leontientje kwamen terug in de keuken.
- Wa goa-je eten, Leontine? G-hêt zeker wel honger noar die lange reize?’ vroeg
glimlachend Belzemien.
- Wel, nonkel, 'k zal ik eten wat dat-e gulder eet,’ zei Leontientje.
Bezorgd keken de broeders naar Cordùla op. Haast iederen avond aten zij, samen
met knecht en meid en koewachter, karnemelkpap met roggen smouterhammen en
daarna gestampte aardappels met kaantjessaus. Zij vonden dat heel lekker. Maar of
Leontientje het wel lusten zou?
- Wa eet-e gij geweunlijk 's oavens?’ vroeg Standje na een aarzeling, angstig omdat
Cordùla nog niet dadelijk op de kwestie inging.
- O, 't gien dat er es, nonkel, 'n ei, 'n beetse vleesch of koas mee nen boterham en
'n glas wijn; moar 't es woar: hier in Vloanderen es 't bier in ploatse van wijn, e-woar?’
glimlachte Leontientje.
- Joa joa, zeker, zeker, zeker,’ zei Belzemien, ontsteld bij de gedachte dat er nooit
anders dan in buitengewone omstandigheden bier bij de maaltijden genomen werd.
En eensklaps moed-vattend, met een schuw-schichtigen blik op Cordùla, die maar
aldoor stom en stug en roerloos stond te luisteren:
- Hawél, zuster, wilt-e gij 'n eitsje koken? 'K zal ik in de kelder om bier goan?’
Plotseling slaakte Leontientje een kreet:
- O, mon oncle Constant, mijn blommen, mijn blommen, woar zijn toch al mijn
scheune blommen!’
- Ou blommen!’ riep Standje, die eerst niet begreep. ‘O joa joa, 't es woar! Ze zijn
zeker in den tieprie gebleven. Wacht, 'k zal z' ou goan hoalen!’
Maar Leontientje was reeds buiten, hollend als een wild jong veulen naar de ‘loeze’
toe.
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In allerijl namen de broeders de gelegenheid te baat.
- Heurt, zuster,’ zei Belzemien op een toon van ongewone beslistheid, ‘we 'n
keunen da kind hier mee de knecht en 't meissen aan toafel nie zetten om keiremelkpap
en eirdappels t'eten. Ze'n es da thuis nie geweune. Ze zoe da ginter in P'rijs aan heur
famielde en kennessen goan vertellen en 't zoe ons schande gesproken worden.’
- Ha, nondedomme! Es ze zij meschien beter as wij!’ riep Cordùla verontwaardigd.
- 't Es gelijk,’ sprong nu ook Standje ter hulp. ‘We moên iest en veural onz' iere
koavelen.’
Coben stond zenuwachtig te sidderen zonder iets te zeggen.
- Onz' iere koavelen! Onz' iere koavelen! Drei kiers per dag vliesch en eiers zeker!
En wie zal da as 't ou blieft betoalen? Es 't nog nie genoeg da z' al in de beste koamer
mag sloapen, die prinsesse!’ krijschte Cordùla.
- Ìk zal 't betoalen! Ge meug het iedere zondag van mijn zakgeld afhouen!’ riep
Standje grootmoedig.
- Ha 'k zal 't er zèker afhouen!’ dreigde Cordùla, meteen zich overwonnen gevend.
‘Hè-je da nog oeit geweten? Zoe-je nie zeggen 'n keunijnksdochter in huis!’
De broeders, voelend dat zij nogmaals 't pleit gewonnen hadden, lieten haar nu
maar kalm uitrazen. Cordùla voorspelde nijdig erge ruzie met de dienstboden,
onderlinge ontstemming, oneenigheid en geldelijken ondergang; maar 't leek wel of
het hun in het geheel niet schelen kon; zij zagen het volstrekt zoo zwaar niet in; en
Standje, roekeloos wordend in zijn opgewondenheid, durfde er zelfs nog aan
toevoegen:
- Tuttuttut, zuster, iene kier rijk 'n es nie altijd oarm. We goan ons nou al te goare
ne kier ienige doagen firm wel doen en we zille spoaren as 't geld op es!’
Leontientje kwam terug in huis gehuppeld, het frisch-blozend gezicht half onder
haar geurig-gouden bloemenschat verborgen.
- Wa hè ze zij doar! riep Cordùla nurksch verbaasd.
- O! zuk 'n scheune blommen, tante, w'hên ze langs de wig getrokken!’ juichte 't
meisje.
- Ha!.... 't è.... 't è.... 't è.... 't es verdeeke keulzoad!’ stotterde Coben onthutst. En
eensklaps begon hij onbedaarlijk te lachen omdat Leontientje, in haar onwetendheid,
bloeiende koolzaadtakken als sierbloemen had geplukt. Heel zijn steenrood,
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beenderig gezicht vertrok in rimpels van de dolle pret, en ook Belzemien ging nu
fijntjes aan 't lachen met oolijk-knippende oogjes, terwijl hij, van dichtbij de bloemen
bekijkend, wijsneuzig oreerde: ‘owie, owie, çè du colza, ma nièce.’ Standje kon zijn
verrukten blik van het frisch mooi nichtje niet afwenden; en alleen Cordùla beweerde
knorrig dat die bloemen niets beteekenden en dat het bovendien verkeerd en
ongepermitteerd was ze te plukken, en dat de boeren, als ze 't zagen, er verschrikkelijk
kwaad om zouden zijn. Toch gaf ze 't meisje een kruik met water om ze te bewaren;
en toen zij in de beste kamer op het tafeltje te pronken stonden, vroeg Leontientje
of er nog tijd was vóór den eten om eens even rond de boerderij te gaan.
De avond daalde, in zachtwazige, purperen glorie, over de stille, mildvruchtbare,
groene lentewereld neer. Cordùla bleef brommig in huis om het avondmaal te
bereiden, en af en toe, om zich te troosten, putte zij gulzig uit den zak met lekkernij.
De broeders, alle drie, liepen intusschen, over den boomgaard, met het meisje mee.
Zij had hoed en mantel afgelegd; en nu, blootshoofds in haar mooi-weelderig blond
haar, met lichtbruine japon en witte zomerblouse, wandelde zij, in de volle sierlijkheid
harer lenige gestalte, over het zachte, goudgetinte gras, onder de frissche lentekruinen.
Kersen en krieken, pruimen en peren waren reeds gezet en de vergankelijke weelde
van hun eenmaal sneeuwwit bloeisel hing, als in bruine, verschrompelde lapjes, aan
de dunne, naakte twijgjes; maar al de appelbobmen stonden in hun rijksten prachttooi
en 't waren alom als groote, witte en roze, tooverpaddestoelen, als boomen uit een
Paradijs-droom, door een wonder van heerlijkheid op aardschen bodem overgeplant.
‘Oh! comme c'est beau, comme c'est beau!’ jubelde Leontientje. Zij haalde de
lange, neerhangende bloeiseltwijgen naar zich toe, zij aaide met haar zachte wangen
langs de zachte, teere knoppen; en eensklaps werd het haar te machtig: zij brak het
eene takje na het ander af en las ze samen tot een schitterenden ruiker, telkens met
een kinderlijke speelschheid streelend vragend: ‘Je puis, n'est-ce pas? Tante Cordùla
ne sera pas fâchée, n'est-ce pas?’ terwijl de drie oude vrijgezellen met gedwongen
glimlach toch ja-knikten, elk oogenblik omkijkend naar het woonhuis, in
voortdurenden angst hun zuster eensklaps woedend te zien buiten vliegen, om die
nuttelooze schending, welke zij in
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hun begrip van boeren-zuinigheid ook innig afkeurden, te verbieden. Gelukkig merkte
Cordùla er nog niets van en Standje was in zichzelf al vast besloten op een of andere
manier aan Leontine de bloementakjes te ontnemen, vóór zij er mee in huis kon
komen. Zij leidden haar verder rond, langs de wilgen van het beekje, bij het
zoogenoemde ‘Zonneputje’ dat daar een ietwat breedere kom in 't smal riviertje
vormde, en waar zij weer in een langdurige verrukking stond over de duizenden,
dicht-op-elkaar-gegroeide witte waterbloempjes met oranje hartjes, die bij plaatsen
er de gansche oppervlakte met hun woekerende weelde overdekten; zij gingen met
haar in de stallen, toonden haar de koeien, de paarden, de zwijnen, wat haar ietwat
mindere belangstelling scheen in te boezemen; zij lieten haar kennis maken met
Baron, den ouden, nog al onverschilligen waak-en-karnhond, die van haar
liefkoozende wenken geen notitie nam; en eindelijk kwamen zij, door Cordùla voor
het avondmaal geroepen, langs achter weer in huis, waar Standje haar haastig de
bloeiende appelboom-takjes uit de hand nam, onder voorwendsel dat ze dadelijk in
't water en den ganschen nacht op een koele plek dienden te staan....
***
Zij aten in de schemering der ouderwetsche, ruime keuken, waar veel blinkend tin
en koper hing omheen de gele wanden, onder de zwartgerookte zolderbalken, de drie
broers en het jong nichtje om een laag groen tafeltje, zijlings van den haard. Er waren
gekookte eieren, hoofdkaas en gedroogde worst, met tarweboterhammen en bier.
Zuster was per slot van rekening niet schriel geweest, zij had fatsoenlijk haar eer
‘gekoaveld’ en de drie broeders waren zeer tevreden. Cordùla zelve zat niet mee aan
tafel. Zij hield meer, beweerde zij, van een bord karnemelkpap en aardappels met
kaantjessaus, zooals de dienstboden straks zouden krijgen. Intusschen ging zij af en
toe weer met de hand onder haar schort en haalde daar iets uit, dat zij met stil
genoegen onder het heen en weer loopen opknabbelde. Die lekkere ‘seekelou’ van
Leontientje scheen toch al heel wat in haar stugge binnenste vermurwd te hebben.
Terwijl, onder het eten, praatten de ooms en het nichtje over Leontientje's leven
in Parijs. Zij vertelde hun dat haar vader nog steeds werkzaam was in het groot
pakhuis, waar hij reeds meer
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dan twintig jaren zijn betrekking had en dat zij het huishouden waarnam en ook nog
wel thuis, in haar vrije uren, voor een grooten corset-winkel werkte.
- Zeu zeu, veur ne corsé-wijnkel nog al!’ zei Standje, met een ietwat ondeugende
belangstelling in zijn schitterlachende oogen.
- Ba joa, ba joa, ne luxe-artikel, e-woar? Hier, op den buiten, 'n hè 't vreiwevolk
da nie veele neudig,’ meende Belzemien.
Coben schudde 't hoofd en bewoog even zenuwachtig met zijn sidderende handen,
als wilde hij beduiden dat hij daar niet veel verstand van had.
- En veur ne lingerie-wijnkel wirk ik euk almets,’ vertelde Leontientje verder. ‘O!
scheune dijngen, zille! Scheun, fijn ondergoed veur rijke damen, hoast allemoal mee
dieren entre-deux en kant. 'K hè passeerde week 'n pakske noar huis gedregen, ge
kost het azeu aan ouë kleine vijnger droagen en d'r zat veur over de zeven honder
fran in.’
- Ba zeu! ba zeu! Ha, da es toch 'n dijngen, e-woar! riepen alle drie de ooms
verwonderd uit.
- Ha, da es zottigheid!’ viel Cordùla barsch in. ‘Da es geld wigsmijten of nie weten
wa mee gedoan! Woarveuren dient datte? Doar 'n es toch ommers giene meinsch die
da ziet of ge fijn of grof ondergoed droagt!’
- Ha joa moar, zuster, ge zeg gij datte! Ge 'n weet gij niet of 't almets nie gezien
'n wordt!’ riep Standje ondeugend glimlachend.
- O! slech vreiwevolk, zeker!’ smaalde Cordùla met van diepe minachting
neertrekkende lippen. ‘De dieë 'n zijn nievers beschoamd in!’
Leontientje hield de oogen neergeslagen en zei een poosje niets meer. Zij pelde
een eitje, met zachte, beschaafde bewegingjes. Haar frissche wangen kleurden
zoet-rozig in den laatsten avondgloed die door de ruiten scheen en haar heel mooi
blond haar golfde sierlijk, vol gouden tintelingen, om haar rein, blank voorhoofd.
Eerst na een tijdje keek zij weder op. Haar heldere, blauwe oogen kruisten den
ondeugenden spotblik van Standje en zagen de ietwat verbouwereerde uitdrukking
op het gelaat van Belzemien en Coben. En zij begon gedempt te lachen, met kleine,
korte, ingehouden schokjes, terwijl zij, met een warmere kleur over
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haar wangen, den blik weer op het eitje vestigend, gegeneerd stamelde:
- Mais mon oncle tout de même.... comme vous êtes drôle....!
Vaag-achterdochtig keek Cordùla met een schuinblik naar hen om; maar zij zei
niets meer, zij pruttelde alleen wat binnensmonds, dat de anderen niet goed
begrepen....
Plom.... plom.... plom.... Een drietal trage, plompe klompstappen buiten, voor de
deur, op het plankier; en binnen kwamen Bruuntje de knecht en Leonie de meid,
gevolgd door Pierken, het jong koewachtertje. Die wisten wel dat Leontientje
aangekomen was, doch hadden haar nog niet goed gezien. Bruuntje, een vriendelijk,
vijftigjarig ventje, met een fijn-besneden, regelmatig gezicht, donkere oogen en
zware, gespikkelde snor, lichtte eventjes zijn pet op en groette ‘elk ne goên oavend’,
terwijl hij zijn gewone plaats aan de lange tafel naast een der ramen ging innemen.
Leonie, de dikke Leonie met haar grof gezicht en tandeloozen mond, schoof,
nauwelijks opkijkend zonder te groeten, langs den wand heen en ging tegenover
Bruuntje zitten, met den rug naar het tafeltje van de broers en het nichtje; maar
Pierken bleef een oogenblik palstil in 't midden van de keuken staan, als door een
soort betoovering ter plaatse vastgenageld. Zijn oogjes, waarvan het een ontzettend
scheel was, zóó scheel dat de appel voor meer dan de helft, als een slak in haar huisje,
onder 't hoekje van zijn neus zat weggekropen, staarden in verbluffing naar het mooie
nichtje, zijn mond hing half open en langzaam kwam er een kleur over zijn bleeke
sproete-wangen, alsof hij vóór een vuur stond.
- Hè, Pier, stoa-je doar vaste gegroeid dan!’ riep Bruuntje hem spotlachend toe.
En toen eerst kwam de kleine tot bezinning en ging hij heel stil en verlegen naar zijn
plaatsje, aan de rechterzij van Bruuntje. Cordùla bracht hun dadelijk een groote
aarden kom vol dampende pap, zij vouwden de handen samen, en, na een kort gebed
en een haastig kruisteeken, begonnen zij om de beurt, met hun groote, houten lepels
uit de gemeenschappelijke kom te scheppen en te slurpen.
- Oh! mon Dieu!’ riep Leontientje vreemd opkijkend, ‘ils mangent donc à même
la terrine, sans assiettes!’
- Owie, owie, ils ne demandent pas ça. Ça est comme ça comme dans le vieux
temps,’ fluisterde haastig Belzemien met een verlegen glimlach.
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- Ils ne voudraient pas autrement,’ lichtte Standje, zonder veel overtuiging toe.
Coben, die wel begreep waarvan er kwestie was, doch geen Fransch kon spreken,
draaide zich even op zijn stoel en kuchte hoofdknikkend naar Leontientje, om te
betuigen dat het werkelijk zoo was als Belzemien en Standje zeiden.
- Pauvres gens,’ zuchtte Leontientje meewarig.
En als van zelf, onder een geleidelijk ernstiger wordende stemming begonnen zij
nu ook weer, met gedempte stemmen, over tante Zeunia te praten.
De laatste berichten, dien middag, na Standje's vertrek naar 't station, door
Belzemien in Tante's huis van de non-verpleegster ontvangen, luidden lang niet
gunstig. Tante had een zwaar-woeligen nacht gehad en verder een groot deel van
den dag vrijwel buiten kennis gelegen. Belzemien was dan ook maar heel even bij
haar bed mogen blijven, want de dokter vond te veel bezoek verkeerd en 't was hem
voorgekomen dat Tante van uur tot uur achteruitging. Hij geloofde zelfs niet dat zij
hem herkend had en naar Leontientje had zij ook niet eens meer gevraagd.
- 'K zal ze toch nog wel e-kier meuge zien, e-woar, pauvre grand-tante!’ vroeg
Leontientje ontroerd.
- Natuurlijk, natuurlijk,’ zeiden de ooms. En na wat heen en weer gepraat werd
besloten dat Cordùla er den volgenden ochtend, met Leontientje heen zou gaan. De
broers en de zuster waren veel minder bang voor dat bezoek van 't jeugdig nichtje,
nu Tante toch zóó zwak geworden was, dat zij bij geen mogelijkheid nog iets aan
haar testament zoude kunnen veranderen.
Zij waren klaar met hun eten, en in de ouderwetsche boerenkeuken, waar de
bedienden nu uit een groote, platte teil, aardappels, overgoten met kaantjessaus
prikten, was het van lieverlede bijna gansch donker geworden. Hunne gebogene
gestalten teekenden zich somber-wazig tegen de nog nauwelijks verlichte ramen af,
in den zwarten schoorsteen spookte de haardvlam roodend op, en Cordùla's lange,
magere, donkere schaduw bewoog er zich als een gedrochtelijke schim omheen.
Maar buiten schemerde nog een vaagzilverig licht van heele teere en doezelige
zachtheid en de ooms vroegen aan 't meisje wat zij nu nog doen wilde: naar bed gaan
of nog eventjes een avondluchtje scheppen.
- O, buiten, nog ne kier buiten!’ riep Leontientje juichend
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opspringend. ‘'t Weer es toch zeu zacht en zeu scheune en in Parijs zit ik hoast altijd
tusschen muren opgesloten Tante Cordùla, goa-je gij euk nie ne kier mee?’
- Moar nien nien ik, en àl die schotels nog te wasschen zijn!’ antwoordde, op half
bitsen toon, Cordùla. En tot de dienstmeid:
- Ala toe, Leenie, jonk, as ge doar gedoan hêt goan we'r al gauwe mee beginnen.’
Buiten was 't een avond als een zegen. Een zacht-dauwige frischheid drong mild
van zoet-gezonde geuren tot in 't diepste van hun wezen en Leontientje ademde met
wellust die nog ongekende weelde van het landelijk leven in. Stil rees de volle maan
in donkerblauwen, onbevlekten sterrenhemel, achter de grauwe stroodaken der
schuren op. Haar helder licht glansde met zilvertintelingen in de
feeërisch-doorschijnende-appelboomkruinen en bleef glinsterend hangen in het
Zonneputje waar het lange, fijne, wemelende draadjes naar de diepte peilde, tusschen
de door den zachten stroom lichtkens bewogen witte waterbloempjes met oranje
hartjes. Droomerig gonsden meikevers om hun ooren, grauwe vleermuizen fladderden
geluidloos, als gejaagde schimmen heen en weer, en uit de gansche wijdte van het
wazig-bleek, zacht-sluimerend veld, steeg een vaag en dof gemurmel van
diep-en-geheimzinnig werkend leven. Alom, in de lauwe, mild-vruchtbare aarde,
hoorde en voelde men als 't ware het sap in de opkomende gewassen stijgen. Heel
in de verte, achter het dorp, waar groote, donkere tuinen waren, galmde plechtig
gezang van nachtegalen.
- O! da es hier toch amoal rustig en scheune! Ne meinsch zoe hier wel altijd wille
blijven,’ zuchtte Leontientje.
- Hawêl, ge meug gij hier altijd blijven,’ schertste Standje.
- 't Es hier 'n greut verschil mee P'rijs, e-woar?’ meende Belzemien.
- Joa 't zille!’ zei Leontientje op stillen toon.
- Zoe.... zoe.... zoe-je peizen da.... da.... ge 't hier zoedt geweune worden?’ stotterde
Coben.
Die stottervraag van Coben was als een ontnuchterende wanklank in de zachte
harmonie der geheele poëtische stemming, en Leontientje, tot de werkelijkheid
teruggeroepen, antwoordde:
- Meschien, wie weet, 't es toch zeu heel anders ne-woar?’
Een zware klok galmde in 't verschiet, de avondklok van het naburig dorpje. Tien
ure! Zij galmde melancholisch-zwaar over
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het doodstille landschap; en andere klokken in de verte antwoordden, de eene in
traag, de andere in sneller tempo, maar allen met iets droef-aangrijpends in hun verre,
wijd-verspreide eenzaamheid. Hol blaften nu ook hier en daar, als antwoord op 't
geluid der klokken, de waakhonden op de reeds donkere hoeven. Zij blaften maar
even en zwegen. Een enkele baste nog een poosje door, met een langgerekt, klagend
gehuil. Toen werd hij ook stilzwijgend. Heel in de diepte van den lichten lentenacht
vol zoete geuren, over een verlaten steenweg, ratelde nog, met overdreven groot
geluid, een late kar voorbij.
- O! en dat da nou in Parijs, om deez' ure, de volle volte van 't plezier en 't leven
is!’ zei Leontientje op gedempten toon en met als 't ware een zweem van spijt. Overal lichten, en voituren en scheune toiletten! En hier toch zeu eenzoam en zeu
stille, e-woar?’
- Joa zeker,.... joa zeker.... 'n greut verschil, e-woar?’ meenden nog eens de
broeders.
Achter de heldere ramen van het boerenhuis glom het gele schijnsel van een
aangestoken lamp. Langzaam keerde Leontientje met haar ooms door de droomerige
atmosfeer terug. Zij voelde zich eindelijk vermoeid en wenschte te gaan slapen.
Bruuntje, Leenie en het koewachtertje waren reeds verdwenen. Cordùla stak een
nachtkaars aan en opende de deur der ‘beste kamer’.
- Bonne nuit, ma tante,’ zei Leontientje; en zij zoende Cordùla, die zich even
verbaasd half achteruit trok.
- Bonne nuit, mon oncle, èt mon oncle, èt mon oncle....!’ En om de beurt werden
ook de drie verrast-onthutste vrijgezellen door het jeugdig-frisch meisje gezoend.
- Verdeeke! wa zijn de veur menieren, al da totten geven!’ bromde halfluid en
verontwaardigd Cordùla, toen zij in de keuken, bij de drie geschokte, oude vrijers
terugkwam, ‘'t Es lijk of 't hier 'n slecht huis woare!’
- Ha moar, da es Fransche mode, zuster, ge 'n meugt da nie kwoalijk nemen,’
gichelde Standje nog gansch verrukt en geprikkeld.
Belzemien glimlachte, hoofdschuddend, vaag gegeneerd, met fijn-knippende
oogjes. Coben stond verbouwereerd te sidderen, onduidelijke klanken stotterend.
- Slechte menieren, dà zijn 't,’ bromde Cordùla boos. - ‘En gulder, ouwe, dwoaze
loeders, zijt doarmee gediend. O, da mannevolk, da mannevolk! Doar 'n es niets in
de weireld da zeu dwoas
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es of 'n mannemeinsch! Ala toe, noar bedde nou. 't Es mij hier te keelen uit verlied
van doage!’
Met hooge schouders, als drie schuldigen dropen de broeders af, Cordùla goe nacht
wenschend, en trokken langs de zoldertrap naar boven, waar hun bedden stonden.
***
Toen Cordùla den volgenden ochtend reeds vroeg met Leontientje in het dorp vóór
Tante's deur aanbelde, berichtte hen de non met een bezorgd gezicht, dat het heel
héél slecht ging met Tante en dat de dokter voorloopig alle bezoek ten strengste
verboden had.
- Zelfs heur nichtsjen uit P'rijs niet, woar da ze zeu noar gevroagd hêt?’ vroeg
Cordùla, zonder evenwel sterk aan te dringen.
- Niemand, niemand, hêt den dokteur gezeid,’ bekrachtigde de non met stillen
nadruk haar woorden.
Cordùla keek met ernstig oog naar Leontientje, die er een bedroefd gezicht bij
zette.
- Moeten es dwang, doar 'n es niets aan te doene,’ sprak ze berustend. En langzaam
trok ze met Leontientje terug, nadat ze aan de non gezegd had, dat ze 't koewachtertje
's namiddags nog eens om nieuws zou sturen.
- Ba zeu! ba zeu, 't es er zeu slecht mee!’ zei gewichtig-hoofdschuddend Belzemien,
toen Cordùla, met Leontientje weer thuisgekomen, hem de nare tijding meedeelde.
- Da es toch spijtig, e-woar?’ zuchtte Leontientje. ‘En ik die espress van zeu verre
kom om Tante nog ne kier te zien!’
- T'n es het doar nie aan te doene’ meende nu ook de oudste broer. ‘Ge zil gij hier
ienige doagen moeten blijven, Leontientsje, en wachten hoe dat 't verder afleupt.’
- 't Es da 'k zeu weinig tijd hè,’ vreesde Leontientje. ‘Papa 'n kan mij nie lank
missen.’
Coben en Standje kwamen binnen, hoorden de slechte mare, beaamden ook dat
er niets aan te doen was en dat Leontientje daar 't verder verloop maar moest
afwachten. ‘'t Es scheun weere,’ zei Standje verleidend, ‘en 't es veur ou al nieuwe
da g'hier heurt en ziet. We zillen ons beste doen om ou hier ienige doagen t'
amezeeren.’
- Ja, 't zal wel moeten,’ dacht nu ook Leontientje; en zij vroeg pen en papier om
het aan haar vader te schrijven.
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Belzemien trok met Coben en Standje even buiten, terwijl het meisje haar brief aan
't opstellen was.
- Wa zoên we nou wel keunen doen om heur t'amezeeren?’ vroeg de oudste broer,
bezorgd-knipoogend.
Standje, die daar reeds over nagedacht, maar nog niets gevonden had, krabde
dubieerend achter zijn oor, terwijl Coben, zonder eenig initiatief voor zulke dingen,
als verdwaasd-starend ten gronde keek. Die eenvoudige vraag klonk als een heel
moeielijk, bijna onoplosbaar probleem.
- K'n weet 't woarachtig zelve niet,’ zei Standje eindelijk. ‘Joa, wa zóèn we wel
keunen doen? 'n Beetse goan wandelen? Nog ne kier mee heur uitrijen?’ - Standje
wist eigenlijk wél 't een en ander, hij had verschillende plannen in zijn hoofd, maar
Belzemien en Coben moesten 't helpen goedkeuren, en hem desnoods verdedigen,
tegen vermoede dwarsboomerij vanwege Cordùla. Zwijgend-ondervragend keek hij
even naar zijn broeders op, die hem ook even, vaag-wantrouwig, ondervragend
aankeken.
- 'T 'n zal in alle geval veur nie lank zijn,’ drong Standje voorzichtekens aan. ‘Wil-e
'k ìk bij veurbeeld van doage mee heur uitgoan en ien van ulder morgend?’
- Ba joa, ba joa, we zoên 't meschien azeu keune probeeren,’ zei Belzemien zonder
veel overtuiging. ‘Wat dijnkt er ou van, Coben?’
- Ba ba ba ba ba 't dijnke mij dat 't azeu nog al goed es,’ begon de stotteraar
eensklaps ontzettend zenuwachtig te brabbelen.
- Hawêl weet-e watte,’ zei Standje, die d'r dadelijk vlug genoeg bij was: ‘gee mij
van den achternoene nog ne kier Bello, we zillen 'n beetsen uitrijen.’
- Ha joa joa joa moar, verdeeke! 'K zoe zelve wel....’ herbegon Coben te hakkelen.
Maar Standje deed of hij 't niet eens hoorde en riep van verre in opgewonden
vroolijkheid naar Leontientje, die juist met haar briefje uit het huis kwam:
- Leontine, moakt ou moar geried, zille! We goan d'r van den achternoene nog ne
kier op uitrijen!’
- Es 't toch woar, nonkel Constant!’ kwam 't meisje juichend met een hooge kleur
van blijdschap naar hem toegeloopen.
Maar eerst was er voor haar nog iets anders te zien.
Daar kwam Bruuntje over 't hof, gebogen-loopend naast Baron, dien hij bij zijn
halsband vasthield. De oude hond moest in de
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karnmachine en de ooms namen Leontientje mee om haar te laten zien hoe dat
gebeurde.
Het groote breede karn-wiel met plankenbodem stond tegen den buitenmuur van
't achterhuis, door een laag houten traliehekje van den boomgaard afgesloten. Het
hekje werd geopend, Baron door Bruuntje in het wiel geduwd, het deurtje weer
gesloten; en, onder de machinale pooten-beweging van den hond over den ronden
planken-bodem, begon het wiel langzaam te draaien, terwijl daarbinnen, in het
achterhuis, de boterkarn aan het klutsen ging.
- Oh! comme c'est curieux!’ riep Leontientje, door het grappig-eigenaardige der
uitvinding verrast.
- N' is pas?’ glimlachten Belzemien en Standje, gelukkig over haar verrassing.
Langzaam aan wentelde vlugger het rad, den hond, die reeds begon te hijgen, ook
machinaal, onder het harder klutsen van de boterkarn in 't achterhuis, tot vlugger
trappen dwingend. Maar eensklaps jankte hij en wipte, als onder een zweepklap, half
op.
- Ooo! woarom schriemt hij?’ vroeg Leontientje meewarig.
De broeders moesten even lachen en Standje expliceerde 't haar:
- 't Es dat hij 't hekel in zijn gat voelt! Zie-je wel, die planke doar, mee ijzere
peunten, achter zijne steirt. Van as hij wa vertroagd geroakt hij achteruit en de peunten
stekken in zijn vel.’
- Oh! comme c'est cruel!’ klaagde Leontientje haast verwijtend.
- Mé non, mé non, hij 'n moe moar 'n beetsen opletten, zei Belzemien. Ne kier dat
hij de goejen trampel hèt, 'n roaken de peunten hem nie meer aan.’
- Moar woarom es da neudig?’ vroeg Leontientje.
- Wel, omdat hij anders nie veurt 'n zoe wirken. Hij zoe van langs om troager
leupen en de kirn zou eindelijk blijve stillestoan.’
- Och! en hoe lank moet hij azeu trampelen?’ vroeg Leontientje, nog steeds
meelijdend.
- Da es noarvolgens dat de kirn vroeg of loat af es: vijf koartiers, 'n uur en half
almets.’
- Ach!.... en zonder iene kier te rusten?’
- Natuurlijk; van os er hij uitschiedt krijgt hij weere 't hekel in zijn vel.’
- Och....!’
- Joa moar 't 'n es zeu irg niet of da ge wel mient, ieffreiwe,’ glimlachte nu ook
Bruuntje, die nog even bij het wiel was blijven
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staan. ‘Dat hij ne kier nen achternoene nevens mij in de schure moest stoan desschen,
hij zoe al anders piepen.’
- Pauv' bête,’ jammerde niettemin Leontientje, den blik meewarig op den aldoor
trappelenden hond gevestigd.
Maar het leek werkelijk of het toch wel iets minder akelig was dan zij eerst dacht.
Heel gelijkmatig wentelde nu 't groote wiel in het gekadanseerde klotsen van de karn
onder zijn trippelende pooten door, en de punten van het hekel raakten hem langs
achter niet meer aan. Baron had blijkbaar den gewonen ‘goejen trampel’ gevonden.
Alleen zijn roze bek vol scherpe, witte tanden hing angstig-hijgend, met klapperende,
droge tong wijd-open, en zijn uitpuilende, bloeddoorstriemde oogen, staarden met
een wreede blikkering in zijn naar de toeschouwers half-omgedraaiden kop.
- Ach, 'k vind het toch nog al wreed,’ zuchtte Leontientje, zich van het schouwspel
afwendend.
- Es 't woar?’ zeiden de broeders verwonderd. En eenigszins teleurgesteld gingen
zij verder met haar over den teer-bloeienden boomgaard wandelen.
***
Het werden abnormale, gekke dagen op de ouderwetsche, eertijds zoo rustige, deftige
hoeve. 't Gewone, dagelijksch leven was er opgeschorst, er was geen regel noch geen
kalmte meer, alles stond en lag en liep er overhoop. Belzemien slenterde al van den
vroegen ochtend, gekleed als een net buitenheertje, over 'terf, Coben had zijn blauwen
kiel afgelegd, droeg schoenen in plaats van klompen en zond halve dagen Bruuntje
met de paarden 't werk verrichten dat hij vroeger, met jaloerschen naijver, zelf
uitvoerde op den akker. Er bestond tucht noch toezicht meer: Bruuntje werd niet
nagegaan; Fierken stond soms uren lang te dralen en te gapen, zijn akelig-scheel oog
gelijk een eigenaardig, schuchter beestje onder 't hoekje van zijn neus half
weggekropen; de dikke, slonsige meid kreeg bijna iets opruierigs in het geweld
waarmede zij haar vaten en haar emmers door elkander rinkelde; en Standje, heelemaal
los van alle plichtsbesef, leefde en fuifde maar met Leontientje door, in een
voortdurend roes van opgewondenheid.
Zoolang het meisje 's ochtends nog niet uit haar kamer was, waren zij geen van
drieën uit den boomgaard weg te krijgen.
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Zij liepen slenterend rond of troepten samen, quasi-gewichtig doende, alsof zij heel
ernstige dingen te bedisselen hadden; maar voortdurend weken hun oogen schuins
om, naar de gesloten ramen van de ‘beste kamer’, en 't was als een verlichting toen
de grijze rolgordijnen eindelijk opgehaald en de vensters wijdopengeduwd werden.
Zij stak haar frisch en vroolijk-blozend blonde kopje uit, zij riep: ‘Bonjour mon oncle
Belzemien! Bonjour mon oncle Coben! Bonjour mon oncle Constant!’ en wanneer
Cordùla niet te dichtbij in de buurt was schoten zij ijlings toe en kregen ieder door
het raam een frisschen ochtendzoen, die dan door heel hun lichaam als het ware
suisde en duizelde. Meteen wipte zij vogellicht naar buiten, snoof, als dronken, de
heerlijkverkwikkende lentelucht op, holde stoeiend als een kind, onder de bloeiende
boomen en langs 't bloeiend beekje heen en weer, tot zij eindelijk hijgend, met
vuurroode kleur, bij Cordùla in de keuken kwam om te ontbijten.
Maar Cordùla hield er nu wel helderziend en koel haar hoofd bij; en, na de onthutste
overrompeling van den eersten dag, was zij van lieverlede weer heel stug en nurksch
geworden, vol leedwezen over haar zwakke toegevendheid, verontwaardigd over de
malligheid van alle drie haar broers, inwendig razend zonder 't nog openlijk te durven
uiten, over die gansche omwenteling welke de enkele komst van 't jeugdig nichtje
in den zoo kalmgelijken gang van hun gezin veroorzaakt had.
Van om de beurt met Leontientje uit te gaan, was niets gekomen. Belzemien en
Coben schenen instinctief te voelen dat zij daar eigenlijk minder geschikt voor waren,
en 't was alleen met Standje dat het meisje elken dag hare pleizier-uitstapjes ondernam.
- Goat da hier nog nie hoast gedoan zijn, mee da spel!’ barstte Cordùla dan telkens
na hun vertrek woedend tegen de twee thuisgebleven broeders uit. ‘Wa moên de
meinschen daarvan peizen! Ha 'k ben toch zeu beschoamd, e-woar, da 'k hoast mijnen
neuze buiten de deure nie mier 'n durve steken! Doet dat toch ophouên, Belzemien!
Wa moe ons wirkvolk doarvan peizen? Zie-je gij dan niet da ze gien half wirk mier
'n verrichten? Teug verdeeke toch ne kier da g' hier den ouwsten en de wijsten zijt!
Teugt da ge nóg ou verstand hèt en da g' hier den boas zijt!’
Maar Belzemien toonde niets en bleef talmen en aarzelen. Hoe
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moest hij dat ook te keer gaan? Wat moest hij doen? Wat moest hij zeggen?
Leontientje was dol op die uitstapjes. Zij vond het zoo heerlijk hier buiten en er
gebeurde toch niets verkeerds. Alles zou van zelf wel eindigen, zoodra 't met Tante....
ja.... Tante.... die was eigenlijk de geheele oorzaak van alles! - En, trouwens,
Belzemien waakte, o, wat dat betrof mocht Cordùla gerust zijn: hij hield Standje in
't oog, hij had hem reeds herhaaldelijk tersluips op een afstand gevolgd terwijl hij
met Leontientje in het veld ging wandelen; maar, zie-je wel: 't meisje ging nu eenmaal
zoo graag wandelen; er moest wel iemand met haar meegaan, en hij, Belzemien,
deed dat toch maar liever niet, zoo waar iedereen het zien kon, ter wille van zijn
positie als hoofd van het gezin en als lid van den dorpsgemeenteraad. Cordùla moest
nu nog maar 'n heel, héél klein beetje geduld hebben en alles zou in orde komen.
Cordùla, die haar geduld tot het uiterste op had, besloot, als het mogelijk was, er
een eind aan te maken. Op een middag schoot ze haar zwarten kapmantel aan en,
zonder iemand van de anderen met zich mee te willen, trok zij vastberaden naar het
dorp, om zelve nog eens te hooren, en, zoo mogelijk, te zien, hoe het nu eigenlijk
met Tante gesteld was.
Leontientje bleef dien middag ook liefst thuis. Het weer was mooi en warm, bijna
tè warm voor 't jaargetijde; en, na Cordùla's vertrek, had ze zich in het bloeiende
gras, onder de schaduw van een verrukkelijk-bloeienden appelboom, dichtbij den
oever van het Zonneputje neergevleid. Standje zat naast haar, op de malsche, groene
zoden, grapjes te vertellen. Belzemien draaide glimlachend, met fijn-geknepen oogjes
om haar heen en Coben was bezig met zich uit een lange, dunne wilgentwijg een
nieuwe zweep te vervaardigen.
- Oh! comme il fait lourd et chaud, aujourd'hui,’ zuchtte Leontientje.
- O wie, owie, tré chaud, nous aurons peut-être de l'orage,’ beaamden Belzemien
en Standje.
De tintelende zonnestralen priemden door de bloeiende kruinen in het Zonneputje
en deden er 't zacht-vliedend, helder water, in de open ruimte, tusschen de
glinsterende, dicht-ineen gegroeide deken van witte sterrebloempjes met oranje
hartjes, levend wemelen en sprenkelen. Kleine, ronde, gitzwart-glimmende beestjes
schoten er bliksemsnel, in allerlei grillige wendingen en kronkelingen over de
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oppervlakte heen en weer; en 't was of ieder in zijn dolle wentelingen op zijn
fonkelend, bol ruggetje een flikker-zonnestraaltje medevoerde, die nog en steeds en
eindeloos, als zooveel ijle gouden draadjes door elkaar geweven, er een trillend
vuurnet over 't frissche water spanden. Het lokte almachtig-verleidend, als een zacht
en stil lavend fonteintje, en eensklaps richtte Leontientje zich half overeind en riep
uit:
- O! wa hé 'k toch goeste om doar in te goan! Nonkel Constant, wilt-e mij liere
zwemmen!’
- Wa zegt-e doar!’ riep Standje verbaasd.
- O! in 't woater goan, mee die woarmte! Keunt-e gij zwemmen, nonkel Constant
en wilt-e 't mij lieren?’
Standje kon wel wat zwemmen en had ook dikwijls in zijn jeugd met de jongens
uit de buurt in het Zonneputje geploeterd, maar dat was al zoo lang geleden en sinds
geen vijf en twintig jaar had hij zelfs aan baden meer gedacht. Hij had dan ook de
woorden op de lippen om Leontientje's voorstel als toch àl te gek van de hand te
wijzen; doch plotseling ontstond in hem, met een besef van veiligheid door Cordùla's
tijdelijk afwezig-zijn, de sterk-ver leidende intuïtie van een groote, opwindende pret,
en hij antwoordde, de oogen stralend:
- Joa moar, es 't serieus? Hêt-e oprecht goest om in 't woater te goan?’
- O joa ik, joa ik, joa ik!’ juichte Leontientje eensklaps opspringend, huppelend
en dansend van blijdschap.
- Joa moar, het-e gij doar kleeren veuren.’
- Joa joa ik, loat dat aan mij moar over; 'k zal da wel arrangeeren!’
Belzemien en Coben, die 't gesprek gehoord hadden, kwamen haastig toegesneld.
- Joa moar, verdeeke, verdeeke,’ schuchterde Belzemien, als vond hij dit wat àl
te kras. Coben stond even, verdwaasd, onduidelijk te stotteren, zijn gedeeltelijk
gepelde, half groen, half wit, met afhangende rafels wilgentwijgje, als een feestkaars
in de sidderende hand.
- Och, as 't ou blieft, nonkel Belzemien, as 't ou blieft nonkel Coben!’ smeekte
Leontientje.
En de twee oudere broers, door een gelijke intuïtie als die van Standje verlokt en
bekoord, stemden ook eindelijk glimlachend en hoofdschuddend toe.
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Leontientje vloog naar haar kamer en Standje naar den zolder om zich te verkleeden.
Na enkele minuten kwamen zij bij de in zenuwachtige ontroering wachtende
broeders, als twee ongekende, vermomde wezens terug: Leontientje in een met een
touwtje om het middel vastgebonden wit nachthemd, Standje in een oude, vuile broek
en een korten, blauwen boezeroen van Coben. Zij kwamen lachend en ietwat
gegeneerd alle twee om hun eigenaardige plunje, barrevoets over het mollig gras
onder de bloeiende boomen naar het Zonneputje toe. Standje zag er uit als een
verschrompeld karikatuur-ventje, zoo schraal en houterig met zijn smal kippeborstje
en zijn dunnen, bruinen baard; maar Leontientje was om dol te worden van
verrukkelijke, frissche schoonheid. Haar kleine bloote voetjes huppelden als twee
eigenaardige, roze, naakte, nooit-geziene beestjes door het groene gras, waar zij
wemelende licht- en schaduwvlekjes, gouden boterbloempjes, witte madeliefjes en
rozige appelbloei-blaadjes al door elkaar schenen te doen stoeien en te wentelen;
haar oogen glansden en haar blonde haren schitterden in krinkelenden lichtkrans om
haar blozend gezicht; en de volmaakte vormen van haar slank en lenig lichaam lieten
zich bekorend raden en verraden, onder de lange, strakke plooien van het om haar
middel toegeregen witte nachtkleed.
- Hawèl-e-wel-e-wel! Hawèl-e-wel-e-wel!’ riep Belzemien, die door geen andere
woorden zijn stormachtige gevoelens scheen te kunnen uiten. Coben stond als 't ware
stom ten gronde vastgegroeid, het halfgepelde wilgenstokje trillend in zijn
zenuwachtig-sidderende handen.
- Kom, zei Standje. En met plotselingen moed liet hij zich van den oever glijden.
- Brrr! rilde hij, ondanks het water haast lauw was. Even klapperden zijn tanden en
twee blauwachtige vlekken kleurden boven zijn magere jukbeenderen. Hij plonsde
met de beide handen en al de krinkelende, zwarte glimbeestjes schoten schichtig,
langs alle kanten, onder de witte-bloempjesdeken met oranjehartjes weg.
- Es 't koud nonkel?’ vroeg Leontientje met gevouwen armen op den oever
schouderhuiverend.
- O, nien nien 't, nien nien 't,’ hikte Standje klappertandend. ‘Kom, geef mij moar
ou hand, 'k zal ou helpen.’
- O, 'k 'n durve bijkans niet,’ griezelde Leontientje. Maar ze voelde 't water met
een van haar bloote, roze voetjes, stak het
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wat dieper, zette zich op den grasrand, waagde ook het tweede voetje, stak beide
handen uit naar Standje - .... en eensklaps, met één grooten plons, stond zij in het
Zonneputje!
- O, nonkel! nonkel! Brr! Brr!’ huiverde zij.
Maar 't duurde slechts een heel kort poosje. Dadelijk was de eerste, koude
aanvoeling over, en gichelend, met hoogkleurende wangen, aan Standje's handen
vastgeklemd, liet zij zich zacht naar 't midden van het beekje medetrekken.
Daar had ze een oogenblik verschrikte ontzetting. Haar witte nachtrok bolde als
een stolp boven het water op en zij stond met bloote beenen in het helder putje.
- Oh! mon Dieu! mon Dieu!’ gilde zij, met beide handen het weerspannig stijve
goed neerslaande. Maar het ging niet zoo gauw en zij vond er geen ander middel op
dan plotseling tot aan den hals hurkend neer te duikelen. Zij hijgde even, door
benauwdheid bevangen en toen ze zich weer oprichtte hing het gansche sijpelend
gewaad om haar lijf gespannen en geplakt, sierlijk afrondend de zachte schouders
en de malsche heupen; omgietend, zoo duidelijk als in een vorm van gips, de ferme,
maagdelijke borst.
- Ooo! kreunden Belzemien en Coben, met veranderde gezichten tot op den
uitertsten oeverrand van het beekje geschoven, terwijl Standje, als bedwelmd van
emotie in het water stond te beven.
- Toe, nonkel, lier mij nou zwemmen,’ smeekte Leontientje.
- Goed, legt ou veurover neere,’ hijgde Standje. ‘Azeu zie, mee ouë kin in mijn
hand. Ge 'n moet nie schouw zijn, 'k hé ou goe vaste.’ En hij sloeg zijn rechter arm
onder haar middel. ‘Ala, begin nou moar, mee oarms en bienen te gelijk. Moar niet
te ziere, niet te ziere! Stillekes, op ou gemak. Ge 'n moet moar zjuust doen lijk nen
oakpuit.’1)
Leontientje broddelde en plonsde, het water spatte schuimend op, zij kreeg een
gulp in den mond, stikte, spuwde, rechtte zich weer, omgoten door het indiscreet
plakkend nachtkleed, overeind. Standje, gek van bekoring, kon er zijn oogen niet
van afwenden, Coben en Belzemien hielden zich hijgend aan de takken van een wilg
geklemd om niet in het water te storten en merkten zelfs de tegenwoordigheid van
Bruuntje, Leonie en Pierken niet, die ook on-

1) Kikvorsch.
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weerhoudbaar waren komen kijken. Bruuntje's fijn gezicht, met donker oog en zwaren
knevel stond, onder een onbeschrijfelijken glimlach, als 't ware door het schouwspel
gehypnotiseerd. Leonie staarde met een uitdrukking van walg en knorrige minachting
en Pierken stond daar roerloos als een boompje in den grond geplant, zijn blonde,
bijna witte stekelharen recht omhoog gepijld, zijn lipjes open, het ééne oog
rond-glinsterend op Leontientje, het ander als een schuchter wit-bruin slakje in het
hoekje van zijn neushuisje half weggekropen. Eensklaps keerde Belzemien zich om,
zag hen daar allen staan, schrikte geweldig op, keek even schichtig in het ronde, of
er soms nog meerdere kijkers kwamen; en meteen tot bewustzijn en gevaarsbesef
terugroepen, riep hij angstig, dringend en bijna gebiedend:
- 't Es nou genoeg, Stand! 't Es nou genoeg, Leontine! Toe, komt er nou moar uit.
Kerdùle kan doar alle menuten weere zijn!’
Leontientje gehoorzaamde. Schaterend van vreugde ploeterde en plonsde zij nog
een laatste maal dansend en draaiend met Standje in het van lieverlede troebelblond
geworden Zonneputje rond en kwam dan naar den oever toe gewaad. Standje vloog
om er haar uit te helpen, maar de twee oudere broers waren hem ditmaal voor. Beiden,
zich krampachtig aan de wilgetakken vasthoudend, reikten haar een bevende hand
toe en haalden haar uit het water, even nu van dichtbij dingen ziende, die hun oogen
van bedwelming deden draaien. Maar zoodra zij weer op vasten grond was ontsnapte
Leontientje hen lachend; en haar bloote, roze voetjes, die nu glinsterende pareldroppels
door het bloeiend gras schenen te sprenkelen, vluchtten naar het woonhuis toe.
Standje, afgemat en hijgend van emotie, volgde haar in zijn druipende en plakkende
kleeren, als een groote, magere, slijkerige hond met ruige haren.
***
Belzemien en Coben waren eenigszins van hun ontroering bijgekomen; Bruuntje,
Leonie en Pierken waren weer, onder den invloed van verschillende en afwisselende
gevoelens, naar hun werk; en Leontine en Standje verschenen opnieuw, als gewone
menschen in hun dagelijksche kleeding op den boomgaard, toen eensklaps, in de
zachte, warme, stille lucht, wijd over de rust der weelderige lentevelden, een ver en
traag klokkengetamp weergalmde.
Aandachtig-luisterend keken de broeders op. Was dat de doods-
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klok niet! Zij stonden even roerloos in het gras, onder de bloeiende kruinen, en meteen
wisten ze 't: ja, het wàs de doodsklok, en wèl de doodsklok voor een overledene met
vermogen, ‘veur ienen mee 'n ziele,’ zooals de menschen zeiden. O, zou Tante
misschien plotseling....
Zij hadden niet den tijd hunne beschouwingen daarover uit te spreken. Eensklaps
kwam Cordùla hijgend om den hoek van 't huis met opwaaiende mantelslippen
aangerend, en zij riep van verre, met holle stem en strakke, donkere oogen:
- Tante es deud!.... Hoast ulder; kliedt ulder op ulder best en kom seffens mee mij
mee bij den notoarus om 't testament 't heuren aflezen!’
Het was een heftige, onverwachte opschudding! Wanneer was ze dood? Hoe was
ze dood? Waarom was niemand bijtijds komen waarschuwen? De ontstelde vragen
kruisten door elkaar, al het overige was ineens vergeten; meid en knechts lieten hun
werk liggen om te komen hooren; de broers, Leontientje, Cordùla, liepen zenuwachtig,
als verloren heen en weer; en het geval werd hun in zijn omstandigheden al niet
duidelijker: zij begrepen slechts helder de gewichtige gebeurtenis, het feit op zichzelf,
dat Tante plotseling gestorven was en dat zij als erfgenamen, onmiddellijk bij den
dorpsnotaris opgeroepen werden om er Tante's testament te hooren voorlezen.
- Ala toe, hoast ulder, hoast ulder, we moeten d'r direkt noartoe!’ herhaalde steeds
Cordùla, gejaagd en opgewonden.
Rechts en links holden zij uit elkaar, Leontientje naar de ‘beste kamer,’ de broeders
naar den zolder.
- Wa es dá hier? Wie hêt-er hier mee natte voeten over de vloer geleupen?’ riep
knorrig Cordùla, toen zij in de keuken kwam. - Kijk ne kier, hier, noar de beste
koamer toe, en doar, noar de zolder!’
Doch niemand gaf een antwoord. Zij dachten al niet meer aan 't pas gebeurde; en
zelfs Cordùla drong niet aan, geheel en al door 't andere in beslag genomen. Zij stond
daar even roerloos-aarzelend in de keuken als onder diep-gespannen denken, en toen
spoedde ze zich eensklaps stil naar boven, bij de haastig zich op hun best kleedende
broeders.
- 'k Ben tòch zeu gejoagd en zeu schouw,’ hijgde ze met een angstgebaar naar de
kamer onder zich, waar Leontientje was, - 'k ben toch zeu ieuwig schouw dat dat
‘dijnk’ in 't testament zal beveurdielt zijn.’
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- O, 'k 'n peist niet, 'k 'n peist niet, Tante was al te verre gezet as Leontine gekomen
es; en euk: ze 'n hè ze nie gezien,’ poogden de broeders haar gerust te stellen. Maar
zij zelven voelden zich al niet geruster dan Cordùla; er was een scherpe strijd in hen
tusschen hun verrukking voor het nichtje en hun vrees voor geldelijke schade; en
even angstig als Cordùla zelve waren zij naar den inhoud van het testament benieuwd.
- Dat dà moest woar zijn, 'k zoe d'r iets van krijgen, 'k zoe d'r mijn deud aan
hoalen!’ beefde Cordùla met wijd-uitgezette oogen. - Maar eensklaps zag ze Standje's
natte kleeren op een hoopje in den hoek liggen, en voor de tweede maal vroeg ze,
bitsig en dringend:
- Moar wat ten duvel hèt-e gulder hier toch uitgesteken binst da 'k wig was? Van
woar komt al die nattigheid en die vuiligheid in huis?’
- Wel, Hiere, 'k hè ne kier gezwommen. Es da nou toch zuk 'n doanig dijngen!’
antwoordde Standje, kribbig wordend.
- Gezwommen!’ riep Cordùla met open mond en verwilderde oogen.
‘Gezwommen!.... mee heur.... in de beke?’
- Wel joa, wel joa, in 't Zonneputsen! Wa es er doar nou aan gelegen! Wa veur
kwoad es er doar aan?’ nijdigde Standje.
- O! die sloeze!’ gilde Cordùla schor van verontwaardiging. - O, die sloeze! En
wa veur 'n leulijke vuilerikken moet-e gulder euk toch zijn, die doarin behoagen
schept! En hè 't wirkvolk da gezien? 't Es 'n schande! 'n schande! 'K 'n wee niet hoe
da g' ulder op ulder hof nog teugen durft!’
Zij sidderde van woede en haar groote, leelijke, donkere oogen straalden met
vernietigende bliksemschichten in haar geelbleek, beenderig, ontsteld gezicht. - O,
gie leulijke, leulijke, vieze leulijkoars!’ herhaalde ze, tot stikkens toe verwoed. En
met een walgkreet rende ze de trappen af.
Zwaar-melancholisch galmde aanhoudend uit den verren kerktoren het traag en
loom gekadanseerd getamp der doodsklok, wijd over de zachtgolvende groene en
blonde, in stillen, warmen zonneglans badende lentevelden....
***
Gelukkig had Tante niemand bevoordeeld....!
In 't duffe, schemerig kantoor van den dorpsnotaris hoorden
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de angstig-benauwde en ontroerde broeders en Cordùla het testament voorlezen, dat
aan iederen staak zijn recht liet wedervaren en enkel voor begrafenis, voor een aantal
missen en jaarlijksche diensten, alsmede voor een donatie ten gunste van de meid
en van het klooster der non die Tante verpleegd had, eene bepaalde, door de
erfgenamen nog al hoog gevonden som afzonderde. Al het overige mocht in vijf
verdeeld en, na afrekening der onkosten, zou er voor ieder nog wel tusschen de twaalf
en dertien duizend frank overblijven.
Cordùla voelde zich gestild, verzoend, gerustgesteld, te meer daar nu van zelf aan
het verblijf van Leontine wel een eind zou komen. Er was reeds naar haar vader
getelegrafeerd om de begrafenis bij te wonen en Leontientje's erfdeel in ontvangst
te nemen. Ook Belzemien en Coben schenen eensklaps gekalmeerd, door de eene
emotie van de andere bevrijd; en alleen Standje verkeerde nog aldoor in een gejaagden,
opgewonden toestand. Het leek wel of er plotseling een ommekeer had plaats gehad
in het gemoed van Standje. Hij lachte noch schertste meer; hij liep ernstig en
bekommerd en toch doelloos met gebogen hoofd en saâmgefronste wenkbrauwen
heen en weer, als in diepe, ingewikkelde gepeinzen. Eindelijk scheen hij een moedig,
vast besluit te nemen; en 's avonds, vóór de begrafenis en de komst van Leontientje's
vader, verzocht hij 't meisje om een wandelingje in de maan over den stillen
boomgaard, en vroeg het haar ineens, ontembaar, met angstig-draaiende oogen en
van knellende ontroering hikkende stem:
- Leontientsje.... Leontientsje.... 'k vind ou zeu scheune.... 'k ben zot van ou....
wilt-e mee mij treiwen?’
Leontientje, denkend dat hij, zooals altijd, schertsen wilde, barstte in een klinkenden
schaterlach uit.
- O, nonkel! nonkel! nonkel!’ gichelde zij. - Maar zij zag in 't bleeke manelicht
den verwilderden glans van zijn oogen en hoorde zijn hikkend, sissend ademhalen;
en plots werd zij ernstig en bang bijna.
- Moar nonkel toch! nonkel toch!’ hernam zij zachter.
- 'k Ben zot van ou! 'k zoe mijn leven veur ou loaten! As ge wilt 't wordt hier loater
amoal 't ouë!’ herhaalde hij smorend, opgewonden. - Zeg, Leontientje, wilt-e? wilt-e?’
- En hartstochtelijk greep hij haar hand.
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Huiverend wrong ze die langzaam los, trad een paar schreden achteruit:
- Ha moar, nonkel toch, wa peist-e! 'k 'n ben moar 'n kind, en gij...’.
- Joa joa, 'k weet 't wel, en ik ben oud!’ viel hij haar driftig in de rede.... - Moar 't
es gelijk, 'k zie ou geirne, sedert dien achternoen in 't Zonneputsen ben ik zot van ou
geworden! O, Leontientsjen, as 't ou b'lieft, as 't ou b'lieft moak mij gelukkig! Mijn
leven es hier zeu droevig! 'k 'n hè nog noeit gien uur oprecht plezier g'had in mijn
leven!’
Hij snikte 't uit, zwak en flauw als een klein kind. Al het jarenlang verkropte wee
van zijn kleurloos oud-vrijgezellen-leven stormde als een zee van woestheid in hem
op, hij vergat den afstand en de jaren, zijn onverbruikte jeugdekrachten eischten om
bevrediging, hij klaagde en kreunde en zuchtte en smeekte, in een ontembaren,
tragisch-machteloozen, folterenden aandrang van eindelijk willen-genieten en
gelukkig-zijn. Hij vatte weer haar hand en knelde die onstuimig in de zijne, haar
smoorlijk naar zich toe trekkend; en plotseling omsloeg hij met zijn arm haar middel,
prangde haar woest tegen zich aan, poogde op haar frisschen mond een
gulzig-sidderenden zoen te drukken.
- Ge 'n meug nie, nonkel! Ge 'n meug niet! Ge 'n meug niet! As ge mij nie los 'n
loat, goa 'k roepen!’ griezelde zij, met geweld het hoofd afwendend en zich krachtig
uit zijn knelling ontworstelend.
Eensklaps bedaarde hij, tot de koele, nuchtere werkelijkheid teruggeroepen. Als
lam zakten zijn armen neer en een huivering doorschudde heel zijn lichaam.
- Pardon, Leontientsje,’ zuchtte hij met gebroken stem. ‘Pardon, g-hêt gelijk, 'k 'n
ben nie wijs geweest. Wilt-e mij pardonneeren en vergeten? 'K zal veurtaan mijn
verstand gebruiken en ou nie mier lastig vallen; 'k beloof het ou.’ En met stil-triestige
oogen keek hij haar in den zachten maneschijn weer aan.
Zij glimlachte en stak hem, zonder wrok, de hand der verzoening toe.
Sprakeloos, hij nog gansch ontroerd en bevend, kwamen zij in huis terug....
*

**

't Was uit. Tante lag diep in de aarde begraven, het geld was
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verdeeld en de ‘tieprie,’ die, ruim een week te voren, Leontientje aan het kleine
station had afgehaald, stond, met Bruuntje naast het paard, vóór den drempel van het
woonhuis klaar om haar, met haar vader nu, weer weg te brengen.
Het koffertje werd opgeladen, Leontientje's vader, - een voor zijn leeftijd er
bizonder jong en flink uitziende man met frissche kleur en blonde haren - nam van
de ooms en van Cordùla afscheid.
- Allons, merci encore, et au revoir, au revoir; et promettez-moi tous de venir un
beau jour à Paris, n'est-ce pas?’ zei hij, om de beurt Coben, Cordùla en Belzemien
omhelzend.
- Owie, owie, peud-êder,’ glimlachte Belzemien met fijn-knippende oogjes.
- Ma tante, mon oncle Belzemien, mon oncle Coben, merci bien, mille fois merci,
et à plus tard, n'est-ce pas, à Paris?’ herhaalde ook Leontientje, beurtelings Cordùla
en haar ooms een laatste maal omhelzend.
- Owie, owie, owie,’ stotterden de broers, haast niet in staat het frissche meisje bij
dat laatste afscheid los te laten.
Zij raakten eindelijk in den ‘tieprie’, waar reeds Standje met de teugels in de hand
te wachten zat, en onder nog maar steeds herhaalde groeten en vaarwel-gewuif, reden
zij weg.
Wat was het dood en stil in Standje's hart, zoo dood en stil nu als op 't vlak eentonig
land, dat na de laatste helder-schitterende zonnedagen, eensklaps grijs en dof en droef
geworden was, onder een zwaar-bewolkten, grijzen hemel! Er scheen geen kleur
noch vreugd meer in de atmosfeer en 't was zelfs kil geworden, alsof de nog maar
pas vervlogen, gure winter, weer in aantocht kwam. Standje, op 't smal bankje tusschen
Leontientje en haar vader in elkaar gedrongen, zat te bibberen....
Daar kwamen zij aan 't kleine station, en Standje kreeg het dadelijk weer druk met
Bello, die voor 't gedruisch der treinen en 't getoeter der seinhorens schichtigde.
- Hou hou, Bello! hou hou, Belleken!’ ging het telkens opnieuw, bij ieder ongewoon
geluid dat 't beest deed trippelen. En 't laatste afscheid, terwijl de trein reeds snuivend
aanraasde, gebeurde midden in een ergerend geharrewar: Standje, de eene hand aan
den teugel, kon nauwelijks met de andere Leontientje omstrengelen, en zijn adieu-kus,
waarvoor zij zelve nu, als 't ware in een plotse
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opwelling van goedig medelijden, haar frissche lippen ter ontfermende ontvangst
naar de zijne uitstak, ging scheef, onder een sarrend en belachelijk ‘hou hou, Bello,
hou hou!’ half op haar mond, half op haar zachte wang verloren.
't Was uit.... en droevig uit.... zooals een schoone uitgebloeide lente! - De trein
reed ruischend met haar weg - hou hou, Belleken, hou hou! - en door de
onbedwingbaar-opwellende tranen welke plotseling zijn blik verduisterden, zag
Standje haar een allerlaatste maal, in haar verrukkelijke jeugd en frissche schoonheid,
glimlachend door het neergelaten raampje met haar zakdoek naar hem toewuiven,
wuiven.... wuiven wuiven.... tot het witwapperend doekje een klein, wervelend stipje
werd,.... het laatste trilgewiek van een blank vogeltje,.... een wegflonkerend
sterretje,.... dat eensklaps, om een bocht der spoorbaan, voor altijd aan de bekoring
van zijn oog verdween....
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Winterliedjes
door Marie Metz-Koning.
I.
Ik denk aan den zomer die heen is gegaan;
Aan de dagen vol bloeiend groen;
En zie de boomen alleenig staan,
En hoor door de takken de winden gaan
En vraag, wat de winter zal doen....?
De zon is stil, als een eenzaam licht,
Dat achter de wolken staat.
De bloemen deden hun oogen dicht.
De velden zijn als een oud gezicht
Waarover de dood al gaat.
De menschen komen gebukt en grauw
Langs donkeren horizon.
Nu dringt ze in de hutten de najaarskou,
En hun handen zijn stil en hun oogen zijn flauw
Om den dooden tijd die begon.
En ze hokken bijeen om een huivrend vuur,
En ze warmen hun handen er aan.
En ze tellen de dagen zoo uur na uur,
En het blijft in hun harten zoo dor en guur,
Om den zomer die heen is gegaan.
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II.
Dit zijn de dagen van weemoed, lief!
Ze dauwt, dauwt òp me, van allen kant.
Als een zwijgende macht ligt ze neer op 't land,
En de dagen zijn donker van 't weenen, lief!
O, geef me je hand, en kom dicht aan mijn oor,
En fluister me dingen van vreugde voor:
Ik ben zoo verlaten, lief!
Mijn hoofd is zoo stil, en er gaat geen gedacht'
En de dag is zoo grijs, en zoo zwart is de nacht,
En ik kan niet meer haten, lief!
En mijn liefde is een stille, bleeke pit,
Die niet licht en niet warmt, en te smeulen zit
In de mist van mijn weemoêd, lief!
En ik weet niet wat vroeger me weenen deed,
En lachen en loven en krimpen in leed,
Mijn leven lijkt henen, lief!
O, laat van jouw oogen 't nooit doovende vuur
Nu schijnen en troosten zoo uur na uur,
Als eenigste vreugde, lief!
En zeg me vertelsels die niet bestaan,
Van dingen die mooi zijn en nooit vergaan,
Van eeuwige vreugde, lief!
Dit zijn de dagen van weemoed, lief!
Ze dauwt, dauwt op me van allen kant.
Als een zwijgende macht ligt ze neer op 't land,
En de dagen zijn donker van 't weenen, lief!
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III.
Nu drijven we door wolken,
Door wolken dik en goor.
De boomen steken als dolken
Hun zwarte takken er door.
Er druppen, druppen droppen,
Ze druppen met doffen val
Van gevels en uit toppen,
Onzichtbaar van overal.
Ik kan het niet vinden buiten
En minder nog binnenin.
De nevel hangt voor mijn ruiten
En huivert mijn kamer in.
Hij glijdt met zijn schimme-handen
Door mijn angstig-wakende hoofd;
En als even gedachte' er branden,
Dan heeft hij ze vlug gedoofd.
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IV.
Nu smeult het leven;
Het weer is dood;
De wind versteven;
De lucht als lood.
De maan verdwenen;
De zon geroofd;
De sterren henen,
En de aard gedoofd.
Verkoold de boomen;
Verschrompt het gras;
Gestremd de stroomen;
De grond van asch.
Nu lijkt begeerlijk
Geen enkel ding;
Alleen leeft heerlijk
Herinnering.
Met vlammetongen
Van wak'rend vuur,
Komt ze aangezongen
In 't schemeruur.
Ons toegebogen
In gansche rust,
Zijn we ooge' in oogen
En lust bij lust.
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V.
Het weer was al lang zoo hard geweest;
Zoo onverbiddelijk koud.
Het verarmde mijn hoofd, het vergramde mijn geest,
En het leven leek me zoo oud.
En de aarde was lang al zoo stil en vaal,
En de kleuren waren zoo dor.
En de wegen zoo leeg, en de weiën zoo kaal
En mijn hart was vol gemor.
Daar fladderden plots uit de doode lucht,
Langs de takken, zwart en grauw,
Wat vlindertjes-wit.... en een fluistergerucht
Vloog langs de aarde of ze leven zou.
En de boomen staken hun armen uit
Naar de vlindertjes wit en teer.
En die vielen er in, en die raakten er uit,
En er kwamen er àl maar meer!
En ze lieten niet af, een dag en nacht,
En ze dekten de dorheid toe.
Nu is alles zoo wit en zoo wollig en zacht,
Dat ik niets dan lachen doe.
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VI.
Mijn morgentuin! wat wondre' tooi ontploos
Uw waze' wand langs! Diamant-bezet
Een tooi van roze' ontstove' 'n bruidsbouquet
Van wie de stilte kozen voor altoos.
De witte twijgen rijgen roos aan roos
Rondom van witte roze' 't dooden-bed.
De sneeuwe' struiken buige' als in gebed
Gestorven nonnen, wit en woordeloos.
O, dóód-tuin, mijn dóód-bloementuin, zoo broos
En bleek en blank en van geen kleur besmet,
Zoo stil gestold, dat ook de teerste tred,
Het liefst geluid is vrede-roovend boos:
Schoon nooit mijn ziel zich 't wufte schoon verkoos
Van déze reinheid is ze stil-ontzet!
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VII.
Dit is een avond als uit ouden tijd:
Week is de wind om boomen in de lucht;
't Huis is vol huivring en vol vreemd gerucht,
En zacht is vlam-licht in den haard verspreid.
Wij samen dènken anders; maar er glijdt
Ons om één angst.... We letten elk gerucht:
Een vogel, vreemd, die langs de ramen vlucht,
Getik, gekrak, een stem die ver verglijdt....
Nu is voor àlles ope' ons hoofd; en wijd
Voor alles ope' ons hart.... 't Is àl geducht
En toch bekend wat in de stilte leit;
En 't leven, dat me een klank werd en een klucht,
Wordt nu op eenmaal weerlooze eeuwigheid.
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Het hoogste recht,1)
Drama in vier bedrijven
door Ina Boudier - Bakker.
Tusschen het eerste en het tweede bedrijf is een tijdsverloop van vier maanden.

Personen:
MARIUS KOLBERG, 53 jaar (burgemeester).
EVA, zijn vrouw, 39 jaar.
HEIN, 21 jaar } hun kinderen.
LIZE, 15, jaar } hun kinderen.
FRANK VAN LEENTEN, 40 jaar.
Mevrouw KOLBERG, 74 jaar.

Het stuk speelt op een klein dorp, ten huize van Marius Kolberg.

Eerste bedrijf.
Eerste Tooneel.
Het tooneel stelt voor een deftig gemeubelde kamer. Groote geschilderde familieportretten
aan den wand. In den achterwand twee openslaande deuren met balkon; daarnaast in den
hoek rechts buffet, links van balkondeuren, boekenkastje. In den linkerwand in den hoek
vooraan een raam, waarnaast een schrijfbureau, daarnaast deur naar kamer. In den
rechterwand een deur voerende naar Marius' eigen kamer; daarnaast schoorsteenmantel met
haard. In den hoek vooraan een rustbank; vóór de rustbank een dierenhuid op den vloer. In
't midden van de kamer groote tafel; voor den haard een paar makkelijke stoelen. Naaimandje
voor de balkondeuren.
Het is September; door de opengeslagen deuren ziet men herfstgroen.

1) De Nederlandsche Tooneelvereeniging heeft het uitsluitend recht tot opvoering.
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EVA
zit bij de tafel brieven te schrijven. Zij ziet er nog jong uit, eenvoudig gracieus gekleed. Zij
heeft in haar spreken en gebaren iets vermoeids. Buiten hoort men een jongensstem iets roepen;
ze luistert op met plotseling iets levendigs in haar gezicht. Weer de stem buiten.

Moeder!!
(Ze staat vlug-jong op, loopt naar 't balkon, men hoort haar zeggen

:)
Wat roep je toch?
(Stem buiten).

Hoe vindt u 'm zoo?
EVA.

Prachtig. Dank je hoor.
(Stem buiten).

O zoo. Dat wou ik ook maar zeggen. Dag!
EVA.

Dag.
(Ze kijkt nog even, dan knikt ze, komt weer binnen, gaat weer zitten schrijven).

Tweede Tooneel.
Eva. Marius.

MARIUS KOLBERG
(een forsche man met iets grijzend haar, gladgeschoren gezicht. Hij is in zijn spreken, in zijn
gebaren uiterst zelfbewust zeker, heeft in zijn spreken vooral tegen zijn vrouw een opgewekten
maar neerbuigenden spot alsof hij tegen een kind praat.)

Mijn klok staat stil. Hoe laat is 't?
EVA.

Half twee.
MARIUS.

Oh.
(Wil weer weggaan.)
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EVA.

Marius! hoor es even, heb je Jo haar dienst opgezegd?
MARIUS.

Ja.
EVA.

Dat heb je toch niet gemeend?
MARIUS.

Ja. Die meid wil ik niet meer in mijn huis hebben.
EVA.

't Is zoo'n goed schepsel; hoe kan je die nu zóó wegsturen?
MARIUS
(glimlachend kalm toegefelijk).

Maar kindlièf - wat bezielt je! Hoe kan je nu zoo dwaas praten! Hoe wil je nu een
meid houden, die niet weet, wat gehoorzamen is?
EVA.

Ze doet altijd wat ik zeg; ik heb nog nooìt over haar te klagen gehad.
MARIUS
(a.v.).

Nou ja - dàt kennen we. Jouw prestige als huisvrouw....
EVA
(zwijgt, ziet hem strak aan).

MARIUS
(a.v.).

Die meid is joù de baas, dat vind ik niet goed. Dit is nu meteen eens een schoone
gelegenheid om haar op te bonjouren.
EVA
(driftig).

Maar ik wil haar niet missen.
MARIUS.

Kom kom, we zullen ons niet opwinden over ‘de meid.’
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EVA.

't Is hier geen kwestie van ‘de meid.’ Ze is lief en hartelijk voor me. - Ze is mijn
eenige aanspraak.
MARIUS
(glimlacht).

Dank je.

Derde Tooneel.
Eva. Marius. Hein.

HEIN.

Dag ouders!
EVA.

Je gaat toch nog niet weg? Je bènt er pas!
HEIN
(lachend).

Pas, pàs, me dùnkt het, van gisteravond af al. Nee, ik ga pas om half vijf.
EVA.

Dus je blijft niet eten? Kàn dat nu niet.
HEIN
(met zijn arm om haar heen).

Och, wat 'n gezichtje! Niet treurig zijn! Ik kan heusch niet. Op een anderen keer, hè?
Ik kom gauw weer eens, - goed?
EVA
(knikt, ze houdt zijn hand vast).

HEIN.

Wat scheelt Jo? Die liep met zoo'n gezicht van ouwe lappen.
MARIUS
(rookend rondloopend).
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Je komt op 'n geschikt tijdstip. Je moeder beklaagt zich net over gebrek aan
‘aanspraak’ zooals zij dat betitelt - omdat ik Jo haar dienst heb opgezegd.
(Hij gaat achter Eva staan, strijkt over haar haar).

En daarom hebben we nu een humeurtje, hè? We zullen maar zeggen: 't vrijstertje
is niet wijzer.
EVA
(ongeduldig).

Toe Marius.
MARIUS.

Nee, wat ik eenmaal zeg, blijft gezegd.
EVA.

Je kon toch wel eens aan mij denken.
MARIUS
(luchtig).

Kind! ik denk den heelen dag aan je.
EVA.

Je weet, hoe moeielijk 't is om hier een goeie meid te krijgen - ze is zoo hartelijk.
Toen ik zoo lang ziek was van 't voorjaar, heeft zij me zoo best en geduldig opgepast.
Begrijp je dan nu niet, dat ik er op gesteld ben haar te houden?
MARIUS.

D'r zijn nog meer meiden op de wereld.
EVA.

Maar zij houdt van me, ze is aan me gehecht - en ik hou van haar.
MARIUS.

Dan zullen we nèt zoo lang moeten zoeken, tot we wéér zoo'n wonder vinden - maar
dán niet brutaal.... Wat dunkt je, zouden we nu deze belangrijke discussie maar niet
sluiten? Zoo'n conversatie over meiden is nu niet van de verheffendste - zet jullie
dat maar met z'n tweeën voort.
(Af)

Vierde Tooneel.
Eva. Hein.

(Eva zit stil voor zich te zien.)
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HEIN.

Ben je treurig om Jo, moes?
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EVA.

Ja.
HEIN
(driftig).

Verdomd! Hou dan toch eens vol! Buk niet altijd voor zijn wil!
EVA.

Kijk nu niet zoo boos.
HEIN.

Ik bèn niet boos. Maar wàarom geef je ook altijd toe? Dat heb je nou je heele leven
gedaan. Daarmee heb je alles voor jezelf bedorven.
EVA.

En voor jullie - wou je zeggen.
HEIN.

Dat zeg ik niet.
EVA.

Je màg wel; ik kan wel tegen een stootje.
HEIN
(bitter).

D'r is nu ook niets meer aan te doen. Van 't begin af, heeft u altijd den zin van de
Kolbergen gedaan. Die zijn hier baas geweest in huis. Die hebben ons opgevoed....
(plotseling ziende hoe Eva's gezicht pijnlijk vertrekt)

Nee moeder! Nee niet doen - niet zoo'n gezicht zetten - ik meende 't niet zoo.
EVA.

Je meende 't wèl.
HEIN
(liefkozend, zijn arm om haar hals).

Toe nou, wees nou niet bedroefd.
(Heftig.)

Ja god, dat komt, ik erger me dood als ik 't aanzie! Waarom maàk je je zoo'n slavin
van je man en je schoonmoeder! Dat hàd toch anders kunnen zijn. In den laatsten
tijd als ik thuiskom, hindert me dat zóó. Vroeger dacht ik er niet zoo over na - maar
tegenwoordig - ik kàn 't niet langer aanzien!
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(Eva ziet zwijgend voor zich.)

Toe moes, wéés dan ook anders, hè?
EVA
(somber terugdenkend).

Toen ik pàs getrouwd was, toen had ik moeten beginnen tegen ze op te staan - en
toèn had ik er de kracht niet toe.
HEIN
(innig berouwvol).

Toè, kijk nou niet zoo! Wat beroerd, dat ik die paar uurtjes, die ik overkom, bederf....
(kust haar)

ik wou je alleen maar helpen - dat is 't - ik woù je niet grieven....
EVA
(moeielijk).

Ik had altijd 't gevoel, of jij wel aan mijn zij stond.
HEIN.

Ja, waarachtig, dat dòe ik.
(Zwijgen. Hein kijkt naar buiten.)

EVA
(laat zich loom in den leunstoel zakken, zit een poos met gesloten oogen. Na een poos, haar
stem gedempt stil).

Weet je Hein, hoe oud ik was, toen ik trouwde?.... Zeventien. - Net zeventien
geworden.
HEIN
(knikt).

EVA
(a.v.)

Denk je, dat je dàn al heel veel macht in je hebt om zelfstandig je zelf te handhaven
tegen een veel ouderen man, die bovendien heerschen wou. Een man, die je in àlles
vooruit is, in ontwikkeling, in wereldkennis - in stand - wat was ik daartegenover?
HEIN.

Tob er maar niet meer over, moesie.
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EVA.

Jawèl. Nu je eenmaal begonnen bent, moet je niet doen of 't van geen belang is
(plotseling dringend ernstig).

Weet je Hein, ik heb er je altijd buiten gehouden, want ik dacht, dat 't toch voor 't
meerendeel aan je voorbijging.
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HEIN.

Den laatsten tijd niet.
EVA.

Als ik éérder gemerkt had, dat je er iets van begreep, dan had ik er toen al met je
over gesproken. Want vroeger heb ik daar altijd naar verlangd - in mijn èrgsten tijd
zie je - toen heb ik dikwijls gedacht: als Hein maar eens een mensch is - mijn eigen
zoon, tegen dien zou ik er toch over kunnen spreken.
HEIN.

Waarom hèbt u er dan niet van gesproken tegen mij?
EVA
(zwijgt).

Toen ik merkte, dat je den toestand gedeeltelijk ging doorzien - zag ik ook dat je
hem mij ging verwijten - toen zweeg ik.
HEIN.

Neè!
EVA.

Jawèl, dat deed je wèl, en daarom zeg ik je nu: Toèn ik er tegen in had moeten gaan
- toen was ik een kind van zeventien - toen kón ik niet. Ik had er de kracht niet toe
- omdat ik altijd in de familie de kinderjuffrouw van tante Bertha bleef.
HEIN.

Hè....
EVA.

Dàt was ook niet weg nemen.
HEIN.

Dat was wèl weg te nemen geweest.
EVA.

Ja - maar ze hielden 't allemaal vast, zoo hard als ze konden. De oude Kolberg, je
grootvader, die was niet de ergste. Hij was wèl woedend op je vader, maar met mij
had hij medelijden. Ik begréép toen dat medelijden niet. Ik begreep niets van den
heelen toestand;
(droef-spottend)

ik was alleen maar vreeselijk trotsch, dat Marius mij hebben wou. Ik zag zoo tegen
'm op! Dat hij alles wou opofferen, zijn familie, zijn carrière voor mij.... dàt vond ik
toen prachtig. Dat hééft hij ook gedaan.
HEIN.

Vader was toen nog aan Buitenlandsche Zaken, hè?
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EVA.

Hij had juist het diplomatiek examen gedaan. Hij zou carrière hebben gemaakt...
maar met mij kon hij geen promotie meer maken - toen is hij uit de diplomatie
gegaan.... voor advocaat was hij niet welsprekend genoeg - toen heeft hij dit genomen.
't Kon hem toen niet meer schelen - zei hij....
O, ik vond toen, dat hij zooveel opfferde voor mij dat ik dat nooit teruggeven kon
- het wàs ook veel....
HEIN.

U gaf toch uw liefde!
EVA
(zit een poos peinzend, half-glimlachend).

Nee - als ik dènk, wat 'n kind ik was - met zóó veel illusies. Je moet eens denken,
wat had ik voor 'n jeugd gehad; een wees bij familie in huis, toen ik zestien jaar was
in betrekking als kinderjuffrouw. Ik was niets gewend, en nu ineens werd ik zelf
‘mevrouw’, ik vond alles mooi en best. Wat die andere Kolbergen zeiden of deden,
dàt kon mij niet schelen - ik werd evengoed mevrouw Kolberg. Ik dacht dat daarmee
alles klaar was - ik dorst ze aan, want ik dacht, ik heb hèm toch.... hij helpt me....
(zwijgen).

En dat heeft hij nooit gedaan.
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HEIN.

Nee, dat is zoo. Maar....
EVA.

Van 't begin af, heb ik alleen gestaan. Als je grootmoeder er niet geweest was, dan
misschien had ik iets vermocht bij je vader. Nu niet. Daàr stond hij naast. Zóódra zij
het eerst bij hèm was gekomen om zich met hem te verzoenen na ons huwelijk - van
dàt oogenblik af, stond hij weer naast haar, niet naast mij.
Zij heeft mij nooit vergeven, dat hij om mij zijn carrièrre bij de legatie heeft
opgegeven, dat hij hier als burgemeester zit op dit dorp. Dat heeft ze op mij gewroken,
door altijd tusschen ons te staan.
HEIN.

Is ze gauw na uw huwelijk gekomen?
EVA.

Toen jij geboren was. Dàt trok haar: Marius' kind. Mij nam ze in godsnaam maar op
den koop toe.
(Hein maakt een gebaar van drift.)

Zij samen hebben met twee dingen me altijd gedeukt. Door me altijd te herinneren
aan het groote offer, dat Marius gebracht had - èn door de kinderen weg te nemen.
HEIN
(ongeloovig verontwaardigd).

Heeft vader u er ooit aan herinnerd, dat hij voor u dat heeft gedaan?! Herinnerd, dat
is in dit geval verweten.
(Smartelijk ongeloovig.)

Dàt wist ik niet, dat had ik nooit gedacht, dat hij dàt doen zou!
(zich opwindend)

Dat kàn ik haast nietgelooven, moeder!
EVA.

Dat heeft hij ook nooit. - Je grootmoeder herhaaldelijk. - Je vader nìet met woorden,
maar daarom wàs 't er wel. Och, d'r zijn zoo ontelbare kleinigheden geweest, kleine
onnoozele dingen voor hèm, maar van zoo gróót belang voor mij, kind dat ik was!
Dat heeft hij nooit begrepen.
HEIN
(bitter voor zich heen).

Hij begrijpt nu nog nooit het gevoel van een ander.
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EVA.

Hij heeft altijd alles van me geëischt of 't vanzelf sprak, en als ik tegenstribbelde, 'm
trachtte te overtuigen, zweeg hij, en lachte. Hij lachte m'n tegenspraak dood door dat
ééne wat hij niet zeì, maar wat er altijd wàs: Wat ben je toch kleinzielig, wat ben je
toch 'n kind. Ik moet 't haar niet kwalijk nemen, want ze begrijpt niet, wat ik voor
haar heb opgeofferd.
Oh, dat heb ik zoo gevòeld! Dat maakte, dat ik altijd eindigde met toe te geven dat kan je nu zwak, karakterloos noemen - dat was 't ook - maar ik kòn toen niet
anders - ik kòn er niet tegen op - 't sloeg me lam.
HEIN.

Moeder! arme kleine moes! wat is dat allemaal ellendig - en dat heb ik nou nooit
geweten, hè?
(streelt zacht kaar haren).

EVA.

Ik herinner me nog zoo goed één ding. D'r was hier op 't dorp een naaistertje, een
meisje van mijn leeftijd. Die vroeg ik wel eens bij me, en dan zongen we samen en
hadden pret, zooals meisjes dat doen.
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Ik was altijd heel alleen; ik had geen moeder, geen broers of zusters - had ik dàt maar
gehad - ik kreeg geen vriendin onder de Kolbergen of hun kennissen, die keken mij
niet aan - ik was altijd alleen, dus zocht ik die Marie Koers op. En toen mòcht dat
niet meer. Dat was geen omgang meer voor mij. Toen heb ik voor 't eerst mijn nood
geklaagd tegen je vader. Ik zei: Ik ben ook altijd zoo alleen, ik heb nooit iemand.
HEIN
(bitter).

Dat was zeker sentimenteel, hè? Je moet aan jezelf genoeg hebben, de menschen
kunnen ontberen, zoo iets zeker, hè? Ja - ik kèn dat.
EVA.

Nee. Je vader zei: ‘Je hebt mij immers.’ Toen hij dát zei, voelde ik voor 't eerst
duidelijk, hoè ongelukkig ik was. Hij had 't mijzelf doen voelen. Als alles geweest
was, als 't had moèten zijn, dan hàd ik me niet eenzaam gevoeld. Maar dat wàs 't
juist, ik hàd 'm niet. De Kolbergen hadden hem - en ik hing erbij....
Toen ik al moeder was, verweten ze mij, dat ik nog niets zelfstandig was - maar
ik kòn niet, ik had geen ruimte om uit te groeien. Ik zat altijd onder een gewicht. Ik
had natuurlijk weinig geleerd, ik wist haast van niets - ik wist een heeleboel van
manieren niet. Dat merkten ze, en wisten ze, ze verweten 't niet, maar ze spraken
over me heen, deden voor mij de dingen, waar ik geen verstand van had, maar niemand
hielp me. Ik heb wel gehuild, als we van je grootmoeder thuiskwamen, en dan vroeg
ik Marius: Hèlp me dan ook, leer jij me dan, dat ik 't ook kan. Dan zoende hij mij en
zei: ‘malligheid, ik vind je immers goed zoo - blijf jij maar zoo. Wat je niet kan, doen
wij wel voor je.’
(Hartstochtelijk)

En hij begréép niet, nooit heeft hij willen begrijpen, hoe ik daaronder leed.
HEIN.

Hij heeft 't natuurlijk niet geweten.
EVA.

Ik deed die eerste jaren nèt als 'n angstige hond, alles wat me gezegd werd; ik had
in mijn zenuwachtigheid en mijn vrees voor flaters geen eigen oordeel, om uit te
maken of 't goed of verkeerd was. Als er maar eens iemand gezegd had: ‘doe jij nu
maar zooals je denkt, dat 't goed is.’ Maar er werd altijd gezegd: ‘Zóó moèt het, en
niet anders.’
(Zwijgen. Hein streelt haar hand.)

EVA.

Toen jij grooter werd, toèn schoot ik zóó te kort, ik deed niets dan spelen met je....
HEIN.

Dat herinner ik me nóg....
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EVA.

Ik voedde je niet op - je kende niet eens een gebed. Dat was volgens hun orthodoxe
begrippen ook iets vreeselijks. Nou, ik wist niet, hoe ik je dàt moest leeren, ik dacht,
hij begrijpt er immers toch niets van, wat heèft hij er dan aan!
(Hein lacht.)

Ik vond je juist zoo snoezig onschuldig. Toen was 't:
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je groeide op zonder godsdienst, zonder regel en orde - je was mij de baas, ik kon je
niet aan....
HEIN
(plagend).

Daàr was wel wat van aan; je was me niet èrg de baas, kleintje.
EVA
(schudt even lachend 't hoofd).

En d'r was hier geen goede school - daàr in de stad waren uitstekende scholen, en
dan kon je bij je grootmoeder in huis komen.
Dat was ook wel waar, maar je hadt niet zôo jong hoeven weg te gaan.
HEIN.

Ik was acht jaar hè?
EVA.

Net acht. Ik heb dagen en nachten gehuild. Toen werd er gezegd: Kan je dat offer
nu niet brengen terwille van je kind, als 't voor zijn opvoeding noodig is. Ik WIST
niet meer wat ik doen moest, me verder verzetten of toegeven.... Maar ik hoefde er
niet lang over te denken, dat werd me bespaárd - zooals de term altijd luidt - je vader
zei niets meer, maar deèd het... O, ik gééf toe, natuurlijk kòn je hier op dit dorp niet
blijven; maar niet zoo jòng hadden ze je van me af moeten nemen.
HEIN.

Dat hadden zij ook niet.
EVA.

In ieder geval, jij, een jongen, die studeeren moest, dat was nog iets, maar Lize! Lize
hadden ze hier moeten laten, ze had toch les in huis kunnen krijgen, bovendien ze
heeft geen hoofd om te leeren.
HEIN.

Lize, was toch al 12, toen ze van huis ging, hè?
EVA.

Ja, zij is later gegaan
(onderdrukt woest).

Maar zoo kort na Jantjes dood, toen ik me zoo heel ellendig voelde, toen ik verlàngde
om weer een kind bij me te hebben - dat is slècht van 'm geweest, dat hij toen niet
naar me heeft willen luisteren!
(staart voor zich uit)
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- Jantje had ik voor altijd bij me.... dag en nacht - altijd dat lijdende witte gezichtje
in dat kleine bedje.... 't is voor hem gelukkiger dat hij gestorven is - dat weet ik wel,
hij kon toch nooit beter worden - maar voor mij was 't....
(snikt plotseling).

HEIN
(ontroerd).

Ons kleine Jantje - 't is nog altijd leeg, dat ie er niet meer is....
EVA
(hartstochtelijk).

Hèm hadden ze me niet afgenomen - ik had 'm nooit gegeven - zij had hem niet zoo
kunnen verzorgen als ik....
HEIN
(bedarend)

Dàt zou vader ook nooit gedaan hebben, moeder, nu ben je onredelijk!
EVA.

Maar toen Jantje - dood was - toen had hij toch wel kunnen begrijpen hoe - stil - 't
was - toen heb ik hem toch gevraàgd of Lize thuis mocht komen. Maar toen zei hij:
Omdat we nu verdriet hebben om dat eene kind, mogen we toch het welzijn van de
anderen niet uit 't oog verliezen.
(Heftig).

En dat was allemaal heel waar, heel
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juist, maar bij mij heeft het net de maat doen overloopen. Ik kàn niets meer waardeerèn
(bedarend).

Dat is eigenlijk nog het erge. Als 't slechte menschen waren, kon je er makkelijker
tegen strijden - maar de Kolbergen zijn wat je noemt, degelijke goede menschen.
HEIN
(bitter spottend).

Wij zijn dan zeker niet degelijk en goed genoeg, om dat altijd op de juiste waarde te
schatten.
EVA.

Zij doen, wat zij het goede vinden, en wie of wat daaronder lijdt, is bijzaak. Je vader
is te goeder trouw, hij vindt, dat hij zijn plicht niet zou doen, als hij anders handelde.
(Heftig.)

Maar ik heb er niet tegen gekund. Hij heeft mij altijd alleen laten rondtobben, omdat
hij genoeg aan zichzelf heeft;
(heviger)

het heeft mijn leven verwoest.
HEIN.

Moeder, moeder?!
EVA.

Oh, jij wéét 't niet, jij wéét 't nog niet - dat niet te buigen starre - dat niet te verwikken
of verwegen van eigen besluit, wat je ook doet, wat je ook praat. Later heb ik niet
meer toegegeven, toen ik zelf mensch werd, toen ik zelf geleerd en gezien had. Maar
't heeft nóoit iets gegeven, hij luistert niet, hij lacht en doet zijn eigen zin. Van Leenten
is mijn eenige steun geweest de laatste jaren, en een groote steun.
HEIN.

Ja, dat 's een bèste kerel, ik mag hem ook graag. Ik ben blij, dat u hem hebt.... hoelang
kennen we 'm nou al?
EVA.

Vier jaar. Hij heeft me laten lezen; hij heeft me zooveel leeren zien. Na Jantjes dood
heeft hij me weer opgehaald uit die onverschillige melancholie
(strak).

Nu gaat hij ook weg.
HEIN.
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Weg? Wie? Van Leenten??
EVA.

Ja.
(Ziet hem niet aan.)

Hij gaat altijd om dezen tijd een poosje weg, hè?
HEIN.

Waar gaat hij nu heen?
EVA.

Naar Parijs.
HEIN.

Voor lang?
EVA.
(antwoordt niet).

HEIN
(staan blijvend voor het geschilderd kinderportretje).

Zoo verduiveld goed, als ie dàt toch gedaan heeft, dat portret van Jantje.
EVA
(knikt, ziende naar het portret).

Dat was verleden jaar December.... 't is zijn beste kinderportret.
HEIN.

Heeft hij dit ooit geëxposeerd?
EVA.

Nee. Ik heb 't dadelijk gekregen
(zwijgt even).

Zeg Hein, vanmorgen zei je zoo los iets over Lize - we waren toen niet alleen - maar
wat bedoelde je. Ze is toch heelemaal goed gezond?
HEIN.

Jawel.
EVA
(zich opwindend).

Want als ze niet goed is, als haar iets scheelt, ga ik haar halen. Dan moet ze thuis
komen! zèg 't me eerlijk!
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HEIN.

O nee, gezond is ze wèl. 't Is iets anders....
(denkt na)

Ik vind niet dat ze er op vooruit gaat.
EVA
(nog opgewonden).

Hoè dan?
HEIN.

Ze heeft - ze is niet zoo naïef meer
(zoekend).

... Ja, hoe zal ik dat nu uitleggen.... dat echte lieve, kinderlijke spontane, dàt heeft ze
niet meer zoo....
EVA
(strak-hard)

Trekken ze haar van mij af - bedoel je dat?
HEIN.

Nee - o nee. Integendeel, ze is bokkig en lastig tegen grootmoeder en tante Anna ik zàg wel, héél moeielijk voor grootmoeder.
Maar ze hebben ook niet de manier om met een kind als Lize om te gaan. Eeuwig
beteugelen van d'r eigenlijken aard, wèl vriendelijk bedoèld maar op hun droge korte
manier - ik ken dat precies, ik weet wat het is.... Ze vloog me wel om m'n hals op d'r
oude manier toen ik kwam - maar ze heeft tóch iets achterhouden ds gekregen - en
dat had ze vroeger in 't geheel niet. Ze is nu op die jongens-hoogereburgerschool en ik geloof niet, dat dat goed voor haar is. Ik kan 't niet uitleggen, 't is meer nog in
haar manier van kijken, van doen, dan in haar spreken - u moet zelf maar eens zien
als ze thuiskomt met de Kerstvacantie.
EVA.

Dat is nog twee en een halve maand! Ik zal naar haar toegaan.
HEIN.

Ze is daar eerst stil en pruilerig geweest - nu ben ik bang, dat ze met een dwarsen
kop verkeerde dingen gaat doen. Dat zit in haar! Ik zeg 't u omdat vader er natuurlijk
tòch niet naar wil hooren, en naar mij luistert zij niet. U kan alleen wat van haar
gedaan krijgen.
EVA
(knikt, zit dan stil in gedachten).
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HEIN
(naar buiten ziend).

Daar komt Van Leenten aan. Komt die hier?
EVA
(even gaat een lichte ontroering over haar gezicht, maar zij blijft kalm).

Ja, hij komt hier (na eenige oogenblikken komt van Leenten binnen).

Vijfde Tooneel.
Eva, Hein, van Leenten.

HEIN.

Ah! daar ben ik blij om, dat ik u nog even tref. Hoe maakt u het?
VAN

LEENTEN
(een gezond uitziende man, open eer lijk gezicht, levendige manieren, een hartelijke ernst in
zijn spreken en wijze van doen. Vooral tegen Eva iets heel zachts. Hij heeft een opgespannen
doekje bij zich).

Zoo kerel, ben jij over?
HEIN.

Ja voor een dag; ik kwam es even kijken en in wat ouden rommel scharrelen. - Wat
hebt u daar?
VAN LEENTEN.

Je moeders portret. Daar wou ik even nog iets aan doen - 't is af, maar d'r zijn nog
een paar kleinigheden.
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HEIN.

Laat 's zien,
(Van Leenten keert het om).

Uitstekend! Dat moest u mij geven.
VAN LEENTEN
(glimlacht).

Nee.
HEIN.

Waarom niet?
VAN LEENTEN
(glimlacht ernstiger)

Omdat ik 't hou.
HEIN.

Zeg es, u gaat op reis, hoor ik - voor lang?
VAN LEENTEN.

Ja, ik ga weg.
HEIN.

Jammer voor moeder - gaat u voor lang?
VAN LEENTEN.

Ja - ik weet niet - es zien. Misschien voor goed.
HEIN.

Wàt - voor goed? Ik dacht, dat u hier vastgeworteld zat.
VAN LEENTEN.

Ja, dat heb ik ook wel eens gedacht (stilte).

Zeg, vertel es Hein, maakt 't Lize-kind 't goed?
HEIN.

Best ja - uitstekend.
VAN LEENTEN.

En jij bent ook Hollands welwaren.
HEIN.

Ja, maar ik vind onze moes heelemaal niet voordeelig; ze is zoo smalletjes vind ik.
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EVA.

Och onzin, dat denk je maar.
VAN LEENTEN
(ziet haar aan)

Nee, dik is anders.
HEIN.

Ik moet even die boeken opsnorren, u hebt toch gezelschap, dan doe ik dat nu. Ik zie
u nog wel vóór u weggaat.
VAN LEENTEN.

Ja, dat denk ik wel.
(Hein af.)

Zesde Tooneel.
Eva, Van Leenten.

(Zwijgen. VAN LEENTEN scharrelt naar krijt in zijn doos, onderwijl ziet hij rond in de kamer
naar 't licht. Er ligt gedwongen kalmte in zijn manieren en spreken). Nou es kijken hoe 't licht
is - 't is helder vandaag, beter dan gisteren. Toen ben ik in al dat weer naar de schaapskooien
gewandeld.

EVA
(licht ontroerd).

Den boschweg?
VAN LEENTEN.

Ja, En toen bij Harmsen afgeslagen, de hei over.
EVA.

Ga je Zaterdag?
VAN LEENTEN
(bezig met zijn teekengerei).

Nee, morgen. Morgen komt beter uit....
(stilte)

Daarom wou ik 't nu even afmaken
(ziet haar aan)
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Wil je es even gaan zitten in den grooten stoel, je weet wel, zoo ja - een beetje
achterover je hoofd (hij beschouwt lang het portret en Eva).

(Dan haalt hij het gordijn hooger op, gaat zelf zitten).

D'r is toch iets in den mond, dat niet deugt - 't zit in den mondhoek
(hij teekent een poosje).

Eigelijk lijkt 't vandaag heelemaal niet - toen keek je anders.
(Eva wendt even haar gezicht af, dan zit ze weer in haar vorige houding).

Hein ziet er best uit.
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EVA.

Ja.
VAN LEENTEN.

Kwam hij zóó maar eens over?
EVA.

Ja.
(Van Leenten teekent zwijgend).

VAN LEENTEN.

Nu wordt 't toch beter, 't Zat 'm wèl in den mondhoek.... maar je bent ook geen dag
hetzelfde. Dat is zoo moeielijk....
(Beschouwt een poos),

't Linkeroog is ook niet heelemaal in orde - in werkelijkheid staan je oogen niet even
hoog (plagend)

je bent scheef.
EVA
(even mee glimlachend).

In gódsnaam dàn maar scheef ook.
VAN
LEENTEN Alle menschen haast zijn scheef. Maar ik heb nog

nooit zoo'n scheeven
kop gezien als die Jan van Maas.... dat 's allergekst - èn leelijk - als je met veel moeite
aan 't eene stuk van zijn gezicht gewend bent, schrik je weer van 't andere.... Een
beetje òp je hoofd - nee, dat 's te veel - zoo ja. Ik heb vanmorgen nog es dat andere
portretje van je bekeken - weet je wel - 't eerste jaar dat ik hier was.
EVA.
(Knikt, zij blijft stil in haar vroegere gemakkelijke pose, zonder hem aan te zien).

VAN LEENTEN.

Je bent niet eens zooveel veranderd.
EVA
(a.v.)

O jawèl, dat zie ik zèlf wel.
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VAN LEENTEN.

Je ziet er nog zoo jong uit.
EVA
(a.v.)

Ik voel me toch oud.
VAN LEENTEN.

Ik weet nog zoo best, dien eersten keer toen ik hier kwam, toen leek je zelf nog zoo
heel jong met dien grooten jongen naast je en Lize.
EVA
(a.v.)

Jantje was toen net vier jaar.
VAN LEENTEN
(teekenend).

Ja, Jantje lag al in bed - die leek 't meest op jou.
(Eva bijt nerveus op haar lippen.)

VAN LEENTEN
(ziet op).

Evy!
(Eva geeft geen antwoord.)

VAN LEENTEN
(staat op, komt naast haar staan).

Evy.
EVA.

Nee Frank, teeken maar door, toe teeken nu door?! 't Is niets, maar.... al die dingen,
daar weet jij ook van, en nou.... ga je weg....
VAN LEENTEN
(heftig).

Maar God Evy, dènk je dan dat ik 't niet beroerd vind om weg te gaan?! Hoe kan je
nu - jij hebt....
EVA.

Jawel, 't moet ook maar....
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VAN LEENTEN
(hevig).

Ik herhaàl wat ik je gisteren, en dagen, weken, te voren gezegd heb: ik kan 't zóó niet
uithouden, d'r maar bijstaan en aanzien jouw leven hier. D'r kòmt een tijd, dat 't niet
meer kàn voortgaan zooals het ging.... Zoo is 't nu met ons - dit weet je zelf ook. We
zijn nu op een punt gekomen, dat je moet zeggen: 't een of 't ander. Of jij maakt er
een eind aan door weg te gaan van hem....
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EVA.

Dat kàn ik niet.
VAN LEENTEN.

Dan is 't eenige, dat ik wegga. We zijn maar mènschen! Een poos lang kan je leven
als vrienden. Dàn.... Jij kunt niet breken met alles hier.
EVA.

Nee....
VAN LEENTEN
(zwijgt een poos; dan plotseling barst hij uit)

Je doet zoo verkeerd! zóó verkeerd!! Later, als je oud bent, dan zal je er berouw van
hebben, dàt je niet ging, dàt je je geluk niet nàm, toen het nog kòn. En dan zal er
niemand zijn, die je je verloren leven terug kan geven, zelfs ik zal dat dan niet meer
kunnen. Oh, ik ken niets bitterdere dan te moeten sterven met de gedachte: ik heb
mijn leven verknoeid, weggesmeten, toen ik nog veel had kunnen redden. Doòd te
moeten gaan, 't leven uit je weg te voelen sluipen en niet bereikt te hebben wat je
kón bereiken - dat 's afschuwelijk!
EVA.

Maar als je sterft met de gedachte, ik heb verkeerd gedaan.
VAN LEENTEN.

Jij hangt nog altijd aan die oude hersenschim. Jij wil niet heengaan, omdat je nog
altijd denkt dat je - verplichting hebt aan hem, schuld.
EVA.

Nee, dat 's niet waar.
VAN LEENTEN.

Jawel, ik weet 't misschien beter dan jijzelf. Daàr stuit je op, dat weet ik best. Maar
d'r bestaàt in 't huwelijk geen andere plicht dan elkaars leven zoo goed mogelijk te
maken. En doet de eene partij dat niét, dan heeft de ander alleen nog maar dien plicht:
je eigen leven, je goddelijke leven, dat je maar ééns krijgt, en maar ééns te verliezen
hebt, te redden, zoo mooi mogelijk te maken nog. Liefde maakt je tot de vrouw van
een man en niets anders. Plicht zeker niet.
EVA
(mat).

Je moet me niet willen dwingen, Frank.
VAN LEENTEN.

Nee kind! Van dwingen is geen sprake. Je begrijpt me zoo slecht dikwijls.
EVA.
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Jij begrijpt mij niet. Jij denkt dat ik blijf uit een soort plicht-gevoel tegenover wat
hij eens voor mij heeft opgeofferd. Dàt is het niet. Dàt heb ik al die jaren met mijn
leven ingelost.
VAN LEENTEN
(ziet zwijgend voor zich).

EVA.

Maar ik kan 't niet doen om de kinderen.
VAN LEENTEN.

Evy, wees es eerlijk, weet jij voor je zelf niet, dat jij en ik, wij samen, bij elkaar
hooren?
EVA.

O ja.
VAN LEENTEN.

Dènk je dan, dat je kinderen, die hier den toestand jaren gezien hebben, er zelf onder
geleden hebben, dat die, als ze zèlf menschen zijn, die geleden en getobd hebben,
joù zullen veroordeelen, omdat je eerlijk hebt durven zijn....?
EVA.

Ja, misschien wel. Van iedere vrouw zouden ze het waarschijnlijk
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eerlijk en flink, en zeker te verontschuldigen vinden, maar van hun eigen moeder
niet. Dat is misschien onrechtvaardig, maar dat zie je met andere oogen.
VAN LEENTEN.

O nee, de kinderen staan aan jouw zij.
EVA.

Nu staan ze aan mijn zij - nu ja - maar dan....
VAN LEENTEN.

Geloof jij dan niet, dat ze zullen erkennen, dat je gelijk hadt, dat je je losbrak van
den ketting.
EVA.

Ik weet niet, ik wéét niet - o jij kunt niet begrijpen wat een angst ik heb, om met mijn
kinderen te breken. Jij zelf hebt nooit kinderen gehàd.
(Van Leenten ziet haar zwijgend, smartelijk getroffen aan).

EVA
(snel zijn hand vattend)

Frank, nee ik wou je niet grieven! Frank, wees niet boos, ik weet wel....!
(in wanhoop)

Kòn ik toch maar, kòn ik maar! kon ik joù maar iets teruggeven van alles wat je voor
mij bent geweest - dat verzwaart 't me zoo, dat eeuwig verwijt, dat ik jouw mogelijk
geluk met 'n andere vrouw altijd in den weg sta.
VAN LEENTEN
(kalm)

Je weet wel, dat ik om geen een andere vrouw geef.
EVA.

Dat is het juist, wat ik zoo ellendig vind - ik zoù wel weer alleen willen voorttobben,
als jij gelukkig kon zijn.
VAN LEENTEN
(hartstochtelijk innig overredend, haar beide handen vasthoudende)

Nee!! Evy, al wat wij, ik zoo goed als jij aan geluk hebben moeten ontberen - goèd
dan! laàt dat dan geweest zijn! Daàr is geen verhelpen meer aan. Maar laten we dan
tenminste als oùde menschen nog kunnen terugzien op òns geluk - laten we dan....
EVA
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(een oogenblik inzinkind onder de zwaarte van den strijd - kreunt)

Ik kàn niet - ik kàn 't niet doen. Je zegt, ik breek niet met de kinderen, maar dat doe
ik wèl, ik breek met hun vader. En ze houen tóch van hèm, dat wéét ik. Later zullen
ze me misschien gelijkgeven, maar ze zullen óók altijd in hun herinnering houden
het verlaten, leege ongezellige huis, zooals ik het achterliet.... als ze met de vacanties
thuiskwamen, zou ik er niet meer zijn om voor alles te zorgen.
VAN LEENTEN.

Maar als zij eenmaal menschen zijn, zullen zij niet bij je blijven. Dan zoeken ze zelf
hun geluk en laten 't niet om jou, omdat jij terwille van hen gebleven bent. Dan laten
ze je eenzaam.
EVA.

Dat is nu eenmaal zoo - je kinderen gaan altijd van je weg.
VAN LEENTEN.

En jij blijft de vrouw van een man, waar je niet van houdt, vindt je dat eerlijk.
EVA
(naief).

Maar ik kan 't niet helpen, dat ik van joù hou.
VAN LEENTEN
(glimlacht teeder, streelt haar haren).

Och kind, kind, dat je nog bent! Ik wou je zoo graag hier wèg hebben, ik wou je zoo
graag geluk geven. Alles zou ik er voor over hebben, om 't joù maar
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prettig te maken; 't maakt me razend, als ik eraan denk, dat hij het in zijn macht had,
je gelukkig te maken, en de kerel deèd het niet in zijn waanwijze, onzinnige
heerschzucht, met zijn vervloekt niets en niemand ontziend egoïsme.... Heb jij één
prettige herinnering hier?
EVA.

Uit den eersten tijd - later niet meer. - Nee. Alles wat ik later gehad heb, is door joù
gekomen - èn door de kinderen.
VAN LEENTEN.

Gelóóf je niet, dat ik zielsveel van jouw kinderen zou houden, dat ik ze een gelukkig
ander thuis zou geven?
EVA.

Ja, dat zoù je.
VAN LEENTEN.

Hielden wij, jij en ik, niet evenveel van kleine Jantje? Gisteren kreeg ik nog de
ledepop in mijn handen, daar heeft hij menig uurtje bij mij op 't atelier mee gespeeld.
Ik zie 'm nòg zitten in dat hoekje! met zijn fijne witte snuitje....
EVA.

En die heele teere witte handjes, polsjes om te breken....
(Ze zwijgen beiden, Frank kijkt naar het door hem geschilderde portret van Jantje.)

EVA
(heesch).

Al die dingen Frank, die maken 't me ook nog zooveel zwaarder je te laten weggaan
van me.... maar.... wat jij me vraagt.... ik heb 't je al gezegd - daar is een levensmoed
en een levensfrischheid voor noodig - die ik niet meer heb....
(Stilte.)

VAN LEENTEN
(zich bedwingend tot kalmte).

Ik had me zoo voorgenomen d'r niet meer over te spreken.... ik - wil geen pressie op
je uitoefenen - je moet het alleen doen omdat je niet anders kàn.... ik heb me laten
gaan in mijn verlangen naar je.... dat was verkeerd. Ik wil je niet haasten of dwingen
- wat je voor mij doet, moet heelemaal zijn uit eigen wil....
(stilte)

maar dàn is 't ook noodig, dat ik wegga.
EVA
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(knikt).

Ik ga weer probeeren nog wat te redden in mijn huis. Daar moet ik 't toch maar zien
te vinden terwille van de kinderen.
VAN LEENTEN
(met een droef lachje).

Dat probeer je al jaren.
(Eva knikt smartelijk met een gebaar van niet anders te kunnen.)

VAN LEENTEN
(pakt zijn boel bij elkaar - plotseling grijpt hij haar hand, trekt haar naar zich toe, maar
omhelst haar niet, ziet haar alleen lang in sterk aan).

Dan moèt het maar, hè?
(ze knikt stom, hem smartelijk aanziend, maar zonder schreien)

Ja - hou je dan maar flink - beloof me alleen, als je me noodig hebt - me te schrijven
(neemt 't portret)

dit neem ik mee - ik moet je bij me hebben....
(Eva tracht haar ontroering meester te worden).

Zevende Tooneel.
Eva, Van Leenten, Hein, Marius.

HEIN
(komt binnen met een pak boeken).

Hoe is 't met de teekenarij -
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hè moeder! ik heb toch gevónden wat ik zocht hoor, ik moet nog es even vragen aan
vader, of ik dit mee mag nemen (doet de deur open).

Oh - is u daar net! ik wou juist naar u toe gaan, om te vragen, of ik dit kon meenemen.
(Van Leenten staat nog bij de tafel, Eva zit. Ze zien er beiden stil ontroerd maar kalm beheerscht
uit).

MARIUS KOLBERG.

Jawel dat kan je meenemen als je 't noodig hebt. Dag, Van Leenten, je gaat weg hè?
VAN LEENTEN.

Bonjour. Ja ik ga morgen weg.
MARIUS KOLBERG
(spottend)

Smacht je kunstenaarsziel naar andere indrukken, 't Is maar makkelijk voor jullie.
Een ander mensch wil ook wel eens, maar kan niet hè?
HEIN.

U kan toch wel. Waarom gaat u nu niet eens met moeder een reisje maken.
MARIUS KOLBERG.

Ik hou niet van reizen.
HEIN
(geergerd).

Maar moeder wel.
VAN LEENTEN.

Jullie nemen mij niet kwalijk, ik heb nog 't een en ander te doen thuis.
MARIUS KOLBERG.

Nou goeie reis! werk maar niet te hard.
VAN LEENTEN.

Dag Eva,
(geven elkaar een hand, zien elkaar even ernstig aan)

dag Hein.
HEIN.

Ik laat u even uit
(beiden af).
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Achtste Tooneel.
Eva, Marius Kolberg, later Hein.
(Eva tracht haar ontroering te bedwingen. Marius staat voor 't raam).

MARIUS.

Diè gaat natuurlijk in Parijs es even plezier maken; en dat heet dan werken,
(lacht).

Ja dat werken van die heeren!
(Eva zwijgt, ze ziet hem alleen aan).

HEIN
(komt binnen).

Over een kwartiertje is 't mijn tijd ook.
EVA.

Wil je nog wat hebben - heb je dorst Hein?
HEIN.

Ja, dorst wel. Geef me maar wat - madera met spuitwater. Hebt u dat? Ik kan 't zelf
wel even krijgen.
EVA
(snel opstaand).

Nee, laat mij 't maar liever even doen.
(in gewoontedoen tegen Marius)

Wil jij ook?
MARIUS.

Nee merci. Zeg Hein, vóór ik 't vergeet - die Wesseling, die zich zoo onmogelijk
heeft gemaakt HEIN.

Hoè onmogelijk gemaakt?
MARIUS KOLBERG.

Door die brochure te schrijven over Kapitaal en Arbeid en al dien onzin meer - was
dat joùw vriend?
HEIN.
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Ja?
MARIUS.

Wàs je vriend, nietwaar?
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HEIN.

Is....
MARIUS
(meesmuilend.)

Zoo. Nou dan raad ik je toch die vriendschap een beetje te laten luwen.
HEIN.

- Hoezoo?
MARIUS.

Omdat 't niet goed is, altijd gezien te worden met en bij iemand, die zóó de algemeene
opinie van verstandige menschen tegen zich heeft.
HEIN.

Wou u dan, dat ik een vriend zonder hulp liet?
MARIUS.

Zonder hulp - je begrijpt me niet. - Ik dacht, dat je hem geholpen hàdt met geld, toen
ie zoo op zwart zaad zat.
HEIN.

Natuurlijk.
MARIUS.

Dat is ook in orde. Dat ben je verplicht aan jezelf, dan heb je je zelf later niets te
verwijten. Dat is altijd een onaangenaam gevoel, dat moet je zien te vermijden in 't
leven.
EVA
(hem aanziend).

Heb jij je dan nooit iets te verwijten?
MARIUS.

Als ik voorzie, dat ik me later iets zou verwijten, doè ik 't niet. Dàt is logisch. Kan
je daarbij?
(lacht).

EVA
(moe).

Ik kan erbij.
MARIUS
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(lacht).

Maar wat ik verder zeggen wou, Hein - je kunt zoo iemand helpen met geld, maar
je hoeft niet zoo openlijk sympathie voor zijn denkbeelden te toonen.
HEIN.

Denkt u, dat hij niet véél blijer is met m'n sympathie dan met m'n geld?
MARIUS
(lacht).

Welnee.
HEIN.

Dan begrijpt u 't absoluut niet.
MARIUS.

Dank je.
HEIN.

Die jongen heeft sympathie nóódig!
MARIUS.

Dan staat hij niet erg vast in zijn schoenen. Als ik eenmaal een denkbeeld aanhang,
dan heb ik daarvoor genoeg aan mezelf, dan kan ik de sympathie van anderen missen.
HEIN.

Zoo is hij nu niet; die jongen leeft op zijn idealen.
MARIUS.

Dat is heel dom.
HEIN.

Goed, best, u noemt het dom, ik noem het anders. Ik weet, hoe hij drijft op ons aller
sympathie. Ik weet zeker als ik kwam mèt geld zonder sympathie, dat hij mij m'n
geld voor me voeten smeet.
MARIUS.

Verstandig heer! Die zal 't ver brengen in de wereld.
HEIN.

Nee verstàndig, verstandig in uw zin is hij niet, maar hij is een goeie kerel.
MARIUS.

Ik heb 'm dan met al zijn goedheid liever niet hier.
HEIN.

Hij is toch verbazend zijn gezelschap waard; de vent heeft over alles zoo'n origineel
oordeel.
MARIUS.

Nou - ik heb mijn eigen oordeel over de dingen en daar-
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aan heb ik genoeg. Met andere menschen hun oordeel heb ik niet te maken. Maar als
je nu niet naar me luistert Hein, zal je je later beklagen. - Je moet je vrienden met je
verstand kiezen.
HEIN.

Nee, dat is een van de dingen, die je met je hàrt kiest.
MARIUS
(lacht).

O. Als ik dan maar niet van die hartsvrienden hoef te genieten.
EVA.

Wat hindert 't je Marius, als Hein die jongens nu graag eens hier heeft? - Het huis is
altijd zoo uitgestorven - het is zoo gezellig om jonge menschen om je heen te hebben.
HEIN.

Arme Moes!
MARIUS
(lacht).

Eva! vandaag is er geen goed aan te doen! Daareven was 't het chapiter Jo; nu is dàt
afgehandeld, nu is 't weer uitgestorven hier zonder Heins vooruitstrevende vrienden.
HEIN.

Het is toch niet zoo onmogelijk, dat moeder eens naar afwisseling verlangt!
MARIUS
(lacht).

Jullie zijn aan elkaar gewaagd, hoor!
HEIN.

Maar die Jo moet u nu niet wegsturen, vader. Daar doet u moeder verdriet mee.
MARIUS
(Eva aanziend.)

Hàd ik den naam Jo maar niet genoemd! je was 't nèt vergeten hè?
EVA
(zwijgt).

MARIUS
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(lachend, komt achter haar slaan, buigt haar hoofd tusschen zijn handen achterover om haar
in de oogen te zien).

Wéés nou es eerlijk! heelemaal eerlijk! zonder jokken!
(ze tracht zich los te maken, maar hij houdt haar vast).

Je wàs 't heelemaal vergeten, maar nu herinner je je ineens, dat je behoorde te mokken.
EVA
(maakt zijn handen los, bedwongen driftig)

Ik herinner me niets.
MARIUS.

Dàt is een waar woord.
HEIN.

Nou moedertje, ik moet weg hoor, ik zie daar 't is al laat - als ik hol, haal ik 'm nog
wel.
EVA
(neergeslagen kalm).

Dag jongen, dag Hein.
HEIN
(haar kussend).

Dag kleintje, nou niet treurig zijn, ik kom gauw wéér eens hè? Geef me maar een
zoen en wees vroolijk.
EVA.

Ja. Als je Lize spreekt - ga je gauw nog eens naar haar kijken? - ik kom de volgende
week bij haar.
HEIN.

Goed.
MARIUS.

Volgende week, kom gekheid, je hebt haar pàs gezien.
EVA.

Ja, ik gà de volgende week.
HEIN.

Nou dag vader, tot ziens. Hou jullie je maar goed hoor. Adieu.
MARIUS.

Adieu
(knikt nog eens tegen hem).

Groot Nederland. Jaargang 5

(Hein af.)
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Negende Tooneel.
Eva, Marius.

(Eva gaat op 't balkon, Marius volgt langzaam, naast elkaar staan ze even Hein na te zien, en
wuiven nog eens. Dan terwijl Eva blijft staan, keert Marius langzaam terug in de kamer en
gaat zitten lezen. Eva blijft nog eenige oogenblikken stil staan op het balkon, komt dan ook
binnen, - loopt heen en weer, ruimt Heins glas op, gaat dan eindelijk met wat naaiwerk bij de
open balkondeuren zitten. Stilte. Plotseling hoort men buiten kinderen joelen voorbij 't huis lot 't weer stil wordt....)

EVA.

De school is al uit.
(Marius leest, geeft geen antwoord.)

EVA
(na een poos zwijgen).

Zeg Marius.
MARIUS
(lezend).

Ja....
EVA.

Ik dacht, laten we in de Kerstvacantie met de kinderen eens een uitstapje maken.
MARIUS.

Waarom? in al die kou uit je huis? En dan komt moeder immers hier! dat gaat niet.
EVA.

Ik zou 't zoo graag willen voor de kinderen - en 't breekt zooden langen winter....
(Marius geeft geen antwoord, leest, maakt een aanteekening.)

EVA.

Als we nu es naar Brussel gingen, dat is niet zoo ver....
MARIUS
(leest, lacht).

Welnee 't is ‘naast de deur!’
EVA
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(wil een paar keer beginnen iets te zeggen, maar hij merkt 't niet -, dan)

Marius!
(hij ziet vragend op)

vanavond - toe werk dan es niet....
MARIUS.

Waarom vanavond niet....
EVA
(nerveus).

Ik wou zoo graag eens.... eens.... ik weet niet.... eens gezellig samen zitten - laten we
- de avonden eens een beetje anders - prettiger maken....
MARIUS.

Maar kind! wat woù je dan! Ik zit hier toch expres al beneden bij je....
(ziet haar aan, vriendelijk geduldig).

EVA.

Maar je zit aldoor te werken....
MARIUS.

De avond is mijn eenige rustige werktijd Eva; en we hebben toch niet altijd wat te
praten!
(hij buigt over zijn boek, zijn hand strijkend over zijn hoofd, als onaangenaam gehinderd).

EVA
(ziet hem aan, dan aarzelend).

Ik bedoel ook - ik wou - ik vind, dat we altijd elk zoo alleen zitten (zij wacht even, hij leest door)

ik wou iets sàmen doen, dat de avonden niet zoo lang en stil zijn - voor mij waren
van den winter....
(zij wacht weer, ziet hem aan - hij leest ingespannen door, maakt nu en dan een aanteekening
- even nog
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staat ze naast hem te wachten - dan eindelijk gaat ze de kamer uit. Hij ziet niet op - schrijft
door).

Doek.

Einde van het Eerste Bedrijf.

Tweede Bedrijf.
Eerste Tooneel.
Eva, Marius, Lize.

(Het is einde December - in den haard brandt groot vuur. Er is winter gezelligheid in de kamer.
Door de glazen balkondeur ziet men nu kale boomtakken. Marius zit te schrijven voor zijn
bureau, Eva met een boek op haar lagen stoel voor 't vuur, Lize in de breede vensterbank en
kijkt naar buiten. Zij heeft lang donker haar, is kinderlijk frisch en druk, heel bewegelijk).

LIZE
(lacht luid op).

Hij kijkt!
MARIUS
(schrijvend).

Wie?
LIZE
(lacht opnieuw).

Wàt 'n gekke vent!
MARIUS.

Wie?
LIZE.

Ik kén 'm niet. Weet ik wie dat is! nou lacht ie.
MARIUS
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(even kijkend).

Een vreemde.
(Geïrriteerd).

Ga van 't raam weg Lies!
LIZE
(met haar voet op en neer wippend, doende alsof ze hem niet bebegrijpt, pruilend).

Waarom mag ik daar niet zitten?
MARIUS.

Omdat ik 't verbied.
LIZE
(halfluid).

Dat 's een reden!
MARIUS.

Wat zeg je?
LIZE
(van de vensterbank springend).

Niets (slentert door de kamer).

EVA
(heeft in tegenstelling met het droef vermoeide maar kalme van het eerste bedrijf, nu iets uiterst
geïrriteerds, een trek van afgejaagdheid in haar gezicht).

Doe je zulke dingen bij grootmoeder en tante Anna? Vinden die dat goed?
LIZE
(van de vensterbank springend.).

Ik doe nooit iets, dat ze 't zien!
(brutaal lachend)

Tante Anna kletst over iedere kleinigheid zoo'n eeuw en grootmoeder zit met zóó'n
lang gezicht
(wijst in de lengte)
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en zegt heelemaal niets. Nee, daar doe ik, als zij d'r bij zijn nooit iets anders dan stil
zoet voor me zitten kijken; zoo.
(zit met een gek gezicht doodstil heel rechtop, haar handen op haar knieën; lacht dan luid,
valt Eva om haar hals).

Hoe vindt ze dat? Oh, wat 'n gezichtje! zoo boos.
(kust haar).

Je kan 't tòch niet leelijk maken hoor, probeer 't maar niet, 't is altijd doddig!
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MARIUS
(van zijn bureau).

Ik verkies niet Lies, dat je op zoo'n manier spreekt van grootmoeder en tante Anna.
LIZE
(jolig).

Ik zèg heelemaàl niet, dat ik tante Anna's gezicht doddig vind. Ik had 't tegen moes.
MARIUS
(streng).

Je begrijpt me heel goed - denk eraan, ik wil 't niet meer hooren. Je hebt veel te veel
aan grootmoeder en tante Anna te danken.
LIZE
(recalcitrant).

Ik ben heelemaal niet dankbaar! Niks! Ik wou veel liever thuis zijn.
(Pruilt boos.)

MARIUS
(na even zwijgen).

Lies, kom eens hier.
(Ze komt dadelijk liefkozend, poezig vleiend bij hem staan.)

Begrijp je nu niet, dat ik 't voor je bestwil doe?
LIZE
(ziet naar Eva).

Hoe kàn dat nou voor m'n bestwil zijn, als ik 't naar vind!
MARIUS.

In 't leven wordt niet altijd gevraagd, wat je prettig vindt, maar wat noodig is. Ik had
je ook liever hier.
LIZE
(in hoogste verbazing).

Waarom doèt u 't dan - als ik baas was, deed ik altijd alléén waar ik zin in had.
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MARIUS.

Omdat er hier geen behoorlijke school is.
LIZE.

Dan kan ik toch heen en weer reizen.
MARIUS.

Dat is niet in 't belang van je werk.
LIZE
(onwillig).

Ik leer daar toch ook niets, ik heb dàar heelemaal geen zin om me uit te sloven.
MARIUS.

Jouw zin komt heelemaal niet te pas. Ik zeg, dat je moét.
(Lize laat hem los, gaat pruilend bij de kachel staan, loopt eindelijk boos de deur uit.)

EVA
(scherp).

Ben je nogal tevreden over de vruchten van jullie opvoedingssysteem?
MARIUS.

Wat wil je daarmee zeggen.
EVA
(driftig).

Dat kind, dat verleden jaar toen ze heenging open en eerlijk was, heeft dáár leeren
huichelen. Je hóórt 't haar zeggen: Ik zit, als zij erbij zijn, met een zoet gezicht.
MARIUS
(spottend hoog).

Dus jij wìl beweren dat Lize daar oneerlijk leert zijn.
EVA.

Ja zeker beweer ik dat. Door de loodzware verveling - het zwijgsysteem, daar kan
Lize niet tegen....
(na een zwijgen).

En ze heeft nog iets over zich gekregen - iets - dat ik niet precies kan zeggen.
MARIUS
(alweer toegevend vriendelijk spottend.)
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Dat's altijd lastig, zoo iets, dat je niet zeggen kan. Is 't zoo diep psychologisch - kan
ik je ook helpen?
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EVA
(zijn spot negeerend.)

Zooals zij zat te doen tegen dien man op de vensterbank.... dat coquetteeren....
MARIUS.

Je hebt immers gehoord, dat ik 'r dat verboden heb. Daaruit zie je toch, dat 't noodig
is haar kort te houden?
EVA.

't Lijkt me op die manier toch niet te helpen!
MARIUS
(schrijft weer).

Kom - breek jij nou je hoofdje maar niet met opvoedkundige problemen - dat gaat
je niet af. Heb je nog iets te zeggen aan Anna?
EVA
(bits).

O nee.
MARIUS.

Ze heeft jou 't laatst geschreven - ze beklaagde zich, dat je haar niet geantwoord hadt.
EVA
(strak).

Dan zal ze zich nòg eens moeten beklagen.
MARIUS
(negeerend haar bitteren toon).

Dan zal ik den brief sluiten. Wil je 'm lezen?
EVA.

Nee, dank je.
MARIUS.

Kom, kòm probeer toch eens wat minder klein te zijn!
(met een zweem van ongeduld)

word toch eens mènsch! Je moest toch eens waardeeren, hoeveel ze voor de kinderen
heeft gedaan en nóg doet.
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EVA
(hevig.)

Dat kan ik haar niet vergeven - zij hebben mijn kinderen van me afgenomen - en ze
geen gelukkig, vroolijk thuis gegeven - met hun harde naturen kùnnen ze een kind
als Lize niet vatten - zoo'n moeielijk impressionabel kind.
MARIUS
(streng maar met gedwongen ergernis).

Weet je Eva, dat jij den laatsten tijd heel prikkelbaar bent - je stuift op om iedere
kleinigheid; dat is me zeer onaangenaam.
EVA.

Ja, ééns komt het in iemand tot een uiterste! Je wordt ééns zelf denkend mensch - al
is het laàt door de omstandigheden. Jouw familie heeft net zoo lang geïnfluenceerd,
tot mij de kinderen zijn afgenomen.
MARIUS.

‘Afgenomen’ - daar is geen sprake van; dat is jouw overdreven manier om de dingen
te betitelen; ieder mensch die op een dorp woont, is nu eenmaal verplicht zijn kinderen
in de stad op school te doen.
EVA.

Zeker! Natuurlijk. Maar Lize kon heel goed iederen dag heen en weer reizen, daarvoor
hoefde ze niet uit huis. Dàt is mijn grief.
MARIUS
(kalm).

Ik doe, wat ik voor jou en het kind het best acht. Een kind hier onder jouw leiding
wordt nooit zelfstandig - je verweekelijkt ze - jij brengt er niet in, wat van ouds bij
de Kolbergen altijd het hoogst werd gesteld: zelfbeheersching en vastheid van wil.
En daar maak ik je geen verwijt van, zoo is nu eenmaal jouw natuur. Maar 't is mijn
plicht te zorgen, dat de kinderen er niet onder lijden.... zoo bespaar ik je latere
zelfverwijten. Jij kunt geen kind opvoeden.
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EVA.

Je hebt 't niet willen probeeren - Misschien vroeger niet, toen Hein klein was, toen
was ik zelf nog een kind - maar nu met Lize is 't iets anders.... Ik zie niet in....
MARIUS.

Nee, jij ziet ook niet in, dat is het juist
(zacht).

Ik heb een vrouw genomen voor mezelf en geen opvoedster van mijn kinderen. Dat
heb ik nooit van je verlangd, want ik wist, dat je dat niet zijn kòn.
EVA
(bitter).

't Is wonder, dat je mij wèl geschikt vondt Jantje op te passen, dat jouw moeder dat
ook niet doen moest.
MARIUS
(gedwongen kalm doch pijnlijk getroffen).

Je moet niet zoo onredelijk zijn - daar is nooit sprake van geweest, Jantje was een
ziek kind, dat heb ik nooit beschouwd als de anderen....
(Eva zwijgt. Marius gaat niet dadelijk door met schrijven; hij wendt zich wel voor zijn bureau,
maar kijkt een oogenblik naar 't kinderportret, zit dan stil als in pijnlijke gedachten).

(Eindelijk schrijft hij weer door).

Tweede Tooneel.
Eva, Marius, Mevrouw Kolberg, Hein, Lize.

(Mevrouw Kolberg komt binnen; zij is een statige oude vrouw, streng aristocratisch gezicht
met wit haar. Eenvoudige zwart zijden japon. Zij heeft een lichte verlamming aan haar
linkerhand. Het hooge koude in haar verzacht geheel als ze spreekt tegen Marius en de kinderen.
Achter haar komen Hein en Lize stoeiend.)

MEVROUW KOLBERG.

Ik kom me even warmen voor ik naar boven ga.
(gaat zitten in den leunstoel voor den haard, dien Marius dadelijk bijschuift).

Dank je.
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MARIUS.

Hebt u nog iets aan Anna te schrijven, moeder?
MEVROUW KOLBERG.

Nee - ik niet meer. Heb jullie geschreven?
MARIUS.

Ja, ik heb geschreven.
MEVROUW KOLBERG

Jij ook Eva?
EVA.

Nee, ik niet
(stilte).

LIZE.

Moes, ik heb mijn weddenschap gewonnen! Hein, geef me nou m'n chocola.
HEIN.

Vanmiddag.
LIZE.

Hè flauw! Waarom dan pas?
HEIN.

Kind! de chocola groeit me toch niet op m'n rug!
LIZE.

Wat is er, waarom kijk je me zoo aan?
HEIN.

Strijk je haar es uit je oogen. Wat een vreeselijke bos haar heb je tegenwoordig.

Groot Nederland. Jaargang 5

561

LIZE.

Dat 's de mode.
HEIN.

Leelijk hoor!
LIZE.

Och jongen, je hebt er geen verstand van!
MEVROUW

KOLBERG. Ik heb 't je ook al gezegd Lies, dat je je haar leelijk hebt - je weet wel, ik
wil het thuis zoo niet zien.
LIZE
(koppig mokkend).

Iedereen heeft 't zoo.
(Eva kijk haar opmerkzaam aan.)

HEIN
(tegen Eva).

Die kinderen van haar leeftijd verzinnen altijd wat anders
(Marius komt ook in den kring).

LIZE.

Kinderen! Ik word al zestien.
HEIN.

's Jongens! wat jong nog! Ja je bènt ook nog maar 'n klein ding.
LIZE
(minachtend).

Zoo! Ik ben de langste van mijn klas, van de meisjes.
HEIN.

Wat zijn dàt dan allemaal 'n onderkruipsels!
(lachend stoeien ze).

MEVROUW KOLBERG.

Hein, ik had je vandaag nog niet gezien.
HEIN
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(stug).

O, met de koffie was ik niet thuis.... maar vanmorgen heb ik u door 't raam
goedenmorgen gezegd, grootmoeder.
MEVROUW KOLBERG
(bitter).

O ja - dat is waar, door 't raam. Dat was ik vergeten.
(Eva ligt al dien tijd zwijgend in haar stoel.)

HEIN.

Wat hoor ik toch? Zijn ze hier in den tuin aan 't kappen?
(kijkt naar buiten)

Hè vader, dat boschje aan 't eind van den tuin - laat u dat omkappen?
LIZE.

Omkappen?!
MARIUS.

Je drukt je wel wat grootsch uit
(lacht).

Bòschje. 't Zijn vier boomen.
HEIN.

Waarom doet u dat?
MARIUS.

Ze benemen me ten eerste te veel het uitzicht uit mijn kamer; ten tweede wil ik er
een tuinhuis laten zetten.
EVA.

Ik wist niet Marius, dat je dat liet omkappen.
MARIUS.

O, - heb ik 't je niet gezegd? Hé, ik dacht van wèl.
HEIN.

U houdt zoo van dat boschje, hè moeder?
MARIUS
(lacht).

Kom kom - nu ineens?!
EVA
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(bedwongen driftig).

Ik hou juìst van dat boschje, dat heb ik je toch wel eens gezegd. - Daar had je wel
eens aan kunnen denken.
MARIUS
(moe verveeld).

Och onzin! dàt kennen we nou. Als er een aardig tuinhuisje staat, ben je de boomen
al làng weer vergeten.
EVA.

Omdat ik niet nutteloos meer spréék over de dingen, die eenmaal gebeurd zijn, daarom
ben ik ze niet vergeten.
MARIUS
(toegefelijk redeneerend).

Als je nu nergens mijlen in den omtrek boomen had, dan was 't wat anders. Maar
voor 't huis
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staan boomen, op den weg staan boomen, ga naar 't bosch en je ziet niets dan boomen.
MEVROUW KOLBERG
(koud).

Waarom ben je juist zoo gesteld op deze boomen, Eva?
EVA.

Omdat ze altijd vól vogels zitten. We hebben geen een zoo beschutte plek in onzen
tuin. Heel vroeg in 't voorjaar zijn de merels er al - ik zit altijd te kijken naar 't voeren
van de jongen. Als je dit nu omhakt, dan verjaag je ze.
MEVROUW KOLBERG.

D'r zijn nog meer boomen op de wereld dan juist deze vier.
HEIN.

Maar niet dat moeder ze zien kan, dat moeder er plezier in heeft.
MARIUS.

Maar Eva! Eva!
(hij lacht).

Nou - wil ik dan maar toegeven en de andere twee laten staan? Hè?
EVA
(zit als voren).

Nee, hak die nu óók maar om.
LIZE.

Wat wou u in dat tuinhuis doen vader? Wel leuk!
MARIUS.

Theedrinken b.v. 's zomers. Je hebt daar een prachtig uitzicht.
HEIN.

Maar die boomen waren een plezier voor moeder; dat is nou jammer!
MARIUS KOLBERG.

Beste Hein, bemoei jij je nu niet met mijn dingen, die zal ik voor mezelf weten.
(Hein zwijgt met bedwongen ergernis. Kijkt even naar Eva, die onveranderd onverschillig
voor zich uit ligt te kijken).

LIZE
(Eva lief kozend).
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Arme moes d'r vogeltjes hè? Dàt vindt ze zoo leuk! weet u wel verleden jaar, toen
we Jo nog hadden - die was een boodschap gaan doen, en de pudding stond te koken
- en moes was weg, die zat in den tuin te kijken naar 't voeren van de jonge vogels
- en dacht aan geen pudding....
HEIN
(kort).

Noù! zwijg daar nu maar over! Nù wéten we 't al! Zoo lang ik me herinner weet ik
niets van verbrand eten door moeders schuld. In ieder geval was dit de schuld van
Jo - maar zoo'n wurm als jij hoeft daar niet over te praten. Dat komt niet te pas.
LIZE.

Stuif maar niet zoo op, ik meende d'r niets mee! Ik moest 'r alleen maar zoo om
lachen....
HEIN.

Als je dan nu maar uitgelachen bent.
(Lize haalt boos haar schouders op.)

MARIUS.

We zullen nu dit debat maar sluiten, om niet genoodzaakt te zijn nog meer onzin aan
te moeten hooren. Kom Eva!
EVA.

Ik zeg er immers niets van! Je kunt doen wat je wilt.
MARIUS
(schertsend tegen Eva).

Jij mag ook wel eens in mijn tuinhuis zitten - je mag zelfs je poes meenemen.
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LIZE
(haar armen om zijn hals).

En als ik er dan ben? De poes wèl? en ik niet?
MARIUS.

Dàn mag jij inplaats van de poes.
LIZE.

Oh, màg dat wel moes? Kan u dàt wel over u verkrijgen, Moortje thuis te laten?
EVA
(dof).

O ja kind.
LIZE
(lief kijkend).

Hè, kijk eens wat 'n sneeuw! Leuk!
MEVROUW KOLBERG.

Wat duurt dat slechte weer làng - ik ben hier nu al drie weken - en ik heb nog niets
anders gezien of gehoord.
MARIUS.

Ja, 't hindert mij ook.
LIZE
(lachend).

Moes niet! die hoùdt ervan! van sneeuw en storm.
MARIUS
(lachend).

Hou jij daar dan maar van! altijd in de contramine.
EVA
(ingehouden).

Ik hoùd niet meer van zon en van mooi weer en van die effen blauwe luchten - dagen
lang. Dit is beter.
MEVROUW KOLBERG.
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Dan ben jij wel een groote tegenstelling met alle andere menschen. Zomer is heel
wat beter vind ik, vooral in die eenzaamheid.
EVA.

Eenzaam is 't toch.
(Hein legt zijn hand op haar schouder).

LIZE.

Waarom vindt u dit weer prettig, moes?
EVA.

't Is tenminste iets - leven, beweging....
(houdt plotseling op.)

MEVROUW KOLBERG.

Maar als je je huishouden hebt Eva, dan heb je toch genoeg te doen - ik heb nooit
dat gevoel van afleiding moeten zoeken gehad.
EVA.

Nee, mijn gevoel hebt u nooit gehad - dát is zeker,
(zwijgen).

MARIUS.

Maar van den zomer, toen hield je toch maar wat veel van dat mooie weer; toen
wandelde je uren lang met onzen waarden vriend - hoe heet hij - Van Leenten
(lacht.)

(Mevrouw Kolberg ziet even snel opmerkzaam naar Eva, die een oogenblik onwillekeurig
pijnlijk de oogen samentrekt.)

LIZE
(luidruchtig).

Nee, dat heb ik heelemaal vergeten te vertellen, hoe is dàt mogelijk'! Meneer Van
Leenten is hier weer.
(Eva schrikt op, de schok is te groot, dan dat zij zich dadelijk geheel kan beheerschen. Langzaam
herstelt ze zich, blijft nerveus - ziet dan plotseling, dat haar schoenmoeder haar scherp, begrijpend
aanziet.

Mevrouw Kotterg wendt eindelijk haar oogen weer van Eva af. Er ligt een trek van groote smart in
haar gezicht als zij haar zoon aanziet).

LIZE.
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Hoe vindt u 't, moes? Ik vindt 't dol, dat hij net komt, als ik er nog ben! Ik vind 't een
snoes van een man!
MARIUS
(spottend tegen Eva).

Vind je 't ook een snoes? Nee - een - een geestverwant hè, zóó noem je zoo'n meneer
met een flambard.
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LIZE
(verontwaardegd).

Vindt u 'm dan niet aardig?
MARIUS
(a.v.)

Ja zeker! Vlieg me niet aan.
(Eva staat op, gaat de kamer uit).

Derde Tooneel.
Marius Kolberg, Mevrouw Kolberg, Lize, Hein.

HEIN.

Zeg Lies, hoe is dat toen afgeloopen, ben jij nog naar je fuif geweest, waar je naar
toe zou gaan dien Donderdag?
LIZE.

O nee zeg, dàt is zoo ellendig afgeloopen - nee grootmoeder, u mag niet lachen!
MEVROUW KOLBERG
(glimlachend).

Ik lach niet.
LIZE.

Nou moet je hooren! Den vorigen dag was 't zoo'n vreeselijk weer, en toen had ik
juist zoo'n zin om d'r in te gaan loopen. Grootmoeder en tante preekten al....
MEVROUW KOLBERG.

Préékten?....
LIZE.

zeìden al.... doe 't niet, want je zal verkouden worden, en dan kan je niet gaan.
HEIN.

En toen ging je natuurlijk tòch, zoo'n wijsneus ben je wel!
LIZE.

Ja - ik weet niet hoe dat komt, maar als 't dan niet mág, dan heb ik er juist zoo'n
vreeselijke zin in.... nou en toen ging ik - en toen wèrd ik verkouden - en toen kon
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ik niet gaan. Ellendig!! En toen beklaagden ze me niet eens - Beklaagt u me niet
eens?
(tegen Marius).

MARIUS
(lachend.)

Nee, niemand had je gedwongen, of zelfs maar gevraàgd uit te gaan.
LIZE
(boos).

Hè jakkes! Maar daárom is 't toch nèt even erg, om niet naar 't partijtje te kunnen
gaan! Ik had al vijf dansen besproken, maar ik zag er uit! zoo verkouden! Ik ga liever
niet, dan dat ik er ontoonbaar uitzie.
MEVROUW KOLBERG.

Ja, je moet nu eenmaal altijd de gevolgen van je daden dragen.
LIZE.

Nou ja - dràgen - dràgen - natuurlijk, niemand anders gaat voor je in bed liggen maar dààrom wil je tóch erg beklaagd wezen.
MEVROUW KOLBERG.

Kom, een echte Kolberg wil niet beklaagd zijn.
LIZE.

Dan bèn ik geen echte Kolberg.
MEVROUW KOLBERG.

Dat ben je wèl.
LIZE.

Nou - ik word graag èrg beklaagd als ik narigheid heb.
MARIUS
(lachend.)

Wat heb je dan wel allemaal voor narigheid?
LIZE.

O zoo veel. Dat làmme school.
MEVROUW KOLBERG.

Làmme?
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LIZE
(schatert.)

O nee, onaangename.... nee hoor! ik zeg tòch lamme, dat is de eenige naam, die er
voor past.
MARIUS.

Wat zou jij dan wel willen?
LIZE
(naar hem toespringend aan hem hangend.)

O! geen school meer.... Wel es een les zoo nu en dan hier thuis - niet te dikwijls.
MARIUS
(haar vasthoudend, lachend.)

Luieren maar hè? Nee, nee.
LIZE
(pruilend.)

Ja - u wil me weghebben, dàt weet ik wel. Moes wou me veel liever hier houden.
MARIUS
(a.v.).

Nee - dat is niet zoo.
LIZE.

Jawel, dat is wèl zoo!
MEVROUW KOLBERG.

Vindt je het zóó erg Lies, om bij mij te zijn?
(Lize zwijgt, schuift verlegen met haar voet heen en weer).

MARIUS.

Kom Lies, je moet goed willen leeren.
LIZE.

Waarom?
MARIUS.

Dat moet ieder mensch?
LIZE.
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Jakkes!
(niet meer naar hem luisterend, rukt wild een raam open).

Oh, daar is Lena! Lena!! Lena!!
MEVROUW KOLBERG.

Wie is Lena?
LIZE
(gebogen uit 't raam naar buiten pralend).

Zeg Lena! Kom je een beetje bij me? Wacht dan even, dan kom ik beneden - hè?
Wat zegje?
MARIUS.

Zeg, ben je dwaas, doe 't raam dicht, 't Is geen Juni, we waaien hier weg. Wie is Lena.
LIZE
('t raam sluitend).

Een meisje.
MARIUS.

Ja, dàt begrijp ik. Wàt voor 'n meisje?
LIZE
(weghollend).

Ze logeert bij meneer Berger.
(Lize af).

MARIUS.

Oh - goed.
HEIN.

Is dàt die Lena Berger, waar ik mee speelde, toen ze zoo klein was.
MARIUS.

Ja - die is het.
HEIN.

Die moet ik nog eens zien, dat vind ik curieus.
(Hein af).

Vierde Tooneel.
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Mevrouw Kolberg, Marius Kotterg.

(Oogenblik stilte).

MARIUS
(zoodra hij met z'n moeder alleen is, verandert zijn manier van doen. Hij is nu zacht, hartelijk,
ernstig).

Wat zucht u moeder?
MEVROUW KOLBERG.

Ik denk eraan, hoe lastig 't zal zijn van dat moeielijke kind een behoorlijk mensch te
maken.
MARIUS.
(zacht).

Daarvoor heb ik 'r u gegeven, moeder.
MEVROUW KOLBERG.

Ja kind, maar 't is een zware taak.
MARIUS.

Is ze u te zwaar?
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MEVROUW KOLBERG.

Nee - voor jou is niets me te zwaar....
(peinst)

maar toch twijfel ik dikwijls tegenwoordig of ik slagen zal. Lize is zoo onbegrijpelijk
veranderlijk - zoo wispelturig. En dat kind kan een tóón hebben - ze kan zóó lastig
en onhandelbaar zijn, dat wij soms geen raad weten; - dat je zoo voelt - dat je niets
geen invloed op haar hebt. Daar heb ik veel verdriet van, en 't valt me tóch op, dat
ze voor Eva zoo gedwee is - voor Eva doèt ze 't, als die iets zegt.
MARIUS
(lacht).

Nou ja, dat gehoorzamen, dat is een van haar kuren. Eva heeft er anders nooit veel
orde onder gehad.
MEVROUW KOLBERG
(Marius even snel aanziende).

Maar Eva is verànderd! Is jou dat niet opgevallen? Ze is meer mènsch geworden de
laatste jaren.... èn ze lijkt me buitengewoon prikkelbaar - verbeeld ik me dat? Anders
is ze meestal maar onverschillig, laks - maar nu, om iedere kleinigheid.
MARIUS
(hoofdschuddend).

O nee, ik vind juist, dat ze niets veranderd is.
(wat moe, vergoelijkend).

Een beetje jaloezie - dat weten we nu hè?
MEVROUW KOLBERG.

Weet je Marius, wat het voor mij zoo moeielijk maakt, de kinderen in onze richting
te leiden - dat Eva altijd als een vijand staat tusschen mij en de kinderen. Zij zegt,
de kinderen zijn haar afgenomen, maar dat is niet waar: Zij heeft mij jouw kinderen
volkomen ontroofd. Hein heb ik niet kunnen binden - Lize....
MARIUS.

Och moeder! Als ze oùder zijn, zullen de kinderen zèlf inzien, hoeveel ze u te danken
hebben, hoeveel u voor ze gedaan hebt.
MEVROUW KOLBERG
(zwijgt. Na een poos:)
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Het gebeurt niet dikwijls hè, dat we zoo eens samen zijn, wij met ons beiden, dat we
nog eens over alles kunnen praten.
MARIUS.

Nee - veel te weinig. Vertel me es van alles, moeder, hoe is 't met Bet?
MEVROUW KOLBERG.

Oh, ze is nog zoo flink. Hóór je haar niet roepen met dat krakerige schelle stemmetje:
De groeten aan de jonge meneer.
MARIUS.

De jonge meneer! Ik ben van't jaar al een-en vijftig geworden.
MEVROUW KOLBERG.

Ja - ik kan 't me niet begrijpen. Maar je bent grijzer geworden.
MARIUS
(spottend.)

Dat komt van al de emoties hier op dit dorp.
MEVROUW KOLBERG.

Een mensch wordt óók oud vóór zijn tijd door te weinig emotie.
(Marius zwijgt. Hij ziet peinzend voor zich uit.)

MEVROUW KOLBERG
(plotseling hartstochtelijk).

Oh, altijd als ik hier weer kom, ik kàn 't niet verkroppen dat jij hier zit - jij! die zoo'n
prachtige toekomst hadt.
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MARIUS
(met even voorhoofdfronsen).

Laten we daar nu maar niet over praten.
(zwijgen).

MEVROUW KOLBERG.

Hoe ver ben je met je werk?
MARIUS.

Oh, dat schiet op. Het is een rustige tijd nu, ik kan er bijna den heelen dag aan voort.
- Die winteravonden zijn zoo lang.
MEVROUW KOLBERG.

Zit je dan hier - in de huiskamer?
(glimlacht.)

Jongen, 't is misschien kinderachtig voor zoo'n oud mensch als ik, maar als ik nu
weer thuis ben, stel ik me zoo graag voor, hoè jij nu zit te werken - waar....
MARIUS.

Hier zit ik dan.... ook al om Eva. Feitelijk zit ik liever te werken op mijn eigen kamer,
maar dan pruttelt ze over eenzaamheid en zoo....
MEVROUW KOLBERG.

Begrijpt ze niet, dat je alléén wil zitten om je werk?
MARIUS

Nee, dat begrijpt ze niet. Daar kan zij zich niet in verplaatsen.
MEVROUW KOLBERG.

Stelt ze er nu niets geen belang in? Vindt ze 't nu b.v. tòch wel niet aardig, dat je een
boèk schrijft?
MARIUS.

O, welnee.
MEVROUW KOLBERG.

Maar Marius, heb je dan wel ooit haar belangstelling trachten te wekken - heb je er
wel eens met haar over gepraat?
MARIUS.

Ik met Eva praten over Staathuishoudkunde?
(hij lacht even moeilijk).
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Jawel vroeger - met mijn vorig boek, toen heb ik het wel geprobeerd er met haar
over te praten - je wil dan toch wel eens een enkelen keer iets als belangstelling
hebben voor je werk....
(zwijgt eenige oogenblikken als in onaangename herinnering.)

Maar.... absoluut niet - na dien tijd heb ik 't nooit weer geprobeerd.... dat ligt niet in
mijn aard, als ik ééns mijn hoofd gestooten heb, nóg eens aan te kloppen. Bovendien
als het haar iets kon schelen, zou zij zèlf wel eens vragen....
(zich met geweld tot zijn gewone opgewektheid dwingend)

maar - daar is niets aan te veranderen hè? zij kan 't ook niet helpen, je kunt 't haar
niet verwijten.
(Mevrouw Kolberg zit in droevig nadenken).

Is u vermoeid, moeder?
MEVROUW KOLBERG.

Ja - ik ben moe, hoe laat is het?
MARIUS.

Vier uur.
MEVROUW KOLBERG.

Ik ga wat rusten vóór het eten jongen.
MARIUS.

Ja - doèt u dat. Is het u hier wat te druk?
MEVROUW KOLBERG.

Och ja - ongewoonte....
(knikt)

Tot straks.
(Mevrouw Kolberg af).
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Vijfde Tooneel.
Marius Kolberg, Eva.

(Marius Kolberg alleen zit even nà te denken, dan langzaam met gefronst hoofd gaat hij terug
aan zijn bureau; schrijf t. Eva komt binnen, kijkt eerst voorzichtig of hij alleen is; zij ziet er
bizonder bleek geagiteerd uit, vergeefs zich tot kalmte trachtend te dwingen. Een poosje staal
ze naar Marius te zien, dan, als hij niets merkt, gaat ze op de bank zitten.)

EVA.

Marius!
MARIUS
(schrijft).

Ja....
EVA
(staat plotseling op, loopt naar hem toe, legt haar hand als smeekend op zijn arm).

Marius - toè - alsjeblieft! schrijf niet verder
(dringend nerveus, bijna smeekend).

Wil je niet even naar me luisteren?
MARIUS
(schrijvend).

Ja, ik luister....
EVA
(a.v.)

Kan je niet even ophouden met schrijven; terwijl ik tegen je spreek?
MARIUS
(zijn pen òp in zijn hand).

Wel?
EVA
(a.v.)
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Laten we voor één keer eens met elkaar praten zooals andere menschen dat toch ook
doen. Waaróm wij dan niet!
(meer en meer opgewonden).

Ben ik dan zóó dwaas, zóó onmogelijk in joùw oogen, dat ik niets verstandigs kan
zeggen - dat je....
MARIUS
(bedarend).

Kindlief wees kalm, laat je niet zoo door je zenuwen regeeren.
EVA
(a.v.

Dat doe ik niet - dat doe ik niet....
MARIUS.

Wàt 'n gedòe.
EVA.

Marius, wees alsjeblièft ernstig!
MARIUS.

Maar God kindlief, zèg het dan, wat je te zeggen hebt.
EVA.

Je hebt me nooit dezen wensch ingewilligd.... ik....
MARIUS
(spottend).

Wàt voor 'n wensch?
EVA.

En ik zoù je dit niet nòg eens vràgen als er niet - als er niet zooveel van afhing voor
ons allebei....
MARIUS
(maakt een aanteekening).

Wat is dat dan?
EVA.

Wìl je - ìk wou je...
(plotseling uitbarstend).

Je schrijft maar dóór - je luìstert niet!
MARIUS.
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Jawèl, jawèl ik luister, maar deze stukken moeten weg.
EVA.

Laat ik dan voor dezen eenen keer - vijf minuten vóór je werk gaan.
MARIUS
(glimlacht).

EVA.

Je maakt me gèk met dat eeuwige lachen!!
MARIUS.

Kind, als ik niet lachte, zouden we samen ruzie krijgen en dat wìl ik niet.
EVA
(heftig).

Ik wèl - alles is beter dan dat nooit één van je woorden in ernst wordt opgevat.
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MARIUS.

Hm.
EVA.

Marius
(radeloos).

God, hoe moet ik 't je dan toch zeggen, hoe moet ik 't je duidelijk maken - dat het
noodig is....
MARIUS.

Ik schijn een hard hoofd te hebben.
EVA
(na een poos zwijgen, worstelend om zich tot kalmte te dwingen),

Daareven spraken we samen over Lize....
MARIUS.

O lieve God begint dàt weer.... Dat was nou nèt afgehandeld.
EVA
(kalmer, dringend ernstig).

We zijn nu alleen, laten we er nu nog eens kalm over praten - denk je in mijn geval,
- zie je niet Marius hoe eenzaam mijn leven is - als de kinderen weer weg zijn....
(Hartstochtelijk smeekend.)

Ik kàn niet meer dat alleen zijn uithouden - ik moèt een kind om me heen hebben....
MARIUS.

Nee - nee....
EVA
(bijna schreiend).

Als jij wilt - als je maar ééns een flauw begrip ervan hadt - wat ik nu.... uitsta....
MARIUS
(ongeduldig).

Kind, wat ben je overspannen, wat maak je je toch voor hersenschimmen! Leef toch
eenvoudig voort, zonder je eeuwig te verdiepen in je eigen grieven en verdrietjes.
EVA.
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Het is geen hersenschim - het is waarheid - wáárheid, die nog eindigen zal met me
gèk te maken.
MARIUS
(a.v.)

Ja, als je zoo voortgaat, is daar wel kans op.
EVA
(wacht).

Als je wist, als je wist wat er - gebeuren zal - dan kan ik wel niet anders - dan zal
ik....
(zich bezinnend zijn arm grijpend, smeekend).

Marius, ik vráág je nu, als je van me houdt, als je iets om me geeft - gééf me dan het
kind thuis - ik kan niet zonder d'r - ik kàn niet tegen dit leege stille huis - ik - vroeger
had ik Jantje nog.... Wil je niet - wil je 't niet doen voor me....
MARIUS.

Nee.
(streng.)

Eva! nu moet 't uit zijn; kalmeer je. Beheersch je zenuwen alsjeblieft. Begrépen?
(grijpt forsch haar hand.)

EVA
(rukt zich los).

Jij jaagt me d'r uit - joùw schuld is 't - als - als ik - alles - wat er nu gebeurt....
MARIUS.

D'r zàl niets gebeuren. Wees nu kalm Eva.
EVA.

Nu moet ik.... nu heb je ook geen recht, me ooit iets te verwijten. Onthoud dat!
MARIUS
(zoekend in zijn papieren, vriendelijk bedarend.)

Dat heb ik immers nooit gedaan.
(Eva staat stil bleek, met strakke oogen achter hem)

MARIUS.

Heb je je d'r maar neergelegd,
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(hij neemt zijn papieren op, loopt haar voorbij naar de deur)

Ik wist 't wel, dat dàt altijd 't slot is, dat je verstandig wordt (bij de deur schudt hij even glimlachend 't hoofd tegen haar. - Af.)
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Zesde Tooneel.
Eva, later Van Leenten, Lize, Hein.

(Eva alleen gelaten staat nog een poos strak te kijken, dan langzaam laat ze zich op de bank
neerzakken, rondziend met star bleek gelaat. Dan als bang, krimpt ze in elkaar, zit stil met
haar hoofd in haar handen in elkaar gedoken. Buiten in de gang hoort men duidelijk de stemmen
van Hein en Lize - dan na eenige oogenblikken is er een andere stem, die Eva doet opschrikken,
alsof ze vluchten wil, maar ze blijft als verlamd wachten).

(De deur vliegt open).

LIZE
(hangend aan Van Leenten's hals).

Wat dól! Wat vrééselijk leuk, dat u er is!! Doet u mee met ons? We voetballen in de
gang - hè doet u leuk mee!?
VAN LEENTEN
(lachend).

Nee - nee een anderen keer (in de kamer ziend)

Waar is je moeder?
(Hein is ook mee op den drempel gekomen. Hij ziet nu plotseling getroffen aandachtig van Van Leenten
naar Eva, die doodsbleek roerloos Van Leenten aanstaart).

LIZE.

Doèt u nou mee?
VAN LEENTEN.

Nee - misschien straks - nu niet
(hij maakt lachend Lize's armen van zijn hals los, gaat snel de kamer door naar Eva toe, die
hem afwacht.)

HEIN
(zich herstellend).

Kom Lies
(beiden af).
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VAN LEENTEN
(staat stil bij Eva, houdt haar hand vast. Dan haar ontroering ziende, laat hij haar los, tracht
zèlf zich te kalmeeren, loopt heen en weer, kijkt rond. Hij neemt een oogenblik haar vingerhoed,
die op haar werkmandje staat, in zijn hand - dan ziet hij weer naar haar.)

VAN LEENTEN.

Ja.... hoe is 't hier?
EVA.

Ik wist niet - ik.... je boeltje is dat er al?
VAN LEENTEN.

Nee.
EVA.

Ga je niet schilderen?
VAN LEENTEN.

Nee. - De kinderen zijn thuis hè? - én moeder Kolberg - die zag ik boven pralen voor
't raam.
EVA.

Ja.
VAN LEENTEN
(naast haar staand, op haar neerziend zacht).

Je ziet Evy, ik ben teruggekomen - ik - kon er niets aan doen.... en ik wil er ook niets
meer tegen doen.
(Eva ziet hem aan: zij heft langzaam haar hand op, grijpt de zijne vast, met een glimlach
als van rust.)

VAN LEENTEN
(naast haar zittend, in grooten, kalmen ernst).

Luister eens Evy, wat een mensch verlangen kan en strijden, dat heb ik verlangd
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en gestreden - volgens joùw wil - ik heb geprobeerd te zien met joùw oogen - nu wil
ik dat niet meer.
EVA
(steeds hem vasthoudend, hem aanziend.)

O Frank, al dien tijd, dat jij bent weggeweest.... ik kòn 't niet meer uithouden - zonder
je.....
FRANK.

M'n arme schat, je ziet er slecht uit - is dat om mij - kindjelief - je scheelt toch niets??
EVA

Ik kòn 't niet langer dragen - ik zou gèk geworden zijn - nu zijn de kinderen thuis,
maar vóór dien tijd.... ik ben zoo eenzaam, zóó eenzaam geweest Frank.... zóó zou
ik 't niet nòg eens uithouden - anders als je voor je werk weg was - duurde 't toch
nooit zoo lang, hoogstens zes weken, nu waren 't vier maanden - die lange donkere
maanden - Marius op zijn kamer òf wel hier, maar dan toch niets zeggen en ik altijd
alleen (overspannen)

ik kàn niet tegen dat alleen zijn - ik dacht altijd maar aan 't vorig jaar, toen jij er was
en - Jantje nog.... mijn zenuwen zijn totaal van streek - ik kan niets meer.... ik ben
zóó prikkelbaar, alles wat Marius zegt maakt me dol - ik ga dikwijls maar weg, omdat
ik bang ben me niet te kunnen inhouden....
VAN LEENTEN
(bedarend.)

Evy, Evy....
EVA.

Ik wìst 't niet, dat je terugwas, Lize zei 't even terloops - toèn - toen ik wist, dat jij
hier weer was - werd ik zoo bang....
VAN LEENTEN.

Waarom bang!
EVA.

O god, ik weet zelf niet wat voor gevoel ik kreeg.... ik kon niets anders denken, aldoor
maar weer opnieuw als: dat zíjn mijn man en mijn kinderen - en mijn huis - en ik
wil weg - ik zal weggaan van alles - ik kan niet blijven....
(Van Leenten grijpt stom hartstochtelijk haar handen).

EVA.
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Maar toen ik boven alleen was - toen kon ik toch weer niet - toen ben ik tòch weer
naar Marius gegaan, toen heb ik 'm gesmeekt me Lize thuis te geven
(bijna weenend van angst)

- 't was 't laatste wat ik doen kon. Ik heb hem gezegd wat er nu gebeurt is jouw
schuld.... als Lize thuiskwam, dan.... dan kon ik wel blijven.... Hij lachte me uit - hij
luisterde niet.... - 't was weer 't oude, - nu is 't voor 't laatst geweest....
(uitgeput)

nu is 't uit tusschen hem en mij....
VAN LEENTEN
(heel kalm ernstig).

Nou moet je eens luisteren Evy; ik ben maar twee maanden in Parijs geweest, toen
ben ik weer op Oudwijk gaan zitten - ik kon bij Levers mijn oude kamer nog krijgen....
Ik ben daar heel rustig geweest - niemand kwam bij me, want ze dachten allemaal
dat ik in Parijs was.... en ik zat daar altijd maar te piekeren over ons probleem - en
ik kwàm niet verder - ik kon niet werken ook - 't gìng gewoon niet....
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EVA.

Nee.
VAN LEENTEN.

Maar zulke schijnbaar onbeteekenende dingen kunnen je gedachten een gewèldigen
stoot geven. Op 'n avond stond ik voor 't raam, buiten stond juffrouw Levers te praten
met een buur. Ze hadden 't over een vrouw, die op sterven lag.... ‘De dokter heeft 'r
opgegeven, nou maar 't is voor 't mensch zèlf een geluk eigenlijk, wat hàd ze aan d'r
leven! niks! ze is nog beter dood, dan heeft ze tenminste geen verdriet meer.’ Zie je,
ze zeien dat zoo heel gewoontjes weg - och ikzelf heb misschien honderde malen in
mijn leven zoo iets gezegd - maar 't gaf mij toen een schok in al m'n zenuwen. Niets
meer aan je leven hebben - ik dacht ineens aan jou - ik zag aldoor joù - ik dacht, als
jij daar nu zoo eens lag, dood of stervend; hoe ik me dàn voelen zou. Als ik dan moest
bedenken, dat jouw leven niets voor je geweest is, hoe ik daar dan bij zou staan en
moeten denken: beter dood. Geluk had ze tóch niet, nu heeft ze tenminste geen
verdriet meer....
Dàt zou me gèk maken....
En van dàt oogenblik af, heb ik geweten, wat ik doen moest en zoù - zóó helder
en vast ben ik overtuigd, dat het nu nooit meer uit me kan gaan.
EVA
(met stralende liefde in haar gezicht.)

Frank wat hoù jij van mij!
VAN LEENTEN
(hevig).

Jà! Schànde, als je zoo'n armzalige stumper bent, dat je je geluk, je leven niet weet
te redden als 't nog tijd is - als je 't verklungelt en verbeuzelt in twijfel. - Toèn - dien
avond, heb ik tegen mezelf gezegd: Ik wéét, wat hààr en mijn geluk is - en ik zal 't
nemen, wederrechtelijk of niet - dat is 't hóógste recht.
(Men hoort duidelijk de lachende stemmen der kinderen in de gang.) (Eva luistert)

VAN LEENTEN.

't Is niets, 't zijn de kinderen.
EVA.

Ja.
(ze bedwingt zich.)

Ik kan er nu ook niet meer tegen op, Frank, ik laat me nu gaan - ik weet 't nu, ik heb
't gezien, dat ik niet meer buiten je kan....
(Frank klemt haar handen, trekt haar dichter naar zich toe; even blijft ze zoo, maakt zich dan los.)
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EVA.

Ik kàn er niet meer tegen strijden - ik ben zóó moe! Ik heb in deze maanden niets
gedaan dan erover tobben - zóó te verlangen - en - tòch niet te kunnen.
VAN LEENTEN.

Dat lag toch aan jezelf.
EVA.

Omstandigheden of anderen overwin je misschien makkelijker dan jezelf (langzaam, hem innig aanziend)

maar nu....
VAN LEENTEN
(hartstochtelijk.)

Heb ik je?! heb ik je? ik??
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EVA
(langzaam, zacht bevend.)

Jij moet me nu alles geven - want al 't andere verlies ik nu....
VAN LEENTEN.

Alles wil ik doen, om jou nog een beetje geluk te geven.
EVA.

Dàt weet ik - dat weet ik wel.
VAN LEENTEN.

't Is nu een ellendige tijd voor je; ik wou, dat ik 't je verlichten kon. Maar dènk eens
hoe dat opweegt tegen de nooit eindigende misère van nu. Als oùde menschen zullen
wij samen in ons huis zitten, en kalm terugzien op dit....
EVA.

Wat moet dàt rustig zijn, als je oùd bent - en je leven ligt achter je.
(De stemmen der kinderen.)

Frank, jij bent altijd zoo zéker van je zelf - 't is of jij nooit twijfelt.
VAN LEENTEN.

Nee - niet dikwijs - ik voel de dingen meestal zóó sterk, dat ik niet twijfelen kàn.
EVA.

Ik wèl; ik ken mezelf nooit.
VAN LEENTEN
(glimlachend).

Maar ik ken je.
(De stemmen der kinderen.)

EVA
(luistert als aangetrokken).

Ik kan me niet voorstellen, dat ik dat nooit meer zal hooren in dit huis - dat ik wèg
zal zijn hiervandaan - dat alles hier net zoo zal blijven - en dat ik er dan niet meer
zal zijn....
VAN LEENTEN.

Dan zal je ze zien en hooren in ons huis; dat zal veel beter zijn.
EVA
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(in plotselingen angst.)

Marius zal Lize toch niet verbieden me te zien? Dat kán hij toch niet? Hein, dat is
wat anders - maar Lize is nog een kind!
VAN LEENTEN.

Nee. - Bij de scheiding worden jou natuurlijk de kinderen niet toegewezen, maar je
kunt ze op bepaalde tijden zien.
(Eva luistert, aangetrokken door de stemmen der kinderen.)

VAN LEENTEN
(gekrenkt).

Eva!
EVA.

Je moet niet boos worden Frank, en niet bedroefd. Je moet geduld met me hebben.
VAN LEENTEN.

Ja kind.
EVA.

Je vindt 't ellendig, als ik zoo doe, als ik zoo praat, dat zie ik aan je gezicht - dan
denk je dat ik twijfel - maar dát is niet zoo, geen oogenblik - want ik kàn niet zonder
jou - maar ik kan niet helpen dat ik er onder lijd - en ik heb toch immers niemand
anders dan jou om tegen te klagen.
VAN LEENTEN.

Je moet ook nooit je verdriet voor mij verbergen - dat zou ik veél erger vinden - ik
wou, dat ik je helpen kon Evy, maar ik kan niets voor je doen in dit.
EVA.

Nee. Ik moet alles heel alleen doen.... wat is een mensch toch altijd eenzaam, hè?
VAN LEENTEN.

O ja.
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EVA.

Je zou zeggen, als iemand zooveel van je houdt, als jij van mij nu - dan moest je me
ook in alle verdriet en moeielijkheden kunnen helpen - en dat is niet zoo - juist als
je 't het meest noodig hebt - ben je alleen.
VAN LEENTEN.

In de zwaarste oogenblikken van je leven, ben je altijd alleen. Maar ik vind nóg erger,
dat je gedoemd bent er machteloos bij te staan als, wat je 't liefst is op de wereld,
weerloos lijdt. Dat vind ik de ergste eenzaamheid.
EVA.

Hoe kunnen er toch menschen zijn die 't leven mooi vinden? Ik vind 't hàrd en
moeielijk en leelijk om al de ellende, die er geleden wordt.
VAN LEENTEN.

Daarom juist heb je 't recht, om het kleine beetje geluk dat je krijgen kùnt te nemen.
Het is meer dan een recht, het is een plicht tegenover jezelf - Wat is er - waar denk
je aan?
EVA.

Als je daarvan uitgaat, dàn is er nog een hoogere plicht dan tegenover jezelf tegenover je kinderen - dàn moet je zeggen, òmdat er zoo weinig geluk is, moet je
je kinderen zooveel mogelijk geven.
VAN LEENTEN.

Ja zeker - als jij ze dat geven kon. - Maar dat kàn je immers niet. Dáarom juist is
immers alles begonnen.
EVA.

Nee - ik draai altijd in een kringetje rond. Wij samen Frank, dat is nu nog het eenige.
VAN LEENTEN.

Ik laat 't natuurlijk aan jou over Eva, hoe je alles wilt regelen - of je met hem spreken
wilt - of....
EVA.

Als de kinderen wèg zijn! de kinderen moeten er niet meer zijn!
VAN LEENTEN.

Nee - dat begrijp ik.
EVA.

Dàn zoo gauw mogelijk - dat het alles gedaan is - zóó kan ik 't niet lang meer
uithouden.
VAN LEENTEN.

Ja. Ik kom nu niet meer hier. Ik ben vandaag gekomen, omdat ik je spreken moest,
en de eenvoudigste manier was in je eigen huis - maar - je begrijpt, dat doe ik nù niet
meer.
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EVA.

Nee, niet meer - beter in 't geheel niet - vóor we....

Zevende Tooneel.
Van Leenten, Eva, Mevrouw Kolberg.

(Mevrouw Kolberg komt binnen).

VAN LEENTEN.

Mevrouw Kolberg - hoe maakt u 't?
MEVROUW KOLBERG
(langzaam hoog.)

Oh, meneer Van Leenten - is u hier? Weet mijn zoon dat u er is.... Eva?
VAN LEENTEN.

Doet u geen moeite - ik - ben juist op 't punt te gaan.
(Mevrouw Kolberg meet hem met een kouden blik - Stilte.)

VAN LEENTEN.

U wilt me wel excuseeren. Mevrouw. Dag Eva.
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EVA.

Frank.
(Mevrouw Kolberg groet even, zwijgt.)

LIZE.
(in de open deur).

Nù moet u meedoen! Hè! gaat u weg! Mag ik u dan een eindje brengen? Wacht dan
kleed ik me even aan.
(ze steekt haar arm door den zijnen, samen af).

Achtste Tooneel.
Mevrouw Kolberg, Eva.

(Mevrovw Kolberg zit in den leunstoel, zij ziet Eva minachtend aan.)

MEVROUW KOLBERG.

Dit is niet wat een fatsoenlijke vrouw doet!
EVA.

Wàt niet?!
MEVROUW KOLBERG.

Alleen dien Van Leenten ontvangen zonder dat je man het weet.
(Eva ziet haar stil dreigend aan).

MEVROUW KOLBERG.

Hij scheen er ook niet erg op gesteld Marius te zien - of liever - hij durfde
waarschijnlijk niet - en jij moest je schàmen.
EVA.

Ik verbied u zulke dingen te zeggen tegen mij!
MEVROUW KOLBERG.

Bedènk jij dat je op 't punt staat een vrouw te worden, die voor altijd het recht
verbeurd heeft iemand iets te verbieden, met àndere woorden die zich moet laten
welgevallen, wat er van en tegen haar gezegd wordt.
EVA.
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Ik duld van U geen aanmerking.
MEVROUW KOLBERG
(spottend).

Voel je je daarboven verheven?
EVA.

Jà!
(uitbarstend).

Van u duld ik niets - niets! Nee zwijg, al is u duizendmaal een oude vrouw, voor u
zwijg ik niet - voor u hèb ik geen eerbied - u hebt me van mijn man gescheiden - u
hebt me van mijn kinderen gescheiden - u is de schuld....
MEVROUW KOLBERG
(invallend.)

Ik spreek van iets anders op 't oogenblik - er bestaat iets tusschen jou en dien man dien....
EVA.

Pas op! hij is mijn vriend!
MEVROUW KOLBERG.

Een fatsoenlijke vrouw heeft geen ‘vrienden’ - Verleden jaar Paschen al heb ik het
opgemerkt - toen heb ik voortdurend op jullie gelet.... dat jullie verhouding niet was,
zooals het behoorde - en daareven - ik heb je zien schrikken, toen Lize zei, dat hij
was teruggekomen - je kon je niet eens beheerschen tegenover je eigen kind - je ging
de kamer uit! Ik heb hem zien komen, dus ik weet hoe lang je samen alléén met hem
bent geweest (minachtend scherp)

- in 't huis van je man! met de kinderen voor de deur.... Ik ben eindelijk naar beneden
gegaan, omdat ik bang was, dat Marius jullie zou vinden, en dat wou ik hem
besparen.... En Marius, die zoo volkomen blind is in zijn groote liefde voor jou....
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(Eva zwijgt, zier haar met bitteren haat aan).

MEVROUW KOLBERG.

Dènk je dan niet aan je plichten tegenover je man??
EVA
(hevig).

Ik voèl geen plichten meer tegenover een man, die àl zijn plichten tegenover mij
verwaarloosd heeft! Hij heeft zijn gróótsten plicht niet gekend: zijn vrouw het hoofd
van zijn huis te doen zijn, de opvoedster van zijn kinderen. - Hij heeft geen een plicht
tegenover mij erkend!
(verachtelijk).

Hij heeft alleen maar gelachen....
MEVROUW KOLBERG.

Eva! je praat als een dwaas! de mán is het hoofd van 't gezin, en een verstandige
vrouw zal dat ook erkennen.... Om zùlke kleinigheden - om een gril verwoest je
iemands leven??!
EVA.

Hij heeft mijn heele leven verwoest. Ik ben 39 jaar en mijn leven is vreugdeloos
geweest, dor....
MEVROUW KOLBERG.
(diep verontwaardigd)

Heeft hij je leven verwoèst - dùrf jij zoo te noemen het onuitputtelijk geduld, de
eindelooze toegevendheid die hij steeds tegenover jou heeft getoond?
EVA.

Hij heeft mij altijd ‘en bagatelle’ behandeld. Hij geeft toe, zoolang 't hem niet schelen
kan - ja - maar als hij niet wil, dan is hij als een muur - en dan denkt hij er zich tegen
mij af te kunnen maken met een gekheid.
MEVROUW KOLBERG.

Daar gaf je zelf aanleiding toe. Ik wil wel aannemen, dat er dingen geweest zijn, die
je teleurgesteld hebben in je huwelijk - dat je man je niet alles heeft gegeven, waarop
je aanspraak meende te hebben - maar jij hebt waarschijnlijk nooit bedacht dat hij
ook rechten heeft - en niet alleen plichten.
EVA.

Die rechten heeft hij lang genoeg tegen mij misbruikt.
MEVROUW KOLBERG.

Groot Nederland. Jaargang 5

Een vrouw, die eenmaal getrouwd is, hoort alles te vinden in haar man en in haar
huishouden;
(streng nadrukkelijk)

een huwelijk, dat is een heilige zaak.
EVA.

Ja, zóó dacht ik ook, toen ik hier kwam, toen ik trouwde, toen ik zelf nog een kind
was
(woest).

En ik heb kròm gelegen onder dat heilige huwelijk, tot er voor mij niets geen
heiligheid meer aan was - tot 't beste in me dood was - mijn geloof, mijn vertrouwen,
mijn levenslust....
MEVROUW KOLBERG
(minachtend).

Wat is er dan eigenlijk in jou over gebleven van die zoogenaamd groote liefde voor
Marius, waarvoor hij zijn carrière heeft opgegeven?
EVA.

Daar is niets van gebleven.
MEVROUW KOLBERG.
(hevig).

En dat zeg je mij, mij! Niets? Daarvoor heb ik dan moeten aanzien, dat je hem
maatschappelijk naar beneden gesleurd hebt, zijn carrière hebt gebroken! Dàt is dan
alles, wat hij na al die jaren van joù overhoudt?!
EVA.

Ja, dat is alles.
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MEVROUW KOLBERG
(in hoogste smart inzinkend).

Oh Marius - kind....
(zij blijft even zoo).

EVA.
(beziet haar zwijgend).

Marius houdt ü immers. Met u samen heeft hij tegenover mij gestaan. Hij was niet
mijn man, hij was altijd uw zoon.
MEVROUW KOLBERG
(heftig).

Mijn God! je weet niet, wat je zegt! je hebt nergens begrip van, van al de liefde voor
jou, van al 't leed dat jij tusschen ons gebracht hebt niet. Heb je dan nooit kunnen
zien in al die jaren, dat jij het hoogste voor hem was?
EVA.

Nee - dat heb ik niet kunnen zien.
MEVROUW KOLBERG
(smartelijk).

O - ik hèb 't wel geweten, ik hèb 't wel vooruit gezien. Mijn oogen zijn schèrp.
EVA.

Ja - voor u zelf en voor hèm. Maar 't groote onrecht, dat u mij hebt aangedaan door
u altijd vijandig te stellen tusschen hen en mij - dat hebt u niet kunnen zien! Toen ik
hier kwam, was ik een kind, u een veel oudere vrouw; u hadt het toen in uw macht
mij voort te helpen. Dat hebt u niet gedaan. U hebt mij getrapt, waar u kon.
MEVROUW KOLBERG
(glimlacht bitter).

Zoo! - Hèb ik dat! Om zijn liefde voor jou, om jou voor hem te bewaren, omdat ik
bang was, dat je in je jaloezie op mij hèm ongelukkig zou maken, daàrom ben ik me
gaan wennen, zoo weinig mogelijk te komen. - Een paar keer in 't jaar - dat is niet
veel voor een moeder.
EVA.

U weet best, dat 't niet die paar keer zijn - uw invloed was er altijd.
MEVROUW KOLBERG.
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Om joù heeft hij mij opgegeven, mij! dat heeft hij kùnnen doen terwille van jou! Mij!
EVA.

Dat hebt u ruim aan mij gewroken - wees gerust.
MEVROUW KOLBERG.

Hij gaf mij op voor jou. Dat heeft me oud en ziek gemaakt vóór mijn tijd.
EVA.

Hij is weer bij u teruggekomen, hij heeft ook die dwaling aan mij gewroken.
MEVROUW KOLBERG
(nauwelijks lettend op Eva, verzonken in hevige, diepe smart).

Dat ik naar hèm moest gaan - dat was 't tweede wat me sloeg. Dat heeft me mijn
linkerhand gekost.
EVA.

U hebt me, zonder die, genoeg geraakt.
MEVROUW KOLBERG
(opwindend.)

Zóó als ik hier kwam, zàg ik, dat jij hem niet waardeerde - dat heb ik toèn al gezien!
Je begreèp hem niet, je kon er niet bij, je was te klein! God, God - in dien tijd ben
ik oüd geworden.... en al die jaren, sinds den dag, dat ik hier voor 't eerst 't huis
inkwam - àl die jaren heeft de angst me nagejaagd, dat er iets gebeuren zou - wat ik
nu zie aankomen door dien
(bitter minachtend)

man - ik heb geleefd in één foltering, dat je hèm eens
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zou breken, zooals je al zijn carrière gebroken hadt (snikt woest)

O en jij zit daar me aan te kijken en 't aan te hooren, en je voèlt niets voor mijn ellende
- daar kan je niet bij.... Als ik maar naar 'm toe kon gaan en hem waarschuwen voor
je! En dat kàn ik niet eens - ik moet hem nog sparen.... Jij hebt nooit ondervonden,
wat 't is, als je je kind, dat je tot leven gebracht hebt - ongelukkig ziet worden - en
je staat machteloos....
EVA
(hevig).

U vergeet, dat ik al die jaren machteloos gestaan heb, waar 't mijn kinderen gold.
MEVROUW KOLBERG
(ziet even getroffen haar aan, dan dadelijk verdringt ze dit).

Als je had willen zien, dan had je begrepen, dat ik 't beste wilde voor Marius' kinderen.
EVA
(a.v.)

Ik heb dat niet willen zien voor mijn kinderen.
MEVROUW KOLBERG.

Als je dàt gekund hadt, hem gelukkig maken, al hield je dan ook niet van hem, zooals
hij dat verdiende dan nòg - had ik mij er bij neergelegd - ik had me getroost - ik had
hem gelukkig gelaten in den waan - maar dat is niet zoo geweest. Je hèbt hem niet
gelukkig gemaakt.... en ik kan er niets aan doen. Ik heb er bij gestaan en 't moeten
aanzien.... Dat wéét je nog niet, maar later zal je 't eens ondervinden, wat een
gelukkige tijd 't is, als je kinderen nog klein zijn, als ze met hun verdriet aan je schoot
komen - en 't is in je macht hen te helpen - te troosten.... Later vertellen ze 't niet
meer, dan kroppen ze 't op - je raadt en je zwijgt - je staat er buiten - en àls ze bij je
komen met hun verdriet - dan - kan je nòg niets.
EVA
(koel en bedwongen smart).

Zoo is het.
MEVROUW KOLBERG.

Dan kan je nòg niets. Als Marius bij me komt met 't lèed dat jij hem aandoet, dan
kan ik niets - want jij bent de eenige, die hem gelukkig hadt kunnen maken - en jij
hebt niet gewild - jij hebt niet dankbaar en trotsch kunnen zijn om wat hij voor je
gedaan heeft - daar heb jij het gróóte niet van kunnen inzien.
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EVA
(bedwongen hevig).

Jawel, dat heb ik wel - veel te veel - ik heb jaren onder den druk ervan geleefd. Dat
heeft me zoo gemaakt - eerst verkeerd onderworpen - toen zooals ik nu ben, dat is
de oorsprong van alle ellende geweest.
MEVROUW KOLBERG
(bitter verontwaardigd.)

De oorsprong van alle ellende - dat is dus de eenige naam, die je hebt voor dat
levensoffer, dat hij joù gebracht heeft.
EVA.

We zijn quitte. Ik heb hem mijn leven gegeven.
MEVROUW KOLBERG.

Heb jij dat? Wat begrijp jij de dingen slecht! Joùw leven! Hem gelukkig maken, dàt
was de plicht, die op je rustte, dàt heb je niet gedaan. Je hebt onverschillig naast hem
geleefd - je dwaas verzet tegen alles wat hij wilde - je hebt hem niet gelukkig willen
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maken.... En ik kan 't niet. Je kunt je kind 't leven geven, maar méér niet. Zoodra het
geluk van je kind niet meer is een pop of een stuk speelgoed ben je niets meer voor
ze. Dan sta je alleen buiten. Onze liefde is hun geluk niet. Eéns zal jij dat ook
ondervinden, en dán zal je denken aan mij, aan dit oogenblik.
EVA
(dreigend hartstochtelijk).

Durft u me dat zeggen? U hebt uw kinderen kunnen liefkoozen en troosten toen ze
nog klein waren. Toen mijn jongen nog speelde, toen had ik hem al niet meer bij me,
toen moest ik hem afstaan aan u. Ik zeg niet, dat u alleen de schuld is, maar wèl voor
't gróótste deel. U is een vrouw, u hadt voor mij moeten voelen, maar dat hèbt u niet
gedaan - u wou de kinderen aan u doen hechten, daarvoor werden allerlei
voorwendsels gebruikt.... Toen Marius mij niet begreep, hadt u 't moeten begrijpen,
maar u hebt het juist doorgedreven ten koste van mij! En 't was mijn eerste kind. En
Lize - ja die was ouder, toen ze wegging - maar wat is nòg een kind van twaalf? Mijn
kinderen hebben niet met hun verdriet en plezier bij mij kunnen komen, want ik wàs
er niet.
(Mevrouw Kolberg ziet haar getroffen aan).

En u hadt dat moeten voelen voor mij - maar u wou de kinderen van Marius aan u
doen hechten - daarvoor werden allerlei voorwendsels gebruikt. Toen Marius mij
niet begreep, hadt u mij moeten begrijpen....
MEVROUW KOLBERG.

Je weet wèl de ware reden: er was hier geen goede school, Hein groeide op in 't
wild.... toen heb ik aangedrongen - ja zeker....
EVA.

Hebt u ooit een kind verloren? Nee hè?
MEVROUW KOLBERG.

Ja....
EVA
(hevig.)

Maar toen mijn Jantje stierf, toen was er nòg niets in u, dat voor mijn ellende voelde
- toen was er nòg niets in u, dat u dreef mij Lize weer thuis te geven.
MEVROUW KOLBERG
(swakker).

Ik - de kinderen waren toch niet bij vreemden - ik heb alles gedaan wat ik kon....
EVA
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(woest.)

U probeert er u uit te redden - maar nu voèlt u het. Ik zie aan u, dat u op dit oogenblik
voor 't eerst mij begrijpt! al erkènt u 't niet.
(heftiger).

U hebt mij bestolen. U hebt een andere moeder bestolen in het beste, het hoogste,
wat er voor haar was. Voelt u nu, wat 't zèggen wil: een andere moeder bestolen te
hebben in haar kinderen? Voelt u uw misdaad nu? Mijn kinderen kwamen bij mij
logeeren - dat was alles. Begrijpt u, dat ik daarbij verhongerd ben?! Ik heb geleefd
in dit leege stille huis, zoo armoedig en armzalig, of ik geen kinderen hàd! En mijn
man, die mij zoo alle dagen zag, noemde dat getob over niets. - Jullie samen! jullie
hebt mijn ziel vermoord - uitgeplunderd - tot ik niet meer wist te onderscheiden
goede of kwade bedoeling. Ja zeker zal ik later aan dit oogenblik denken! Alles wat
mijn kinderen en
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ik zullen lijden, wat Marius zal lijden door mij, dat zal komen op uw hoofd. Daar
kàn u niet meer aan ontkomen - u kunt niets meer ongedaan maken van al die jaren.
MEVROUW KOLBERG
(langzaam trotsch haar zelfbeheersching trachtende te herwinnen).

Ik heb volgens bestwil gehandeld.
EVA
(minachtend.)

U hebt volgens uw egoïsme gehandeld - het grenzenloos familie-egoïsme van de
Kolbergen.
MEVROUW KOLBERG
(a.v. tòch zwak).

Ik neem op mijn verantwoording wat ik deed. Ik deed het voor mijn zoon - voor de
kinderen van mijn zoon. De schuld tegenover derden, die daaronder geleden hebben
- dàt neem ik ook op me - dàt zàl ik dan dragen in mijn ouderdom - als 't moet - na
mijn dood.
(krachtiger opeens)

Maar ik zal beletten....
EVA
(langzaam naar de deur gaand).

U kùnt niets beletten, die tijd is voorbij. Nu wreken zich al die jaren. U kunt niet
ongedaan maken, dat Marius mij niet heeft kunnen houden
(schamper langzaam)

zèlfs mij niet
(Ze staat even stil bij de deur, ziet Mevrouw Kolberg aan, dan wendt ze zich om, gaat langzaam
weg. Mevrouw Kolberg blijft, zoolang Eva er nog is, in groote zelf beheersching haar trots in
houding en gebaar behouden, dan als zij alleen is, zinkt ze uitgeput ineen in haar stoel, zit
daar als verslagen in namelooze smart, een zeer oude vrouw opeens).

(Mevrouw Kolberg heesch fluisterend).

Marius....
Doek.
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Hoe de ziekte komt1)
door Henri van Booven.
Bij het ontwaken nam hij waar hoe mat zijn lichaam neerlag in de smoorhitte van de
kooi. Er bestond een neiging tot toegeven aan een heel ongewone loomheid, het was
genoeglijk haast te voelen, dat het heele lijf stellig gestrekt rustte. Hij dacht er nu
aan zijn handen eens op te tillen maar tegelijkertijd vond hij dat ze zoo heel
bewegingloos daar waren, vlak langs zijn lijf, alsof dit niet alleen goed was, maar
ook volstrekt noodzakelijk. Hij bleef stil liggen.
Buiten in de legersteden, riepen de negers elkander uit den slaap met snelle en
sissende uitroepen, de lach van vrouwen klonk zoo sterk en helder, hard-krachtig als
het opgeruimde, nieuwe morgengeschreeuw van de koddige papegaaien die nu het
bosch vulden met schelle weerklinkingen.
Er ontstond gerucht van met elkaar in aanraking komende metalen voorwerpen
en weldra dreunden weer de bijlslagen in de omgeving van het ravijn, waar de arbeid
van den vorigen avond nog een kwart uur werd voortgezet. Door het riet vlak bij de
Holland ritselde er iets, hij wist dat waren de kano's vol gedroogde visch, smalle
prauwen handig bestuurd door de kooplui, forsche prachtkerels, die zonder eenig
rumoer te maken door het water konden pagaaien.
Meer geroep en nog grooter bedrijvigheid ging aan, de vrouwen kochten de visch,
er werden weer grappige dingen gezegd en opnieuw lachten ze, de vrouwen, met
hooge, schelle schateringen.

1) Vervolg op ‘Een avond’. Zie Groot-Nederland, Mei 1905.
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Hij ving aan te bepeinzen de dingen van den vorigen avond, en zag zich van boord
gaan met Fourneau, zag weer den rossen ongelijkmatigen gloed van de kampvuren,
den vetten smook, die in deining zich wikkelde boven om de hooge bladeren van de
boomen aan den rivieroever, terwijl het hout knetterde en siste.
De muggen hoorde hij niet meer, die zaten kalmpjes tegen de wanden, er was
buiten ook veel te veel rumoer om ze te kunnen hooren....
Het matte gevoel bleef, zijn overgroote loomheid vond hij nu als een hinder bijna,
een lichtkrampende verstijving, en het deed hem pijn toen hij zijn hoofd even hief.
Hij bemerkte dat het tot bloedens toe gekrabde vel in zijn nek aan de kussensloop
vast-geronnen was, er tegen kleefde. Voorzichtig bracht hij zijne handen op die plek
en begon behoedzaam los te peuteren. Later, geheel wakker, vermocht hij door de
tule van de moustiquaire heen het daglicht te zien, dat dan tusschen de spleten van
de hut naar binnen te schijnen begon, in den schemer ontwaarde hij zijn koffer, met
er bovenop de gore waschkom en daarnaast het eindje kaars.
Even steeg weer zijn hevige afkeer om dit gruwelijke van havelooze en armoedige
smerigheid, maar nieuw leven buiten deed zijn aandacht verminderen, hij hoorde
hoe de loopplank ingetrokken werd, hoe Fourneau's negers vol gerucht plaats zochten
in de Lulanga, aan de Holland vastgemaakt, terwijl de kraakstem van Shaw den
machinist bevelen toeriep. Onmiddellijk daarna hervatten de oude afgetobde, slechte
beweegwerktuigen hun sleurigen arbeid, het groote rad achter aan de hopperbarch
wentelde een paar trage slagen terug om de boot naar de diepe gedeelten in de rivier
te brengen, en na weinige oogenblikken kreunden de machines weer
allerdroefgeestigst, terwijl bij iedere omwenteling van het rad het metaal een wijle
heel scherp fijn knarste en er een weinig stoom ontsnapte met flauw en triest geblaas.
Hij voelde dat de boot weer dreef, de boschgeruchten kon hij niet meer vernemen.
Op zijn horloge dat aan een spijker tegen den wand hing, zag hij dat 't al bij half-zeven
was, het werd tijd om op te staan. Fourneau zou wel gauw aan het ontbijt komen.
Toen hij zich oprichtte, bonsde het in zijn hersens, weer hoofdpijn en nu hinderlijk,
dat kon bij groote hitte ondraaglijk worden. Hij nam zich voor alles heel kalm te
doen en zich zoo
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min mogelijk te verroeren. Hij besefte nu ook geen enkelen nacht zoo zwaar te hebben
geslapen.
Terwijl hij de moustiquaire losmaakte en bukte om de waschkom buiten te zetten,
die dadelijk door een neger met geel, troebel rivierwater gevuld werd, kwam een
duizeling over hem, alles voelde hij rond zich wentelen en hevige misselijkheid steeg.
Hij moest steunen tegen de hutwanden om niet te vallen. Zich vermannend ontdekte
hij, dat overvloedig zweet zijn lichaam koud maakte en allerzonderlingst werd dit
gewaarworden met de tezelfder tijd komende gedachte aan de ontzettende hitte die
toch zeker in de nauwe kooi bestond. Een bitteren smaak proefde hij, hij verwachtte
nu zeker te moeten braken; daarom nam hij de gevulde kom op, waschte zich, snel
water sprenkelend over zijn geheele lijf en dan, zonder zich te drogen, uit afkeer van
den goren handdoek, trok hij hemd en dun flanellen pak aan. Maar hij roerde zich
met groote moeite, zijn gewrichten deden zeer en nu het zweeten ophield, was het
alsof zijn spieren door schroeiende droogte saamtrokken, zóó pijnlijk krampten.
Allengs minderde het gevoel van misselijkheid, maar lichte duizelingen bleven, de
hoofdpijnen werden heviger, ondragelijk bijna. Toen hij de deur van de hut opende
en buiten stond, deed het licht van den dag hem oneindig pijnlijker aan dan
gewoonlijk; in de verte zag hij even de zon blindend schitteren over de rivier. Hij
moest tegen de wanden van Fourneau's hut leunen om niet te vallen. Cora liep hem
ruw tegen de beenen, zich daarna schuddend dat de ooren haar langs den kop flapten,
zij begon Fourneau die in zijn vouwstoel lezend, gemakkelijk op het ontbijt zat te
wachten, de handen te likken.
‘Comme vous êtes pâle,’ zeide Fourneau toen hij den witte ontwaarde.
‘Je me sens très indisposé,’ antwoordde de witte, zich het voorhoofd betastend.
‘C'est le climat qui en est la cause,’ hervatte Fourneau, en schertsend ging hij door:
‘je suis en train de lire quelque chose sur ce sujet. Ecoutez:’
‘.... Tous ceux qui pénètrent dans Ie centre de l'Afrique, ont tôt ou tard à lui payer
leur dette, quelque forte que soit leur constitution, le climat des tropiques les tuera,
ou les stigmatisera gravement pour toute leur vie.’
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Maar ziende dat zijn reisgenoot zich met moeite op de been hield merkte de
administrateur wat belangstellender op:
‘En vérité vous ne paraissez pas bien portant, puis-je vous aider en quelque chose?’
‘Non, merci,’ antwoordde de witte dof.
De misselijkheid hinderde weer hevig, de kloppingen in zijn hoofd werden pijnlijker
nog, beurtelings voelde hij zijn lichaam brandend-heet en sidderend van koude,
terwijl iets hem den adem weg-nam en zijn tanden soms op elkander kletterden zonder
dat hij dat wilde. Terwijl hij naar het privaat ging, hoorde hij als van achter
klank-verhullende bekleedsels dat Fourneau hem nog iets zeide, maar hij keerde zich
niet om, en kwam haast, zonder het te weten in het nauwe hokje.
De stank in die akelige nauwte, waar het licht van buiten in schelle strepen door
de reten van de planken wanden drong, deed hem dadelijk braken, en terwijl zijn
lichaam schokte en een afschuwelijk bitter spuugsel uitstootte, leek het hem als
werden er vuren rond hem aangestookt die hem schroeiden, vooral zijn hoofd scheen
daarvan het meest te lijden, de pijnen martelden oneindig feller, zijn hersens leken
in zijn schedel te zwellen. Toen hij niet meer braken kon, wilde hij wat stil gaan
rusten op het dek, maar een nieuwe duizeling deed hem bijna in de rivier vallen en
weer voelde hij ijzige koude rond zich tochten.
Even verstond hij nog de stem van den administrateur:
‘Eh bien! Comment ça va-t-il?’
De witte kon niet antwoorden, alles wankelde en zwierde om hem rond....
Plotseling zonk alle besef uit hem weg, een zwarte ruimte doemde op, waar geen
pijn of onbehagen bestond, heel flauw ging de gedachte in hem: ‘Val naar rechts.’
Dat was de plaats waar Fourneau zat, links zou hij overboord geslagen zijn.
Zijn bewusteloosheid duurde heel kort maar, want hij kon voelen dat hij beetgepakt
werd en gedragen, ook hoorde hij spreken en hij herkende Fourneau's geluid en de
harde kraakstem van Shaw zonder te begrijpen wat er gezegd werd; hij kon niets
verstaan, zijn ooren schenen volgepropt. Hij wilde zich verroeren, maar hij was
volkomen onmachtig zelfs om zijn vingers op te tillen. Hij wilde spreken en zijn
oogen openen maar ook dat was onmogelijk. Nauwelijks bemerkte hij dat hem zijn
kleederen werden afgedaan.
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In volkomen berusten begon het hem nu duidelijk te worden dat hij volstrekt verlamd
was, gevoelloos bijkans en afhankelijk van de mannen waarmee hij reisde, die meê
het binnenland in moesten.
Dan verstond hij Fourneau die hard zeide: ‘Oui, regardez-le.... C'est bien ça.... Il
paye sa dette à ce pays.’ En later toen hij voelde dat hij weer in zijn bed gelegd werd,
hoorde hij den administrateur nog eens: ‘Il n'y a pas de doute, il est très, très malade,
il paye sa dette!’
Nu vraagde Fourneau: ‘Pouvez-vous m'entendre?’
‘Oui’ antwoordde de witte, bijna onhoorbaar.
‘Vous êtes très malade, vous avez la fièvre bilieuse. N'ayez pas peur, ça passera
bien vite, ne craignez rien. Ecoutez: il vaudrait beaucoup mieux que vous retourniez
à Brazzaville. La première station est Kwamuth, si nous arrivons là après-demain,
nous trouverons la Jeannette, qui part pour Brazzaville. Vous vous embarquerez sur
ce bateau, qui vous mènera à Brazzaville en quelques jours. Je vais écrire une lettre
à l'inspecteur de votre maison là-bas. Cette lettre je la donnerai à Monsieur Hendrix,
le capitaine de la Jeannette, qui la remettra à votre chef....’
Een nieuwe verdooving steeg, een vreemdsoortig getintel rumoerde in zijn hersens
om, maar het minderde dadelijk, het spreekgeluid vaagde weg alsof het neergetrokken
werd in een donkere diepte en de witte verstond niets meer. Even voelde hij een
stekende pijn in zijn borst en heel zwak nam hij waar dat zijn lichaam schokte, alsof
het zich aanhoudend in hevige krampen vertrok, maar dan wist hij niets, hij voelde
geen pijn meer, er was niets meer.
Alleen zijn hoofd leefde.
In het dikke, gezwollen, vuurheete, pijnlijke hoofd keerden de weinige gedachten.
Dit was dan het dood-gaan, dit was het verwonderlijk-geruste dood-gaan, het veilige
en gemakkelijke afscheid. Hij stierf geestdriftig, moederziel alleen, midden in Afrika;
doodgaan was schoon van diepe, diepe verlatenheid. Hij zou wel willen weten, of
iedereen zoo prettig dood-ging.
Maar pijnen in, om zijn hoofd sarden soms met de felheid van de ongemakken die
bij het leven behooren....
Bij vleugjes soms ook de vrees, de heldere, duidelijke,storende angst, omdat het
nu werkelijk heelemaal afgeloopen scheen. Maar
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als de zekerheid er was, gelukkig voort-durend bijna, dan geleek het dood-gaan
heerlijk van kalmte en rust, en in het reuzig groote, nu monsterachtig uitgezwollen
hoofd, jingelden de gedachten van tevredenheid.
Zoo vergingen de eerste dagen zijner ziekte.
Den morgen van den derden dag her-kende hij de stem van Fourneau, die naast zijn
bed staand hem bij de pols vasthield, kijkend op zijn horloge. Wat later hielp hij den
witte bij het innemen van de quinine en liet hem telkens drinken. Het waren
afschuwelijk groote tabletten, zoo bitter als gal, eenmaal brak er een stuk, en de
scherpe, bijtende nasmaak bleef uren.
De witte voelde nu soms zijn lichaam weer, hij kon met zijne voeten het bed-einde
aanraken, zijn rug deed zeer van het altijd in de zelfde houding liggen, hij betastte
ook de kooiranden en de klamme lakens, vochtig door voortdurend hevig zweeten.
Die oogenblikken besefte hij opnieuw dat hij bestond, in zware krankte, en de
verlamming, zoo merkte hij kalm op, die was nog gebleven. Hij verwachtte niet
anders; dit zou blijven, anderen moesten voor hem zorgen, alles voor hem doen, dit
was gemakkelijk, het was de onafwendbare beschikking.
Een groote en weldadige onverschilligheid beheerschte zijn weinige denken.
In het duister lag hij wakker en hij hoorde den tropennacht. De daveringen van den
nacht drongen hevig van overal aan. Buiten de moustiquaire gonsden de muggen.
Cora zuchtte en schrobde, Fourneau lag naast hem in de kooi te vloeken, telkens
verschikkend met klaaglijk gesteun: ‘Sacré nom de Dieu! Nom de Dieu! Nom de
Dieu!’ Fourneau krabde zich: mieren wellicht, roode kleine mieren. ‘Waarvan ik ook
zoo'n last gehad heb’ dacht de witte. Hij voelde nu bij zijn weldadige verlamdheid
de hitte van de koorts, en het jachtende arbeiden van zijn hart. Wat ging het ontzettend
snel.... als het nu opeens stil stond! En de huiver om den dood steeg tot angst weer....
De tropennacht suisde, gonsde, sidderde aan.
De Holland lag tusschen het riet in het doode water, waar de meeste vorschen
kwaakten. Hij beproefde de geluiden van die
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dieren te onderscheiden. Zooals hij vroeger wel luisterde naar de muggen, aan wier
sarrend zeuren hij zich zoo te ergeren had gewend.
Dicht bij de boot zag hij ze de muilen open sperren. Ze zaten eendrachtig overal
bij elkander aan den drassigen, grasbegroeiden waterkant, op in elkaar gewarden
afval van de boomtakken met bladeren bedekt, daar bovenop zaten ze, de slijmgladde,
tuitige bekken geheven te kwaken! Het waren geweldige, bruingroene vorschen,
twee, driemaal zoo groot als die in Holland, waar ze toch niet klein zijn, zware,
forsche kikkers, welgezind en opgeruimd met dikke, waardig en statig gespreide
achtersten, hijgende flanken, dikke kelen als onderkinnen van plompe, behaagzieke,
oude dames, insecten happende, nuttige brulkikkers met kromme, zware,
waterzuchtige, vleezige yoorpooten....
.... Op de dekens aan het voeteneinde zaten ze ook.... Daar kwamen telkens meer
uit de moustiquaire-plooien, ook de mooie slanke hagedissen van tusschen de
muurspleten der verlaten factorij te Matadi, en cameleons die schitterden als vlammen
van paars en rood en stekend, giftig geel.... En dan zag hij hoe roode insecten zich
hechtten, op zijn linker voet, die vurig duister leek door de massa's mieren er tegen
vastgebeten....
Ontzettend afgrijzen steeg, hij kon zich niet roeren, alles was verlamd, maar hij
voelde óók niets en van nieuws af aan, raasde door zijn heete hoofd het onafwendbare
gekwaak van de vorschen, doffe ondertoon van het vlijmende krekelgesjirp en het
heete, dichtbije, doffe muggengezeur buiten tegen de moustiquaire in de cabine.
De morgen kwam, dat, even vóór de Holland Kwamuth moest bereiken, de Jeannette
haar langs boord ging liggen. Op de Jeannette waren nog twee zieken en een dokter.
Het overbrengen van den witte was niet gemakkelijk. De beide wrakke booten botsten
telkens tegen elkander omdat nog even op stroom gestopt was in water woelig van
ergens een draaikolk, ook zag de rivier er troebel geel uit als vuil stroo. Dicht in de
buurt loeiden een paar spelende nijlpaarden dat de lucht er van beefde.
De witte die uit een bezwijming wat bijkwam toen ze hem zeiden dat hij zou
worden overgebracht op de Jeannette, hoorde al de morgengeruchten wel: het schorre
geluid van de stoomtoeters,
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het verre grommen van de draaikolk, het loeien van de hippopotamussen en dan het
doffe gekraak van de wanden als de booten botsten, het geloop van negers op het
dek, nijdige uitroepen en bevelen van Shaw, maar hij kon zijn gedachten niet ordenen.
In zijn denken ontstonden beelden en gestalten die naar zonderlingste willekeur
versprongen, weer opdoken, hij voelde ook hoe hij in dekens werd gewikkeld; hij
zag een man dien hij niet kende, klein met een rossig baardje en een grooten blonden
kerel, een witten helm op zijn hoofd. Roerloos het lichaam van den witte, zijn hoofd
viel achterover. Even ontbranding van stekend zonlicht buiten, de heete koortsoogen
twijfelend om de gele kleur van 't water, dan neergelaten in een koel en ruimer bed,
in een minder hokkerige, minder vuile cabine, en Fourneau fransch sprekend, hem
drukkend een hand, zijn slappe, verlamde rechter hand. De witte genesteld in talrijke
dekens, liggend op zijn rug terwijl de rossig gebaarde man hem thee met een medicijn
er door ingoot. ‘Hij heeft nog hooge koorts,’ zeide de kleine man tegen Fourneau
die een laatste afscheid scheen toe te wenken in het vierkant van de cabine deur....
De witte had het goed aan boord van de Jeannette. Hij wenschte maar aldoor dat hij
verlamd zou mogen blijven; dat was zoo'n gemakkelijk leven, niet te kunnen, daarom
niet meer te willen, en alle menschen zachtmoedig en hulpvaardig, de menschen die
het moeilijke leven voor hem deden.
Maar toen hij den volgenden morgen heel vroeg bemerkte dat hij een hand kon
optillen en dat ook zijn beenen weer bewogen, toen rees in hem de geweldige angst:
‘Zou ik ooit weer loopen, weer beter kunnen worden, en zijn als alle menschen rond
mij, die kunnen staan en spreken?’ Als de koorts maar weg was. Hij voelde 't nu,
hoe die het leven wegbrandde, daar was niets tegen te doen tegen die felle, wreede,
zengende vlam die het hart, het altijd sneller, sneller bonzende, deed ineenkrimpen,
verschrompelen, totdat het plotseling zou stil staan onveranderbaar. En hij begon
den dood die nu wel heel dicht bij moest zijn, te schuwen.
Het verschrikkelijke en onveranderbare kwam niet, maar omdat het wegbleef steeg
de angst tot duldelooze marteling.
Het liefst lag hij op zijn rug, zoo kon hij den snellen harteklop
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niet hooren, maar daar ontdekte hij plotseling dat hij het kloppen kon voelen in zijn
borst, in zijn keel. Als hij zijn leden roerde, deed alles pijn, lichte maar akelig weëe
krampen.
De koorts duurde ondanks de vele quinine en de medicijn in de heete thee. Al de
dagen van zijn ziekte had hij niets willen eten, hij gruwde van alle voedsel, ondraaglijk
bleef de gedachte daaraan. Maar zijn dorst was vervaarlijk.
Hij meende dat die hevige dorst nooit zou te stillen zijn, hij zou zijn geheele leven,
als het nog voortging, dorst lijden en nimmer genoeg kunnen drinken. De kleine man
met het baardje was zijn beul, die liet hem omkomen van dorst, gaf hem geregeld
zijn kokende thee met de afschuwelijke wrange, bittere medicijn terwijl hij stierf van
begeerte naar water, koud, ijskoud, doodgewoon water waar elk mensch van drinken
mocht.
Als de koorts tegen den middag toenam en des avonds de vreeselijke gezichten
terug kwamen, de kikkers en de cameleons, de vreemde lijnen, wentelende en
verschietende cirkels, de lijkig blauwe rompen met de bijna onzichtbare gezichten
daarboven op, de roode planten met de stengels die wurgend om zijn nek zich
dichtsnoerden, dan kwam ook wel visioen van koperen kranen waaruit ruischend
water gudste, dat hij dronk, zwolg tot de koelte hem kramp gaf in tong en verhemelte.
Bij 't ellendige ontwaken in den stikduisteren nacht folterde de reuzendorst, in zijn
mond alles bitter en slijmachtig vastgeplakt.
Hij kon nu ook weer voelen en tasten hoe rondom hem de lakens verfomfaaid
lagen, of om zijn lendenen en beenen gewikkeld, ook wel tot een klamme prop heel
onder aan het voeteneinde, terwijl zijn huid, nu dadelijk in aanraking met de wollen
dekens, eukte door de afschuwelijke kittelende schroeiing. Zijn kooi was een ruwe
houten bak van ongeverfd hout, tegen het beschot aangetimmerd, naast den bak een
stoel, daarop zijn grof linnen zakje met geld en een revolver, bij de deur de groote
koffer die op de Holland als waschtafel gediend had, daartegenaan twee geweren.
Aan spijkers tegen den wand hing zijn reispak. Het was zoo vreemd dat grijze nuchtere
pak te moeten bestaren en dan de altijd weer-komende gedachten: ‘dat had ik dien
morgen aan, en, zal ik het weer aanhebben als ik beter ben?’
Al die dingen zag hij in schemering, de cabine werd donker gehouden en zoo koel
als 't kon want de zon gaf ontzachlijke
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hitte. Als even de deur geopend werd was het den witte alsof hij in een witgloeienden
oven keek.
De koorts week niet. Hij had nu, naar zijn berekening, al drie dagen harde koorts,
maar hij wist niet dat hij ook dagen lang bewusteloos geweest was.
Hendrix, de Belgische kapitein van de Jeannette, kwam geregeld iederen dag naar
hem kijken en beproefde hem met vriendelijk klinkende Vlaamsche woorden wat
moed in te spreken. Hij verzekerde den witte ook dat hij Fourneau's brief voor den
inspecteur bij zich had, en dat er voor zijn koffer, geld en goed was gezorgd. De
witte hoorde het aan. Het was alsof men hem toesprak van achter een muur of zeer
zware tapijten.
Dikwijls dacht hij van Hendrix dat hij alleen maar kwam om geld te stelen. De
kleine man met den rossen baard kon dat niet doen, die bleef altijd zoo kort, even
voor de quinine en de thee en dan weg.
Een morgen bereikte de Jeannette Brazzaville.
Toen de boot al een heelen tijd stil gelegen had en het scheen alsof er geen
sterveling meer aan boord was, hoorde de witte eindelijk gerucht.
Er kwamen drie lui van het Hollandsche huis binnen. Hij herkende ze alle drie.
Het waren Den Brul, Güter en Van Pel.
Güter maakte grapjes: ‘Je heb 't te pakken hè, errug lammenadig?’
‘Hou je bek’ zei Den Brul ‘zie je niet dat de kerel d'r bedonderd an toe is?’ Dan
zwegen ze een tijdje en keken wat naar den witte die zich niet verroerde en ook geen
antwoord had gegeven.
‘Denk je dat je staan kan?’ vraagde dan Van Pel.
‘Ik denk het niet’ antwoordde de witte, nauw verstaanbaar.
Zij tilden hem in zijn dekens uit bed en lieten hem staan terwijl ze hem vast hielden.
Maar ziende dat zijn beenen slap onder hem neer bengelden begrepen ze dat 't ernstiger
was dan ze eerst hadden gemeend. Zij legden hem daarom weer in bed en verlieten
de cabine, kwamen later met een paar negers terug die den witte opnamen en op het
dek droegen.
Daar was alles van een on-be-kijkbare grelle witheid door de zon. De hitte
omzengde hem terwijl de zwarten hem voorzichtig en behoedzamer dan hij verwachtte
van boord droegen.
Aan wal zag hij een groep menschen staan, armzalige vertoo-
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ning van witte linnen pakken en witte helmen, wit vlak in de hitte van den pijnlijk
laaienden dag.
Zij legden hem in een soort houten bak op rolletjes en schoven die naar een plekje
schaduw van een bananaplant bij een loods, waaronder stalen bootjes vastgemeerd
lagen. Op éen na gingen allen weg, omdat de bel geluid werd op de factorij: 't was
zeker tijd voor 't middagmaal.
Van Pel zeide nog vóór ze van hem wegliepen:
‘We motte je zoolang hier late, we motte buffele, komme strakkies terug. As je
wat noodig heb, seg-ut dan an die fent die we hier late.’
Hij lag nu alleen op zijn rug in den houten bak en hoopte maar dat ze gauw zouden
komen, want hij voelde zich opnieuw zoo akelig naar en ellendig worden. 't Was of
hij weer moest braken, wat later ging 't over, maar zijn lijf scheen te branden, telkens
wist hij enkele oogenblikken niet wat er rond hem omging. Als hij mat de oogen
opende, de heete stekende oogen, ontwaarde hij boven zich de reusachtige bladeren
heldergroen van de banana, en hij hoorde hoe de neger onverschillig een deuntje
stond te fluiten, trommelend voortdurend met zijn harde vingers tegen den bak.
Een vreeselijke hoofdpijn martelde nu den witte, alle geluid hinderde hem, werd
kwelling. Maar rondom stond de tropendag, eeuwig gonzend ruw geweld,
raadselachtig te daveren van kracht....
Toen ze terug gekomen waren, lachend en hard pratend, reden zij het wagentje
langs den waterkant tot naar de werf. Daar lag een splinternieuwe groote boot, de
Foumentange.
Zij riepen weer negers. Die sjouwden den witte uit den houten bak en droegen
hem over de loopplank aan boord van de nieuwe boot in een pas geverfde cabine
met tallooze dooie muggen tegen de wanden vastgekleefd.
De witte werd in de dekens geholpen. Zij bekeken hem nog eens oplettend en
werden wat minder luidruchtig, gingen eindelijk heen.
Hij lag dan te denken wat er nu moest gaan gebeuren. De ziekte duurde en duurde
er scheen nooit een einde aan de koorts te komen. 't Zou wel nooit beteren, de
hoofdpijnen martelden heviger van uur tot uur.
Tegen den avond kwam Van Pel met een dokter. Die onder-
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zocht den witte, legde een koortsthermometer aan, deed een paar vragen. De witte
antwoordde met heel zachte, moede stem; hij zag de beide mannen als door een
grijzig floers.
‘Wij zullen u een quinine-injectie geven,’ zeide de dokter terwijl hij een naaldachtig
spuitje uit een etui nam en het vulde uit een flesch die door Van Pel werd
vastgehouden.
De witte lag op den rug en voelde de dekens opslaan.
De dokter duwde het spuitje met korte, wreede stootjes schuin onder het vel in
zijn linker zijde.... Als een schok ging het door zijn lijf van de ontzettende pijn. De
pijn werd van seconde tot seconde ondragelijker. Het werd zóo verschrikkelijk, dat
hij het wel had kunnen uitgillen.
Terwijl de mannen de cabine uitgingen en de deur achter zich sloten, steunde hij.
Het was alsof de linker helft van zijn lichaam in de afschuwelijkste krampen afstierf.
Na een kwartier ongeveer nam de marteling heel langzaam een einde, telkens
kwamen de krampen minder hevig terug.
Rillend, toch met gloeiende hersens lag hij neer, brandend heet zijn lijf, een
afgebeuld, gruwelijk gefolterd, stervend mensch.
Dan ging dreigend de avond aan en het begon snel donker te worden....
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Dramatische kunst.
Willem Schürmann, Het dubbele leven. Tooneelspel in vier bedrijven.
(Gezelschap - Van Eysden).
In den vorigen jaargang (I 472 vlgg.) schrijvend over Paddestoelen, het eerste
tooneelwerk van den heer Willem Schürmann, stelde ik tegenover elkander de
gedeelten van zijn stuk waarin alleen het menschelijke, en die waarin het symbolische
aan het woord was. In de eerste toonde hij zijn kracht, in de andere lag zijn zwakheid.
Voor zijn tweede stuk is dit onderscheid niet noodig. De schrijver heeft geen
opgelegde symboliek meer noodig geacht om zijn drama interessant te maken. Hij
heeft met kunstenaars-zin een greep gedaan in het volle menschenleven - en zoo als
hij het voor ons zet, ìs het interessant.
De heer Schürmann is een Rotterdammer.
Hoeveel invloed dit heeft op de keuze van zijn gegevens, we weten het uit De
Berkelmans. Wisten we het nog niet - Het dubbele leven zou 't ons leeren.
Hij heeft ouderen hooren vertellen van de groote ramp die - ik meen al ruim dertig
jaar geleden - plotseling over Rotterdam losbarstte, toen de grootste financieele
instelling aldaar onverwachts in het ongereede raakte en de beide directeuren, gelijk
de bladen onder den eersten indruk zeer euphemistisch meedeelden, ‘zich hadden
verwijderd.’ Een hunner was een tijdlang de god, de groote man van Rotterdam
geweest. Hij zag voor die stad met haar staag toenemenden handel en zich door zijn
bemoeiingen op kolossale wijze uitbreidende ondernemingen en havenwerken een
zóo grootsche toekomst in het verschiet, dat hij alles waagde om het verwezenlijken
van wat toen nog maar illuzies waren te bespoedigen en daardoor, behalve zichzelven,
tal van hem onvoorwaardelijk vertrouwenden althans financieel diep ongelukkig
maakte.
Natuurlijk sloeg door het feit der catastrofe de stemming opeens om. De menschen
kunnen betrekkelijk verdraagzaam over anderer tekortkomingen oordeelen, zoolang
ze er maar geen materieele schade door lijden. Is dàt echter het geval - wee dan den
dader!.... Dan keert
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aller bitterheid zich tegen hem, en zonder eenig mededoogen wordt dan geoordeeld
over den verheerlijkte van gisteren, in wiens ondernemingen men grootendeels uit
gewinzucht zoo gaarne deelnam.
Literaire kunstenaars zijn door alle tijden geweest studenten in levensinzicht,
doorvorschers van het menschelijke. Niet het uiterlijk gebeurende is voor hen de
hoofdzaak, maar het innerlijke, de zielsbewegingen der personen, die tot dat
gebeurende in de nauwste betrekking staan. Zij kennen niets belangrijkers dan de
menschenziel, en door de veelzijdige gevoeligheid van hun eigen ziel voelen zij
verwantschap met die van àllen.
De Romeinsche schrijver die de woorden neerschreef: ‘ik ben een mensch en niets
menschelijks acht ik mij vreemd’, formuleerde hoogst gelukkig dit al-zijdige van de
grootste kunstenaars.
In den letterlijken zin leeft in hen een universeele sympathie.
Daardoor is het werk der grootsten ook altijd een pogen ter verklaring, veeltijds
een pogen ter rechtvaardiging.
Als Shakspere den wreeden Richard III voor ons zet, dan spaart hij ons zijn
euveldaden niet, is er geen poging tot vergoelijking, maar hij doet ons in dien uiterlijk
misdeelde toch een mènsch zien, niet alleen een monster. En in al zijn werk vinden
wij die zelfde grootheid van geest, die onpartijdig objectiveert, en met de grootste
rechtvaardigheid zijn personen en hun daden zichzelf laat richten.
Kleinere geesten daarentegen hebben meer behoefte aan schurken en sympathieke
personen, zijn zelf vaak partij in wat zij schrijven.
De schrijver van Het dubbele leven heeft zijn stof uit de hoogte behandeld. Ik kan
mij voorstellen dat hij in zijn vroegste jeugd met de grootste minachting, met allerlei
scheldwoorden heeft hooren spreken over den man die zoo groot onheil bracht over
de stad zijner geboorte. En ook, hoe juist door dat oordeel, in verband met wat hij
verder hoorde over de plannen en ondernemingen van den gevloekten bankier, die
persoonlijkheid voor hem belangwekkend geworden is, en hij niet heeft gerust vóor
hij, bij intuïtie doordringend in het zielsbestaan van zùlk een man, in zichzelven voor
hem de verklaring, tevens tot zekere hoogte de rechtvaardiging gevonden had.
Hij trachtte in verbeelding mee te leven het ‘dubbele leven’ van den ‘grooten’
man, die jarenlang wist op hoe wankele grondslagen het kolossale gebouw zijner
grootsche ondernemingen rustte, die jarenlang alles doen moest om de oogen van
anderen ten opzichte daarvan te verblinden, trouwens zelf stellig geloovend op den
duur die fundeeringen zoo te kunnen versterken dat zij het steeds zwaarder wordende
complex veilig dragen zouden - en die eindelijk de overtuiging krijgt van de
onmogelijkheid, de zekerheid dat alles in zal storten, hem in de eerste plaats, maar
tal van anderen met hem verdervend en den arbeid van
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jaren, arbeid die hem geëerd en gezien maakten bij al zijn medeburgers, te niet zal
doen.
Het zieleleven van dien man uit te beelden in den laatsten tijd die zijn val
voorafgaat, àl zijn strijd, zijn wanhoop, zijn comedie-spel, tot het allerlaatste toe,
zijn verhouding tot de buitenwereld en tot den kring der zijnen in al die bange uren
vóór het uur der waarheids-openbaring: een aanlokkelijk werk voor een kunstenaar.
Dat het hem heel hooge eischen stelt - 't behoeft waarlijk niet aangetoond te worden:
er is iets ontzaglijks in het gegeven. Wien het gelukte het geheel te bemachtigen, hij
zou onze tooneel-literatuur en ons theater-repertoire met een werk van den eersten
rang verrijken!
Laat ons alvorens te oordeelen over Schürmann's arbeid, nagaan hoe hij het dubbele
leven van zijn hoofdpersoon - voor wien het geheele drama geschreven is - in
tooneel-handeling heeft uitgebeeld.
Het eerste bedrijf doet ons het kantoor zien van Walter van Essen, directeur eener
groote handelsonderneming in een groote havenstad. Door het breede venster dat
bijna het heele fond beslaat, zien we op de havens, op een heel nieuw gedeelte, door
den ondernemingsgeest van Van Essen tot stand gekomen.
Deze doorleeft gewichtige dagen. Hij ijvert voor het plaatsen eener nieuwe leening.
Er moet geld, meer geld, altijd weer meer geld zijn. Hij heeft noodig de medewerking
van den gemeenteraad bij het ten uitvoer leggen van nieuwe bouwplannen. Er zijn
nieuwe bruggen noodig op bepaalde, door hem aangewezen punten.
Als het scherm opgaat hooren we zijn procuratie-houder Menke met een
boekhouder praten over de welsprekendheid waarmee de patroon zijn plannen
verdedigd heeft, we zien op een voetstuk een krans van zilveren bladen hem vereerd.
Dan komen achtereenvolgens drie commissarissen ten tooneele mèt den grooten
man: Arnold Strang, broeder van Van Essen's overleden vrouw, De Wilde en Stark,
tevens leden van den Raad.
Er wordt druk gepraat over de plannen. De heeren zijn er zeer wàrm voor; zullen
er hun best voor doen. Doch er is een máár.... De Wilde spreekt zijn bevreemding
uit dat Van Essen zijn procuratie-houder Menke niet ontslaat. Van Menke zijn leelijke
dingen, allerlei speculaties aan 't licht gekomen. Met zoo iemand te handhaven,
schaadt men den naam der vennootschap.
Van Essen spreekt wat tegen, tracht een weinig te vergoelijken, -we beginnen iets
te vermoeden. Kortom: De Wilde en Stark dwingen hem tot dat ontslag-geven - dan
kunnen ze in den Raad met klem de plannen verdedigen. Van hun belangzucht hebben
ze tevens doen blijken.
Als zij weggaan, komt een tooneel tusschen Van Essen en Menke, waaruit duidelijk
blijkt dat Menke Van Essen's handlanger is in allerlei
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knoeierijen. Eerst treedt Menke dreigend op, maar van twee kwaden het minste
kiezend zal hij berusten in 't ontslag, als hij maandelijks zijn gewone salaris ontvangt,
gelijk Van Essen hem toezegt. De gedachte aan zijn gezin dat broodeloos zou worden
bij den val van Van Essen, doet hem bereid zijn de vernedering te ondergaan.
We zien dus eerst den grooten man zwichten voor de commissarissen, van wien
vooral De Wilde zeer bazig optreedt, dan zien we hem wel brutaal maar toch klein
tegenover zijn medeplichtige en eindelijk, als hij Menke in tegenwoordigheid der
teruggekeerde commissarissen zijn ontslag moet geven en gestreng toespreken, neemt
De Wilde hem het woord af, om in zijn plaats den schuldige met harde woorden te
tuchtigen.
Wij begrijpen dat er iets stuitends in is voor Van Essen om zijn medeplichtige van wien hij nog de valsche verklaring noodig heeft dat in de boeken der vennootschap
geenerlei fraude voorkomt! - zoo kras zedemeesterend aan te pakken. Maar - Van
Essen is eenmaal iemand die dagelijks comedie-speelt, die daarbij Menke verwittigt
heeft wàt hem wacht, beider rol is dus vooraf aangewezen, - waarom dan nog
scrupules op een oogenblik dat er voor verdenking van de zijde der commissarissen
geen schijn van aanleiding mag bestaan, dat vòòr alles de naam der vennootschap
hoog boven alle geknoei moet gehouden worden?
Het komt mij voor dat de schrijver zich hier de gelegenheid heeft laten ontsnappen
om ons den uiterlijk ‘grooten’ Van Essen in zijn schijn-grootheid te laten zien.
Te meer jammer omdat die gelegenheid niet terugkeert. In de structuur van het
stuk ware een eerste bedrijf te verantwoorden geweest, waarin wij, luisterend publiek,
ten volle overtuigd werden van de beheersching, uitgaande van dezen man, van zijn
invloed en redenaarsgaven. Hadden we hem een zijner triomfen zien vieren, met
macht van mooie woorden zichzelven hooren bedwelmen en tegenstanders
overwinnen, de kràcht gevoeld die van hem, den geestdriftigen doorzetter, den taaien,
intelligenten, strijdvaardigen illusionist uitging, des te sterker zou ons het contrast
getroffen hebben met den zich klein en meer en meer schuldig voelende, wien op 't
eind de tweestrijd van het dubbele leven te zwaar wordt.
Nu moeten we hieraan gelóóven door de woorden van anderen, door een
achterdoek, met de rezultaten van den arbeid beschilderd, door een lauwerkrans. En
daarom te meer: hoe jammer dat Schürmann het tooneel met de commissarissen en
Menke niet aangreep om ons althans daar Van Essen te toonen in zijn kracht.
Deze kon weten dat hij niets waagde: Menke was gekòcht. En zou het niet een
tooneel van groote dramatische waarde geworden zijn, als Van Essen, sterk door het
gunstig besluit van den Raad en de onderworpen houding van zijn medeplichtige, in
zijn volle kracht georeerd had over
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de grootheid, de onaantastbare grootheid der onderneming, zich zelf nòg eens
bedwelmend door en verliezend in toekomst-vizioenen en daarmee ten slotte als
verpletterend den schuldige, die nu onwaardig gekeurd moest worden om aan de
verwerkelijking mee te arbeiden!....
Ik verwachtte het daar en toen De Wilde den directeur het woord afnam om zelf
te gaan spreken, voelde ik dat de schrijver niet alleen ons iets ontnam, waarop we
recht hadden, maar ook zijn hoofdpersoon te kort deed.
En die kon in dit opzicht niet veel lijden. Want - de uitbeelding van den heer
Tartaud, zéér verdienstelijk in 't gevoelige, miste kràcht. Het is uit sommige gedeelten
duidelijk op te maken hoe Schürmann zich zijn Walter van Essen gedacht heeft. In
wàt hij zegt is nu en dan iets doortastends, tranchants, brutaals, maar door de wijze
waaròp het nu gezegd werd, kwam' juist dat wat op een overhéérschende
persoonlijkheid duidt, niet tot zijn recht.
Ik heb hierbij verwijld, omdat ik hiermee tevens mijn hoofdbezwaar tegen het stuk
heb geformuleerd. Bij krachtiger spel, waardoor telkens het manlijke en energieke
in den hoofdpersoon hun volle relief kregen, zou er nog veel gered kunnen worden
en de indruk overtuigender zijn. Immers wordt het den toeschouwer op déze wijze
niet verklaard dat déze Van Essen, deze staag weifelende, tobbende, besluitelooze
man zooveel menschen voor zijn plannen heeft kunnen winnen en zich zoolang als
Nummer-Eins-Mann heeft weten te handhaven.
Voor het overige maakt het stuk een bepaald gunstigen indruk. Al dadelijk is het
eerste bedrijf met veel tooneel-talent gebouwd. De handeling pakt direct en laat de
belangstelling niet meer los. De samenkomst waarin Menke zijn ontslag krijgt is
door de logische voorbereiding van groote dramatische werking.
In dat bedrijf wordt tevens het motief aangegeven dat, verder ontwikkeld, meer
en meer de behandeling beheerschen zal.
Van Essen heeft een dochter, Lize, van wie hij zielsveel houdt. Zij ziet tegen hem
op evenals iedereen. Ook voor haar is haar vader de groote man. En zij is niet weinig
gelukkig als hij ingenomen blijkt met het aanzoek van Mr. Hugo van Merlen om
haar hand.
Maar nu komt voor Van Essen de moeilijkheid.
Van Merlen wil niets liever dan met zijn aanstaanden schoonvader meewerken
aan de groote zaak: de verheffing van de stad. Hij wil in plaats van Menke
procuratie-houder worden, zijn geld steken in de aandeelen der nieuwe leening. En
zoowel het een als het ander moet Van Essen keeren: doch zóó keeren dat niemand
der commissarissen tot den grond der weigering doordringt.
Dan begint hem nog iets anders te kwellen: Als het Van Essen eens
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te doen was alleen om zijn schoonzoon te worden, als hij Lize niet genoeg om haar
zelve liefhad? Wat dan? Wat zal er dan van haar worden als het onheil dat hij
dreigende meer en meer naderen ziet, over hem losbarst? Dan wordt zijn kind dubbel
rampzalig.
Die gedachte laat hem geen rust meer. Alles heeft hij geofferd voor zijn levensdoel
- zijn kìnd màg hij niet opofferen. Hij zal aan Lize de waarheid zeggen - dan moet
die beslissen, het afmaken met Hugo als zij zelve voelt de onmogelijkheid van onder
deze omstandigheden te trouwen. Na ontzettenden tweestrijd zegt hij het haar, dat
hij een zedelijk verloren man is, die elk oogenblik ook maatschappelijk verloren kan
gaan.
Lize, wanhopig, wìl de verloving verbreken, maar Hugo moet alles weten.
En Van Essen, die niet aan een liefde gelooft verheven boven maatschappelijke
vooroordeelen of materieele overwegingen, zegt aan Hugo de waarheid. Deze ontstelt
natuurlijk - 't is of een wereld instort! - maar zijn liefde wankelt geen oogenblik. En
er is als een verademing in den geest der waarheid, die ze allen omzweeft nu ze
wèten.
Maar.... en hier toont de schrijver hoe knap en fijnvoelend psycholoog hij is, - dat
kan niet lang duren.
Want, Van Essen speelt tegenover de buitenwereld zijn rol voort, zet zijn plannen
door, de aandeelen zijner onderneming worden tot hooge koersen verhandeld, het
vertrouwen in hem is na het wegzenden van den procuratie-houder en het gunstige
raad-votum gropter dan ooit.
Mr. Hugo van Merlen is een eerlijke jonge man. Hem gaat zijn medeweten
bezwaren. Hij begint zich medeplichtig te voelen. Zijn zwijgen wordt hem een
benauwenis. De huiselijke verhouding wordt iets onmógelijks.
En de liefde van hem en Lize begint hieronder te lijden.
Is dat niet zuiver logisch gevoeld?
Dàt is voor mij het mooie in Schürmann's stuk: dat alles, eenmaal de toestanden
gegeven zijnde, onverbiddelijk logisch voorkomt uit de ziel der personen. Van Essen
kan niet anders handelen tegenover zijn dochter als hij doet; we voelen dat hij daartoe
van binnen uit gedreven wordt. Het onderhoud met haar heeft als consequentie het
onderhoud met Van Merlen, en nu heerscht de fataliteit van het medeweten over hun
zielen. Hugo voelt dat hij als eerlijk man niet zwijgen mag, voelt ook dat Lize, door
hem medeplichtig te weten, al zwijgt hij uit liefde voor haar, toch haar achting voor
hem, gelijk híj voor zichzelf verliezen moet.
Dàt gaat tusschen hen staan.
Er is maar één middel. Van Essen moet zèlf spreken - dat kan hun aller redding
zijn.
Maar.... zij voelen wat dit voor hem zijn zal - een wanhoopsdaad,
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die mogelijk een zelfmoord ten gevolge zal hebben. En wat dàn, als de dood van
haar vader tusschen hen komt.
Martha, Van Essen's zuster, die alles meeleeft in zijn huis, ziet dat het toch de
eenige uitweg is. En zij spreekt er met hem over.
Van Essen vòelt het zelf. Het is het onontkombare. Maar 't behoeft hem niet in
den dood te drijven. Immers - zijn werk kan worden voortgezet. Het doel is mooi blijft mooi. De anderen gelooven erin als hij. Hij heeft alles te gauw gewild. De
toekomst.... die zal 't verwezelijken. En hij - de illuzionist - deelt het eerst de waarheid
mee aan zijn zwager Strang, verwachtend van hem zedelijken steun. Zij hebben toch
allen met hem hetzelfde gewild.
Natuurlijk is de teleurstelling volkomen. Harde woorden, verwijten worden hem
toegesnauwd. En als hij weigert nog een paar dagen, desnoods nog maar 24 uur te
wachten met de openbaar-making der waarheid, om Strang gelegenheid te geven
zijn aandelen van de hand te doen, dan is de maat vol, kent de verachting geen
grenzen.
Hierdoor wordt Van Essen zich ten volle bewust wat hem wacht - nu is over zijn
lot en leven beslist. Als het scherm voor 't laatst daalt, staat hij met den revolver
gereed. Het einde is daar.
Er is een heel mooie stijging in de laatste bedrijven en onze belangstelling in het
gebeurende wordt door het zuivere der psychologie aldoor vastgehouden, zoodat we
het als meeleven.
Het stuk is een karakter-drama, geschreven voor één persoon.
Alles draait om den ten onder gaanden bankdirecteur.
Daar echter in de twee laatsten bedrijven, het karakter, de tweestrijd en de daaruit
voortkomende houding van Mr. Hugo van Merlen zulk een belangrijk aandeel krijgen
in de handeling, kan men dien wel wat uitvoeriger behandeld wenschen. En juist bij
hem wordt evenals bij Van Essen het tekortkomende te méér gevoeld door den speler.
Want de heer Nico de Jong die zulk een uitnemende uitbeelding gaf van den ploert
in Met den handschoen getrouwd, een rol, - hij versta dit als mènsch vooral niet
verkeerd - hem als artiest als op het lijf geschreven, gelijk men dit wel noemt, - de
heer Nico de Jong is niet de rechte acteur voor een rol als Hugo. Zij blijft te zoetig,
te onbeteekenend. Zekere gevoeligheid uit te beelden die samen gaat met
karaktervastheid eischt een samenwerken van eigenschappen die hem ontbreken.
Ook in het plastische bleef hij onvoldoende. Hij werkte niet het beeld uit door den
auteur schetsmatig aangegeven, maakte te weinig indruk.
Rezumeerende kom ik tot het besluit dat het Willem Schürmann wel gelukt is op
boeiende en belangwekkende wijze het dubbele leven te doen zien en doorvoelen
van iemand, in de verhoudingen geraakt van zijn hoofdpersoon, met als gevolg de
noodzakelijkheid tot staag comedie-spel
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tegenover zijn naaste betrekkingen en zijn maatschappelijke omgeving. Maar de
persoonlijkheid in zijn sociale verhouding, den man van zooveel invloed en
beteekenis, in zijn macht over anderen, dien heeft hij ons niet genoegzaam doen zien.
En daar Tartaud dat verzuim niet vermocht te verhelpen, niet over de dramatische
kracht bleek te beschikken om door spel en zeggen dubbel te onderlijnen wat daartoe
strekken kon, bleef de indruk van den hoofdpersoon, jammer genoeg, onvoldoende.
Met dat al - terugblikkende naar Paddestoelen zie ik een grooten vooruitgang. De
heer Schürmann heeft nu bewezen veel talent te bezitten voor het tooneel. Ik hoop
dat men het dwaze vooroordeel dat dit tot de inferieure kwaliteiten van een auteur
zou behooren, allengs heeft laten varen. Zijn stuk geeft logisch dramatische
ontwikkeling met weldoorvoelde psychoplastiek. De personen handelen en spreken
gelijk we van hen verwachten, zoodat niets willekeurigs detoneert of de illuzie
verstoort. Dat dit niet alleen met technische vaardigheid, doch met artistiek kùnnen
bereikt wordt spreekt vanzelf.
Zeer gelukkig van uitwerking is het door de meest verschillende stemmingen
weerklinken van de stoomfluiten der af- en aanvarende schepen. Doch nergens
hinderen te opzettelijke trucs of te sterk aangezette uiterlijke effecten. Het stuk speelt
van binnen uit, richt zich tot het beste deel van het publiek, en boeit alleen door het
belangwekkende der handeling. In bedrijven twee en drie lijken enkele gedeelten
wat gerekt, blijft de tweestrijd van Van Essen wat lang op éen hoogte, maar.... in
hoeverre dit ligt aan de bezetting, zou eerst uit te maken zijn als een krachtiger
protagonist dit werk op zich nam.
Dat Het dubbele leven, met zijn vele kwaliteiten, pas de tweede tooneel-arbeid is
van een jongen schrijver, rechtvaardigt groote verwachtingen voor de toekomst.
Mogen ze voor ons tooneel en ons oorspronkelijk repertoire in vervulling gaan!

Jan Feith, Ten bate van.... Blijspel in drie bedrijven. (Gezelschap-Van
Eysden).
De blijspeldichters hebben van oudsher zich aangetrokken gevoeld tot het satirisch
behandelen van de dwaasheden of ondeugden hunner dagen. Het lachende de waarheid
zeggen was hun veilig toevertrouwd. En het theater heeft ook daardoor dié groote
maatschappelijke beteekenis verkregen en behouden, welke volstrekt niet behoeft
strijdig te zijn met zijn beteekenis voor de kunst.
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Sedert Aristofanes is de zeden-comedie door alle eeuwen het middel geweest om de
toeschouwers een spiegel voor te houden, waarin zij met wat scherpe lijnen aangezet
het beeld van eigen dagelijksch gedoe en bedrijf konden aanschouwen, doch dit zóó
verlicht dat juist de lachwekkende expressie er het meest van moest worden
opgemerkt.
En voorzooverre in de menschelijke samenleving dezelfde soorten van dwaasheden
telkens weer terugkeeren, hebben sommige dier spottende spelen na eeuwen nog hun
volle actualiteit. Wij zijn er door den dagelijkschen sleur zoo mee vertrouwd geraakt,
hebben de dwaasheid vaak in zoo officieel en ernstig gewaad gezien, dat het blijspel
komen moet om ze ons plotseling weer in al haar potsierlijkheid te ontmaskeren.
De stof van Jan Feith's spel is, oppervlakkig bezien, niet van alle eeuwen. Het
liefdadigheidsgedoe dat hij op de kaak van zijn spot wil stellen, is iets van de laatste
tijden. Maar de oorzaak ervan: de lust van den mensch om zijn egoïsme, ijdelheid
en genotzucht in een schoonen schijn te kleeden, die is alweer van alle tijden. Zoodat
het eeuwigmenschelijke, zij het in den uiterlijken vorm van tijdelijke zeden, zich
ook hierin van zijn zwakken kant duidelijk openbaart.
Jan Feith wil ons doen voelen al het oppervlakkige en ijdele van zeker mondain
gedoe, dat zich voordoet als vertegenwoordigend het hoogmenschelijke van
naastenliefde. En hij wil er ons om doen lachen, alleen doen lachen.
Van het klein-menschelijke dat voor den dag komt als enkel ijdelheid de drijfveer
is voor kwazi-nobel handelen, dat aanleiding wordt tot kleingeestig gekibbel als
hoogmoed en eerzucht zich gekrenkt achten, heeft hij het bespottelijke op vroolijke
wijze in 't zonnetje willen zetten.
Maar.... hij hield hierbij geen rekening met de ernstige zij van juist dìt gegeven,
dat daardoor dieper behandeling eischt. Immers aan de keerzij van de mondaine
liefdadigheid is.... de menschelijke ellende, is armoe, honger, ziekte, dood. Dat weet
hij ook, dat heeft hij gevoeld. En we hooren van een weduwe, - is 't wel een weduwe
al heeft ze een kind? vragen de streng-zedelijke liefdadigers - van een jonge vrouw
en moeder die ziek is en die geholpen moet worden. Mevrouw Van Besten spant
zich voor de zaak, een kolfje naar haar hand, maakt zich druk, ijvert, bereidt een
feest voor, waarmee zij anderen voorbij wil streven, en vergeet onder al de drukte
de arme zieke. Gelukkig heeft haar man minder weldadigheidszin en stuurt hij het
mensch wat ter ondersteuning, op afrekening van het problematieke batige slot! Doch
de zieke vrouw bezit zoo weinig takt - dat heb je van die menschen! - dat ze juist
sterft op den feest-avond.... als het onderlinge gekibbel der liefdadigers al tot
verwonderlijke conflicten gevoerd heeft.
We vòelen wat dit zou kùunnen zijn....
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Indien de schrijver het talent bezeten had om door het kwazi-luchtige van de handeling
heen de schrijning te geven van de tragiek. Zij is in dit gegeven aanwezig, - zij mag
bij de uitwerking niet gemist worden, op poene van het belangrijkste te verbeuren.
Daarmee is de zwakke kant van dit werk aangeduid. We verwachten veel meer
ervan dan het geeft. Het is of de schrijver maar zoowat gemanoeuvreerd heeft om
zijn eigenlijke taak heen. Het is alles veel te te oppervlakkig gebleven.
Ook in de behandeling der personen. Een blijspel heeft evenzeer goede psychologie
als ondergrond noodig om de uiterlijke karakteristiek op de planken treffend te doen
zijn. Anders wordt het een pots, worden de personen figuren of poppen. En ze zijn
in dit stuk te weinig mènschen. We voelen er het léven niet in.
De schrijver heeft geest en die maakt verschillende tooneelen wel aardig. Juist
aardig genoeg om te doen betreuren dat ze niet méér zijn. Hij is blijkbaar een goed
opmerker van de menschelijke zwakheden, heeft de holheid en dwaasheid van veel
gedoe om hem heen doorzien. Welnu - zijn stuk is een eerste proeve, waarvan de
vertooning voor hemzelven stellig het belangrijkst geweest is.
Want nu hij de schepping van zijn fantazie als verwerkelijkt gezien heeft op de
planken, kan hij - juist als goed opmerker - voor zichzelven hebben vastgesteld al
wat er aan dezen eersteling ontbreekt en daarmee zijn voordeel doen als het hart hem
weer tot schrijven dringt.

Frans van Erlevoordt, Chrysantemums. Tooneelspel in vier bedrijven.
(Ned. Tooneelvereeniging.)
De heer Frans Coenen besloot in jaargang 1905 van dit tijdschrift een scherpzinnige
ontleding en critiek van Ontoerekenbaar, het eerste drama van Frans van Erlevoordt,
met deze woorden: ‘.... hij moge in het toekomende toch iets minder
lyrisch-subjectieve en iets meer ‘geziene’ stukken schrijven.’
Deze wensch is ten deele in vervulling gegaan.
Wie Chrysantemums gezien heeft zal niet kunnen klagen dat hij van lyrische
subjectiviteit te veel kreeg. Tenzij men hier speciaal Frits van Waveren als voor den
auteur het woord voerende mocht wanen. Dan zou zekere persoonlijke afkeer van
handel-drijven en zaken-doen in hem belichaamd zijn.
We hooren daar wel verdacht veel van. Frits van Waveren is een jongen met
artistieken aanleg, die evenals Rafaël in Ghetto een vader bezit, ganschelijk niet wars
van den voet mee op de schaal te zetten bij het wegen. Dit laatste in figuurlijken zin.
De oude heer Van Waveren,
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eigenaar eener plateel- en porselein-bakkerij ziet er niets tegen op, met zijn handlanger
en reiziger Struvé, zijn klanten te bedriegen. En daar heeft Frits veel verdriet over,
van zùlk zaken-doen heeft hij een afkeer. Doch dat zou elke jongeling met eerlijk
gemoed hebben.
Toch - als hij uitpakt of zijn vriend Dolf Evertsen laat uitpakken wát een koopman
doen mag of laten moet om geacht te zijn, voor soliede door te gaan en het vertrouwen
te behouden, dan blijkt er wel een zeker parti pris te bestaan tegen het zaken-doen
in 't algemeen. En de tirades die daarop doelen zijn er wat verdacht-expresselijk bij
gesleept.
Wat het ‘geziene’ aangaat - 't is best mogelijk dat de personen en hun daden aan
die voorwaarde voldoen, dat de auteur zeer wel gedocumenteerd voor den dag is
gekomen. Maar.... Frans Coenen heeft het stellig wat dieper bedoeld.
Als van het tooneel de personen op ons den indruk maken van mènschen, dan
heeft de auteur ze niet alleen uiterlijk, maar vooral ook innerlijk gezien. Dan heeft
hij doorzien hun daden als voortkomende uit hun ziele-leven in verband met uiterlijke
omstandigheden, in logisch verband vooral met de handeling die hij als dramatisch
geheel onder onze aandacht brengt. Willem Schürmann heeft den man, wiens
nagedachtenis hem aanleiding werd tot het schrijven van zijn drama, nooit lijfelijk
aanschouwd, maar met kunstenaars-intuïtie heeft hij hem als mensch met een
zieleleven toegerust, waaruit verschillende van zijn daden geheel verklaard kúnnen
worden. Daardoor heeft hij psychologische kunstwaarheid gegeven, die we als
interessante werkelijkheid aanvaarden.
Dàt juist heeft Frans van Erlevoordt verzuimd.
We worden voor toestanden en feiten geplaats, voor hevige botsingen in bewogen
tooneelen, maar doordat de innerlijke aanleiding van het gebeurende ons vreemd
blijft, wekt dat alles maar zeer matig onze belangstelling, blijven we onbewogen.
Het tragische der noodzakelijkheid ontbreekt.
Van Waveren Sr. is een deugniet, evenals zijn reiziger Struvé. Zij houden van
bedriegen, en doen dat voor hun pleizier. We merken dat Van Waveren Jr. zich
daaraan ergert en daárom een hekel heeft aan de zaak. We hooren ook dat hij liever
schildert, dat hij artistiek is. Nu kon het laatste hem juist wèl van de zaak doen houden
- immers zoo'n plateel- en porselein-fabriek heeft een zeer artistieke zijde. Maar uit
niets blijkt waarom hij dáarvoor zoo onverschillig is.
Hij is wel verre van onverschillig voor een jong meisje, Guusje, dat speciaal
chrysantemums zit te schilderen - wel wat vreemd - op het kantoor. Haar vader is
werkmeester op de fabriek en blijkt te drinken omdat zijn andere dochter, Agaath,
ook werkzaam op het atelier, den breeden weg is opgegaan naar een schilder met
wien zij ‘leeft’. Dien
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Boonstra zien we al dadelijk dronken. En nu heeft de auteur gerekend op onze deernis
met dien man, omdat we weten wat hem aan den drank gebracht heeft.
Maar dat is een misrekening. Want Boonstra heeft een oppassende vrouw en Guusje
is een lief fatsoenlijk meisje. Nóódzaak dat hij tot wangedrag vervalt is er dus niet.
En waar die ontbreekt zoeken wij een toeleg bij den schrijver. Wacht - denken we hij heeft zeker dat dronken-zijn noodig, en zoodra we dat denken, treft het ons niet
meer als zoodanig.
We vergissen ons daarin ook niet. Want Van Waveren Sr. is behalve een bedrieger
ook een meisjes-verleider. Guusje heeft èn vader èn zoon bekoord. Maar zoo
platonisch als Frits, zoo zinnelijk is papa. Guusje heeft hem fier afgewezen. Doch
nu haar vader door dronkenschap en een schijn-poging tot diefstal in dien toestand
met ontslag bedreigd wordt en Van Waveren Sr. duidelijk toont die bedreiging niet
te zullen uitvoeren als Guusje hem voor die edelmoedigheid betaalt, bezwijkt de
liefhebbende dochter.
Ieder ziet dat we in het ouderwetsche genre van allerlei willekeurige vreeselijkheden
beland zijn: de eene scène is pas afgespeeld of de andere wacht ons alweer.
Want de booze fabrikant haalt nog een geducht gemeenen streek uit - behalve dat
hij zijn liefste verleidt - tegenover zijn zoon Frits.
Dat jonge mensch wil hij zijn artistieke aspiraties afleeren. En daartoe koopt hij
een schilder om. Die komt Frits duidelijk maken dat hij - Frits - gerust zijn penseelen
kan opbergen, wijl hij geen talent heeft. En de goeie jongen zakt wanhopig neer nu
hij dat weet, bergt zijn penseelen op.
Dat dit juist den tegenovergestelden indruk maakt, van dien door Van Erlevoordt
gewenscht, heeft deze blijkbaar niet voorzien. De schilder doet het tegen zijn meening
in, hij is overtuigd dat Frits wèl talent heeft, maar als wij Frits met groot verdriet
zien berusten en van dat oogenblik zaken-man worden, dan houden wij het ervoor
dat de schilder hem verkeerd beoordeeld heeft, zijn verzekerd dat hij inderdaad géen
talent bezit.
Zoo loopt de boel in 't honderd.
Eenvoudig omdat de hoofdzaak ontbreekt: psychologie. 't Is alles bedàcht. De
menschen leven niet: de brave evenmin als de slechte. 't Is alles willekeur van den
schrijver, die zich hier en daar nog heel onhandig toont ook. Want dat een oude vos
als Van Waveren juist zijn etensuur zou uitkiezen voor het verleiden van Guusje als
om daardoor zijn ongewone afwezígheid uit den huiselijken kring eens bizonder
goed te doen opmerken, het wil er evenmin bij ons in, als dat Frits, zijn vader
kennende, niet eens naar 't kantoor gaat zien wat senior eigenlijk uithaalt.
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Doch die onhandigheden zijn bijzaak. Hoofdzaak is, dat een stuk als Chrysantemums
ons niet kan interesseeren, laat staan boeien, wijl het eerst noodige, het z i e l e -leven
der personen waaruit alleen de tragiek kan voortkomen, zoo goed als geheel ontbrekt.
W.G.v.N.

Literatuur.
Nine van der Schaaf, Santos en Lypra. Amsterdam, W. Versluys.
Er is voor mij in dit boek een disharmonie tusschen willen en bereiken.
Reeds eenige jaren is er in onze letteren een reactie merkbaar tegen het realisme.
Ik gebruik dit woord, al wordt er eigenlijk niets mee gezegd. Maar toch begrijpen
wij er een bedoeling uit, er ligt een aanwijzing in. Geen enkele kunst past in een
-isme; zoodra ze dat doet, is ze dood.
Doch met zoo'n woord duiden we een zekere richting aan. Jammer genoeg ook
soms een systeem, of - nog erger - een móde.
Groote voorgangers geven kùnst, in wèlke richting ook, - kleine navolgers geven....
navolging, vormen een school, trachten vaak de kunst gevangen te zetten in een
theorie, een doctrine.
Dat geldt ook van het realisme. De ongebondenheid der romantische fantasterij
dreef in de vorige eeuw tot een reactie. Wat uit een grootsche verbeelding en een
machtig gevoel was ontstaan, werd nagevolgd door wie juist dat gevoel en die
verbeelding misten. En daardoor werd de romantiek een willekeurige verhaspeling
van de werkelijkheid.
We kennen de gevolgen van den terugslag.
De voorgangers alweer maakten in andere richting het mooie, grootsche, nieuwe
- gaven kunst, gebazeerd op studie der werkelijkheid. Maar vele van hun navolgers,
hun talent missend, meenden dat de weergeving der vlakke, door hèn geziene realiteit
volstond om kunst te maken, en zij gaven het aanzijn aan werken die niet meer waren
dan - vulgaire brokken verveling.
Doch daarmee is niet gevonnist de kunst die de eerste openbaring was van het
streven naar vernieuwing.
Dat is het misverstand.
Het naturalisme is dood, het realisme, het verisme, hoe men het noemen wil, zooals de romantiek dood is.
Want zóo gebruikt, slaan die woorden op versteeningen. Maar de kùnstwerken
der romantici, der naturalisten en realisten, zij blijven leven evengoed als die der
klassieke oudheid.
Tegen het realisme als doctrine - tegen het realisme als mode is de reactie ontstaan
en thans voelbaar aan alle zijden.
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Sommigen hebben bij 't sprookje, bij de symboliek hun heil gezocht anderen roepen
om de gedàchte, weer anderen om den mysterieuzen levensinhoud. En zoo zijn er
ook die op een vernieuwing der letteren hopen door.... de verbeelding.
Het komt mij voor dat er tegenstellingen of onderscheidingen gezocht worden,
die in de kunst niet bestaan. Want ik zou willen vragen: is er eenige kunst bestaanbaar
zonder verbeelding? - het woord in zijn dubbelen zin gebruikend. En ook: is er
waarachtige kunst die n i e t de realiteit tot ondergrond heeft en géén voeling houdt
met den mysterieuzen levensinhoud?
Als Albert Verwey van Santos en Lypra zegt: ‘het werk is een dracht van de
eigenmachtige verbeelding’, dan geeft hij in die woorden veel gestrenger critiek dan
hij zelf bedoelt. Dan wijst hij op een eenzijdigheid die noodlottig moet zijn voor de
uitkomst van het streven. De verbeelding toch is één der geestelijke faculteiten van
den kunstenaar. Haar eigenmachtig haar werk te laten doen is haar doen heerschen
over de andere, met de vrijheid van die te negeeren. En dat kan niet geschieden dan
ten nadeele van het werk.
Het blijkt hier duidelijk.
Nine van der Schaaf heeft haar mooiste gedachten en innigste gevoelens
toevertrouwd aan haar Verbeelding. En die heeft er een sprookje van gemaakt.
De heer Verwey, - naar wiens opstel over dit boek in de Juni-afl. 1906 in De
Beweging ik de belangstellenden gaarne verwijs - vindt het noodig te verdedigen dat
zij in dat sprookje ook de werkelijkheid opneemt, dat zij iets onwaarschijnlijks laat
gebeuren, (een schip in den storm zich verkeerd laat omwenden), geeft haar
Verbeelding daartoe het volle recht! Ik zou zeggen: hij duwt hiermee tegen een deur
die openstaat. Dat laten wij ons als lezers immers gaarne welgevallen - de fantazie
mag haar spel met ons spelen naar hartelust.
Maar.... als die Verbeelding ons personen voorzet, voor hen onze belangstelling
vraagt, ze doopt met vreemde namen en voert door allerlei vreemde avonturen, dan....
moet ze vóor alles zorgen dat we in hen schepselen van vleesch en bloed kunnen
erkennen, en geen allegorische poppen, enkel zus en zoo zich bewegend naar 't
welbehagen van de auteur om ons van een of andere hoogere waarheid te overtuigen.
Welnu - dàt is de fout van dit hoog-bedoelde boek. De personen hebben geen
l e v e n , zijn voor drie vierden abstracties. Voor hun aandoeningen, hun vreugde en
leed, voelen we niet.
Er is er maar éen in: Donita.
In de schepping van haar heeft het gevoel der schrijfster zijn rechten gehandhaaft
náást die der verbeelding. En al dadelijk is het rezultaat gunstiger. In Donita is ziel,
is leven. In haar herkennen we een mènsch.
De heer Verwey zegt: ‘Ik geef de schrijfster gelijk in wie de verbeel-
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ding dermate tiran wil zijn. Het is waarlijk wel noodig, want zij is in de oogen van
onze werkelijkheid-herkauwende landgenooten weinig anders als slaaf geweest.’
Waaruit - de formuleering van den laatsten zin is ver van logisch en duidelijk! ik meen te mogen afleiden dat hierin meer de anti-realist dan de kunstenaar of
artistieke beoordeelaar aan 't woord is.
De uitspraak is daardoor troebel, bedoelt een rehabilitatie van de Verbeelding en
een rechtvaardiging van wat aan Santos en Lypra zooveel kwaad gedaan heeft: twee
dingen die feitelijk met elkaar niets te maken hebben. Dat de strijder voor de rechten
van Verbeelding de zwakheden van dit boek niet zou hebben opgemerkt, is voor mij
ondenkbaar.
Wat nu zijn strijd voor de Verbeelding aangaat: laat hij eens onbevooroordeeld
rondzien. Dan zal hij ontwaren dat telkens als een door hem geschuwd realist iets
maakt van kùnst, de verbeelding daarin ruimschoots haar werk heeft verricht. Niet
eigenmachtig, niet als tiran, ook niet als slavin - maar onder de beheersching van
wie haar altijd in zijn macht moet houden: den kunstenaar.

L.E. Silhouetten. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf.
Vous êtes un ‘pastel’ d'antan,
Qui s'anime, rit un instant
Et s'efface.

Deze verzen uit het bevallige gedichtje van Gregh, door de schrijfster boven haar
eerste verhaal geplaatst, zijn toepasselijk op alle.
Het is geen overweldigend talent dat zich in dit boek openbaart, we ondergaan bij
de lezing geenszins de geweldige ontroering, komen niet op de hoogten van
bewondering, die groote kunst vermag te wekken, maar de vertellingen van L.E.
hebben de eigenaardige bekoring, waaraan volmaakte schoonheid soms vreemd blijft.
Ze zijn het werk van èn fantazie èn werkelijkheidsstudie, zij de laatste ook indirect,
en ze maken den harmonischen indruk van volmaakt te kloppen met de bedoeling.
Daardoor ‘doèn’ ze het.
De schrijfster heeft het verleden bestudeerd. Niet de geschiedboeken of andere
authentieke bronnen om er een stuk staatkundig leven uit saam te stellen, maar....
familie-papieren, oude, vergeelde brieven, stamboomen, zeden en gewoonten. Ze is
thuis in vorige eeuwen en heeft fantazie genoeg om ons het huiselijk- en
maatschappelijk leven van Hollandsche geslachten, wier namen nog gehoord worden,
opnieuw te doen gadeslaan, en ziel genoeg om ook tot het innerlijke van hun bestaan
door te dringen.
Er is in dit heele boek iets weemoedigs. Het vertelt van zooveel schoonheid en
jeugd en liefde die eens waren, waarvan een portret, een
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beschreven papier nog de tastbare getuige is, en die heen zijn gegaan als zooveel wat
wij zelven in ons leven hebben liefgehad, wat we vast hadden willen houden en wat
de tijd meedoogenloos verwelken deed of sterven.
Et je pleure
D'entendre frémir cette voix
Qui vient de si loin, d'autrefois
Et qui pleure.

Die stem vooral hooren we in dit boek van herinnering. En daardoor is er vaak iets
zacht-ontroerends in. Het leed is geleden, de oogen die weenden zijn lang voorgoed
gesloten, maar er vibreert na van die smart in de verhalen.
Elisabeth is wel een der beste, en La bellissime Hollande, in welke beide de
schrijfster begint met ons eerst te toonen of te noemen wat haar ‘inspireerde’.
Voor het eerste: een portret van Troost.
Voor het tweede: een zevental brieven, alle met het adres: A Madame, Madame
la Baronne Sloet, née Baronne Borre d'Amerongen, Dame de Warmelo et de
Carsbergen à Warmelo’, en met den aanhef: ‘Madame, ma très honorée Cousine’.
Nu werkt de fantazie van L.E.
‘Met een duidelijke vaste hand zijn de breede vellen der brieven beschreven,
complimenteus en toch levendig gesteld, en onwillekeurig ziet men de schrijfster
zitten op haar lagen stoel met hoogen rug, zich heel recht houdend in het nauwe
keurslijf, een baptiste mutsje op het licht gepoederde haar, snel voortschrijvend met
een welversneden ganzeveerenpen - een tinteling in de donkere oogen en een lachje
om den mond.’
Is 't niet een goed staaltje van plastisch vermogen?
En ‘door een enkel woord, een enkel gezegde dier oude brieven’ leeft voor haar
op in stille afzondering een vroeg vereenzaamde: ‘Edel en hoochgheboren’.
De heer Jero. de Vries die een ‘Voorwoord’ schreef, zegt daarin o.a.:
‘Wij leven in een tijd, waarin men zijn kamers vol propt met oude kandelaars,
lampjes, borden en allerlei goed en snuisterij, waarmee onze vaderen leefden. Welnu,
hier hebben onze liefhebbers en liefhebsters iets van den ouden geest er bij.’
Vooral ook iets van het gemoedsleven. En dàt juist is de bekoring.
Jammer dat de schrijfster nu en dan niet laten kan door een wijzigheidje de illuzie
te verstoren!....
W.G.v.N.
Ve r b e t e r i n g .

Vorige afll. in 't Boccaccio-artikel:

Blz. 350

‘Provinçaalsch’, moet zijn:
Provençaalsch.

Blz. 366

‘laatste helft der dertiende’, moet zijn:
eerste der veertiende.

Blz. 480

‘den eersten indruk’, moet zijn: d e
eerste.
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Tragi-komedie
door C.P. Brandt van Doorne.
I.
Het dalend donker doezelde 't schemerlicht weg.
Nora zat altijd nog op het balkon, genietende van het onzegbaar heerlik gevoel
dat het nu uit was, voor-goed uit met het wanhopig getob en de angsten die twee
jaren lang haar het leven bedorven hadden. Nu al een week of zeven, acht, dat haar
het denken over de toekomst niet meer benauwde.
Wonderbaar die plotse verandering, na maanden en maanden waarin ze, voorbereid
op het ergst, haar zieke man had verpleegd!
Eerst dat besluit om buiten hem òm aan de professor te schrijven.... Vier dagen
later de operatie, de onzekerheid, de hoop....! En toen zijn herstel, zijn volkómen
herstel.
Wanneer ze het naging, scheen het opmerkelik zo regelmatig vooral in de laatste
jaren het treurige en het gelukkige wisselden.
Ze dacht aan haar meisjestijd in Breda, dat kalme, gezellige leven met haar goeie
vader en Truus.
Ineens de grote slag.
Hij had 's avonds op zijn kamer gewerkt, kwam niet beneden.... En ze werd ongerust
en ging kijken....
Hij lag vóór z'n stoel. Dood. 'n Beroerte. - Het deed nòg pijn, die herinnering....
En toen volgde, o God wat 'n tijd, die kille droeve drukte, waarin zij alleen stond
voor alles. - Aan Truus had ze niets. Die sloot zich op in haar kamer, lag al-door te
huilen in een stoel of op bed....
En het stroomde bezoeken. Telkens moest ze hetzelfde ver-
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tellen, dat ze op niets was verdacht geweest; hoe ze schrok toen ze 'm vond.... En
ook dat hij zeker niet had geleden....
Op het laatst, dat was het ergst, hoorde ze zich werktuigelik die smart- en die
troostwoorden uitspreken, zonder er iets bij te voelen.... En dan tot afwisseling het
lezen - 't beantwoorden soms - van de brieven die kwamen; het doorzien van kranten
die men haar zond met waarderende woorden over Geert Timmer, de kranige
oud-kolonel.
Meer dan ééns had hij glimlachend gezegd, die arme vader: Bij je leven vergeten
ze je. Maar da's niets. Ze maken het bij je dood ook zoveel te mooier.... Dàt deden
ze.
Nà die drukte waarin ze niet tot zich zelf komen kon, de terugslag. Leegte. Leegte.
- De oude neef Westerveld werd voogd. 'n Man die nergens van wist. Altijd nerveus
over geldzaken. Of dàt het voornaamste was....!
De meisjes moesten zo gauw als het kon in betrekking. Ze mochten niet blijven
in 't huis. Vader leefde van z'n pensioen. Hij had zeker gedacht dat z'n dochters
bezorgd zouden zijn als hij stierf. Nu was er voor elk maar 'n klein beetje over. 'n
Duizend gulden of zes. Wat gàf dat....
Zij, Nora, had dadelik besloten om wèg te gaan. Was Truus er niet geweest, ze
had geen maand gewacht. Maar Truus, zonder akte, zonder veel energie, wat moest
die beginnen?
Dus eerst samen verhuisd. In pension bij mevrouw van Walen. En dáár had ze 'r
achttienjarige zuster klaargemaakt voor onderwijzeres. Nou. Dat was ééns. Nooit
weer. Afschuwelik, les te geven aan je eigen volwassen zuster. Truus, niet zo heel
vlug, vrij indolent.... En dan zij, met haar haasten, haar drift....
Enfin, 't was gebeurd. Truus deed examen en slaagde. Ze kreeg ook dadelik een
betrekking, in Breda. Niet bij 't onderwijs, maar als goevernante. Dat leek haar beter.
En zij wou naar Indië gaan, zodra Truus was bezorgd.
Natuurlik kwam neef Westerveld met hopen bezwaren. Ze was nog geen drie en
twintig, ze had geen geld, en dan zó ver weg! ‘Noortje, wie zal daar op je passen?’
Ze had hem uitgelachen in zijn gezicht: ‘Verbeeld u zich soms dat u hier op me
past?’
‘Kalm meisje, niet zo verwaand asjeblieft!’
‘Zegt u dan ook geen nonsens.’
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Inwendig kwaad had hij toegegeven. En 'n maand later was ze al op reis, met de
Ardjoeno.
Het afscheid van Truus was zwaar gevallen. Maar 't móést. 't Zou haar onmogelik
zijn geweest haar hele leven voor 'n klas te staan, of pianolessen te geven.
Jammer dat zus zo opzag tegen Indië, tegen de onzekerheid en het vreemde....
Háár trok het juist aan. En ze zou wel terecht komen. Vast. Al zou ze 'n winkel
beginnen.
Wat liep het allemaal anders dan zij 't zich voorgesteld had. In Tandjong Priok
werd ze afgehaald, tot haar grote verbazing, door niemand minder dan meneer de
Haes, de resident van Kediri. Hij was indertijd met haar vader bevriend geweest, en
had toevallig, toen hij in Buitenzorg was om iets te verhandelen met de
goeverneur-generaal, gelezen dat Nora Timmer met de Ardjoeno uitkwam. Ze moest
en ze zou mee naar Kediri, logeren bij hem en z'n vrouw....
En in Kediri maakte ze al gauw met Willem kennis, de kontroleur Lansberg,
geprezen door de Haes als ambtenaar, door mevrouw als 'n in-fatsoenlik jongmens.
Zij vond hem eerst wat vormelik. In sommige opzichten overdreven. Bij voorbeeld
die angst om zich te bezondigen aan 't verindiesen van zijn taal! Nooit liet hij zich
'n onschuldig ajo of betoel ontvallen, nooit openbaarde zich zijn gemoedstemming
door 'n berustend of nijdig soedah.
Mevrouw de Haes vroeg al gauw hoe ze over hem dacht. Ronduit zeggen! En zij,
ze flapte er uit: Heel goed, maar 'n beetje onbeduidend. - Nou val je me tegen, zei
mevrouw. Ik dacht dat jij scherper zag....
Dat had ze toen eerst nogal vervelend gevonden. Vooral toen ze merkte dat
mevrouw gróót gelijk had. 't Was enkel bescheidenheid, overdreven vrees voor
aanstellerij, waardoor Willem zich meestal op de achtergrond hield. Dat lag nu
eenmaal in hem.
Hij kwam veel aan huis bij de resident (om háár, vertelde hij later). Ze leerde hem
beter kennen en ging van hem houden.
Wat voelde ze zich onzègbaar gelukkig toen hij haar vroeg!
Maar - heel dom - in het begin van hun engagement kwamen soms ogenblikken
van spijt (ze kon 't zich nog best herinneren!) dat alles zo glad en gemakkelik ging,
dat ze niets tonen kon van haar kracht en haar energie.... Meisjes-malligheid.
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Kort na hun huwelik - ze waren geen jaar getrouwd - werd Willem ziek. Pijnen in 't
lijf. Al erger en erger. Soms zo, dat hij geen voet kon verzetten.
De dokter dacht eerst aan akute nierontsteking, toen aan malaria. Wat 'n geknoei
met haar arme vent! Melkvoeding waar hij nog slapper van werd, lakserende middelen,
bedrust, omslagen om de buik.... Het hielp allemaal niets. En Willem die haar altijd
maar troostte, en zei: 't Zal wel overgaan. Of: wat is 't vervelend voor jou, ik geef je
enkel moeite!
Hij kon er maar niet toe besluiten verlof aan te vragen tot herstel van gezondheid.
Toen gooide zij er 'n balletje van op bij de resident. Meneer de Haes sprak er de
dokter over, die Willem wéér onderzocht.... Toen heette 't ineens: het beste zou zijn,
naar Holland. Dat was het énige afdoende middel....
Ze gingen, de eerste Junie.
De zeereis deed in 't begin wel goed. Haar man sterkte aan, werd opgewekter.
Maar - de pijnen bleven niet uit, en de dokter aan boord liet zich ontvallen dat het
uitlopen moest op 'n operatie. Ze debarkeerden daarom in Genua - Willem was juist
nogal redelik - en reisden verder in een waggon-lit.
Willem had z'n zinnen gezet op Apeldoorn. Daar had hij als jongen eens 'n
verrukkelike vakantie doorgebracht. Genoten en gedwaald in de Soerense bossen....
De lucht daar zou hem genezen.
Ze gingen er heen en namen kamers in een groot pension. Maar de patiënt ging
niet vooruit. De oude dokter, door de pension-juffrouw aanbevolen, vond het een
lelik geval. Gekompliceerde appendicitis. Hij spotte met de mode-genezing van die
ziekte. Al dat onnodig geopereer - hij moest er niets van hebben. Bedrust, diëet,
geduld - dan zou 't wel terechtkomen.
Maar nee. En zij begreep: dìt werd weer hetzelfde geknoei als in Kediri. Op eigen
houtje schreef ze 'n dringende brief aan professor Bode te Utrecht. Twee dagen later
kwam hij over, bevestigde dat het blinde-darmontsteking was, verklaarde dat er geen
ogenblik met de operatie getalmd mocht worden. 't Was levensgevaarlik.
Willem, niet voorbereid, had bezwaren. Maar zij drong aan. En 't gebeurde.
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O, die snijdende angst, die haar toen had gemarteld! Want zij had hem overgehaald....
Maar dat wist ze zeker: in zijn geval zou ze ook niet geaarzeld hebben!
Goddank, het ging goed. En al na een week voelde Willem zich beter dan ooit in het
laatste jaar....
En toen besloten ze te profiteren van hun verlof. Niet lang te blijven in Apeldoorn.
Van kleine plaatsjes en natuur konden ze volop genieten in Indië.... Dus: naar den
Haag of Amsterdam.
Op een van de eerste dagen dat Willem weer uitmocht ('t was in 't begin van Augustus)
ontmoetten ze Wäldli met z'n vrouw. Die hadden het Loo bezocht. Voor jaren had
Willem ze in Malang gekend.
Wäldli moest onverwachts naar Indië om z'n plantages; misschien voor 'n jaar,
misschien voor langer. Zijn vrouw ging mee. Ze waren de vorige dag in Deventer
geweest om afscheid te nemen van haar familie.
De Wäldli's vertelden: ze woonden in Amsterdam, in het Weteringplantsoen op
een bovenhuis. Eén trap op. 't Was helemaal niet lastig, en gezond. Wou Lansberg
soms 'n jaar huur plus de inboedel overnemen? Anders werd alles met veertien dagen
er uitgehaald om te worden verkocht. Hij kon 't goedkoop krijgen. Voor vier duizend
gulden. Huur zeshonderd vijftig.
‘We moeten terug tegen Mei’, had Willem gezegd.
‘Vóór die tijd weet ik al lang of 'k in Indië blijven moet. Is dat niet het geval dan
koop ik de boel terug. Voor 't zelfde geld. Ten minste wanneer je wilt.... En anders
hou je vendutie. Je zult er niet op verliezen. De zaak is, we zijn zo'n beetje aan het
een en ander gehecht. Vooral m'n vrouw. En nu hebben we al rondgekeken naar
iemand die het - vòorlopig ten minste - wil laten zoals het is.’
‘Doet u t maar, ja?’ drong mevrouw aan.
Willem zei: ‘'t Lijkt me niet kwaad. Wat dunkt jou?’
Toen spraken ze af: zodra de dokter het goedvond, zouden ze komen kijken in
Amsterdam.
De dokter had liever dat zij alleen ging. Ook goed. Ze trok naar Amsterdam, bekeek
het huis, bewonderde de inrichting en het uitzicht.... De koop werd gesloten.
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Met Willem bleef 't goedgaan. Hij verlangde er naar, uit Apeldoorn, of eigenlik uit
het pension, weg te komen.
Toen zetten ze er maar wat vaart achter; verhuisden in 't laatst van Augustus.
Hoe innig leuk, ineens, zonder overgang of geleidelik aanschaffen in zo'n echt mooie
boel te komen.
Wäldli had altijd veel smaak gehad, zei Willem. Dat bleek. Eerst had ze het
meubilair weinig meer dan knap en gezellig gevonden. Maar nu ze 't 'n week of wat
dageliks zag, trof het haar telkens hoe eenvoudig-sierlik van lijn het buffet, de piano,
de tafels, de stoelen, de kastjes waren. Dat de Wäldli's niet konden besluiten die
inboedel op 'n veiling te doen.... dat begreep ze opperbest!
‘Hoe is het vrouwtje? Blijf je daar zitten?’
Ze schrikte op uit haar gepeins. ‘Ik dacht dat je sliep,’ zei ze.
‘Ik keek naar jou. Je zat onbeweeglik.... merkwaardig lang voor jouw doen.’
‘Hoe kon je me zien? 't Is donker.’
‘Nu wordt het donker, ja. Maar zoëven nog stond je profiel scherp tegen de lucht.’
‘'t Is 'n heerlike avond, hè? En dat in September.... Steek je licht op?’
Lansberg had dicht bij de open balkondeuren lui in een stoel gelegen; de rug tegen
mollige leuning, waarvan hij bij zacht bewegen van 't bovenlijf, het weke opveren
voelde.
Hij trok zijn lange benen naar zich toe, werkte zich op, kreeg een lucifersdoosje
uit z'n jaszak.
‘De hoofdkraan is zeker open?’
‘Ik denk het wel.’
Pof. 't Gas ontvlamde. De blauwe kamer schoot uit het donker op.
Uit ogen, grotendeels dichtgenepen om 't plotseling-helle licht, gleed Lansberg's
blik van rechts naar links over 't eiken boekekastje, de schoorsteenmantel met koperen
pendule en kandelaars, de grote piano, langs het nu zwarte venster, nog niet bedekt
door de links en rechts neerhangende zwaarzijden overgordijnen, van grijsblauwe
kleur als 't effen behang en 't tapijt.
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In de omlijsting van de balkoningang stond Nora. Hij glimlachte onwillekeurig. Hij
had het haar nooit gezegd, maar dikwels, juist als nu, deed ze hem denken aan een
klein donker raspaard; vol vuur en wat eigenzinnig soms. Dat het zich moeilijk
mennen liet en hem bracht waar 't zelf naar toe wou, - o, hij erkende het zonder spijt.
't Ging immers alles goed tot dusver. Beter waarschijnlik dan wanneer hij de leiding
had moeten nemen.
Ze knikte haar man even toe, bracht haar vouwstoeltje binnen, zette de raamdeuren
op een kier en sloot de overgordijnen.
Lansberg, tussen het hoge buffet en de langwerpig vierkante tafel, zag naar haar
vlugge bedrijvigheid, draaiende aan zijn rosblonde snor.
‘Waar zat je zo over te peinzen?’ vroeg hij.
‘Nieuwsgierig?’
‘Volstrekt niet.’
‘Maar ondertussen. Nou, 't is geen geheim. Ik dacht aan Indië en aan Apeldoorn.
En dat onze illusie in de knel was gekomen. Maar 't hoort gelukkig tot het verleden.
We kunnen nù tevreden zijn.’
‘Zeker’, bevestigde hij kalm, en liet er op volgen, zonder bedoeling: ‘Ten minste....’
Maar Nora's gezicht verstrakte. Volkomen was hun geluk toch niet....
Hoe hadden ze beiden, zij vooral, verlangd naar een kind! En nog. Ze kon het wel
voor een poos vergeten, zich opdringen dat ze er overheen was - altijd kwam 't
schrijnende leed om dat gemis terug.
En eigenlik had ze al lang geen hoop meer....
Ze praatte er ook niet meer over. Zij en haar man, ze berustten.
Maar onverwachts kon de wond weer openspringen. Diezelfde middag nog, bij
Anna Bosschoten, toen ze 't gebabbel gehoord had van Jeanne en Fried, schattige
kleintjes van vier en drie jaar....
Nee. Niet aan denken. Wat hielp het. Je kon ook tevreden zijn zonder kinderen.
En dan: hoeveel zorgen gaven ze dikwels niet.... Als ze ziekelik waren, niet wilden
deugen of zo.... Niet denken aan die dingen.
‘Hoe laat is het?’ vroeg ze.
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‘Bij achten.’
‘Dan zal ik tee zetten.’
Ze schelde om water. De magere bleke meid, in een donkere japon met veel kleurig
garneersel, 't haar hoog gekapt, bracht het binnen, plaatste het zonder te spreken op
't gaskomfoor en verdween.
‘Uitgaansplannen?’ vroeg Lansberg.
‘Ja, 't is haar avond.’
‘Wanneer ik de dame tegenkwam op straat, behangen met die kostbare
manufakturen....’
Zij viel hem in de rede: ‘Ze dirkt zich bespottelik op. Maar vindt ze dat mooi laat ze 't doen, 't is háár zaak, hè?’
Hij maakte, langzaam, met de hand 'n kleine beweging, als om onverschillig te
kennen te geven: Ik denk me er niet mee te bemoeien.
Een ogenblik stilte. Nora trok de zilveren dop die haar tot maat diende, van 't
blauw-porseleinen teebusje, deed tee in de trekpot, schonk kokend water op. Haar
man keek toe; naar de fijne dofwitte handen, 't bewegen van armen en bovenlijf, naar
haar gezicht: de donker omwimperde ogen, de niet juist kleine, mooigebogen neus,
en de mond met die eigenaardige vastheidstrek die altijd verscheen wanneer ze haar
lippen opeenkneep.
‘Heb ik verteld’, vroeg ze ineens, ‘dat ik kennis gemaakt heb met meneer
Bosschoten?’
‘Nee? Anna d'r man?’
‘Hij is 's middags anders op z'n kantoor; maar.... thuis viel er iets na te zien....
ouwe papieren....’
‘Leek ie geschikt?’
‘O jawel. Ten minste.... wèl iemand die z'n gezelschap waard is. Hij heeft misschien
wat veel verbeelding van zich zelf....’
‘Iets fatterigs?’
‘Fatterig?! Je had z'n jas moeten zien. En z'n boordje! Gerafeld, smoezelig.... Jij
droeg 't zo niet, al kon je er 'n kapitaal mee verdienen.’
‘Maar.... hoe dàn?’
‘Hij spreekt zo 'n beetje op 'n toon of hij alles weet. Wàt hij zei was zo gek niet.’
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‘Iemand voor mij om mee op te schieten?’
‘Ik denk 't haast wel. Hij zei ook dat hij 't wel aardig vinden zou als we elkaar 's
avonds eens zagen.’
‘Dan dienden we over en weer eerst 'n visite te maken.’
‘O Wim, wat doe je toch altijd vormelik. En we zijn al zo lang getrouwd.’
‘Ja, onbegrijpelik lang.’
‘En dat ik 't je nòg niet heb afgeleerd! - Is 't eigenlik niet vreemd? Wij getrouwd?
Zulke tegenstellingen. Jij nóóit uit de plooi....’
‘Nooit?’
‘Niet als er anderen bij zijn. En ik als schoolkind al berucht om m'n....
ongeneerdheid.... Hoe durfde je?’
Ze had het waslichtje onder de trekpot opgestoken, de kopjes uitgezet, en wilde
'm voorbijgaan. Maar ze bedacht zich, ging op zijn knie zitten, sloeg haar arm om
zijn nek en trok zijn groot blond hoofd naar zich toe.
Hij fronste de wenkbrauwen. Even maar. Ze waren alleen, en ze zag er die avond
zo heel goed uit, met die ondeugende tinteling in haar ogen....
Hij antwoordde zacht:‘'n Uiting van jeugdige overmoed’, en wou haar kussen.
Maar verontwaardigd-in-schijn boog ze zich ver achterover. ‘Willem! Jongen! Val
niet uit je rol!’
Er werd op de deur getikt. Haastig schoof hij zijn vrouw van zich af, streek vlug
met de handen over zijn knieën, toen even over het onberispelik gekamde haar en
zette 'n gelegenheidsgezicht.
Nora bleef bij hem staan, lachend.
De meid kwam binnen met de krant.
‘Kan ik nu uitgaan, mevrouw?’ vroeg ze nors. ‘'k Ben klaar.’
‘Ja Mina. Maar denk om je tijd.’
Mina pruttelde binnensmonds ‘dat gezanik’, keerde zich om, ging heen, sloeg de
deur achter zich dicht.
‘Toonbeeld van welgemanierdheid.’
‘Ik denk dat haar vrijer 'r laat wachten’, vergoelikte Nora.
‘Je dient aan die hollandse meiden eerst weer te wennen.’
Ze haalde de schouders op. ‘'t Beste is, het niet zo nauw te nemen. Wordt het te
erg, dan kan ze gaan met November.’
‘En je krijgt net zo'n onhandelbaar meubel terug!’
‘Vermoedelik ja. Maar wat zal je 'r aan doen?’
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Lansberg vouwde het derde blad van het Handelsblad open, en zocht naar het indiese
nieuws. Nora keek de andere bladen door, stond op, schonk tee in, zette 'n kop bij
hem neer.
Haar gedachten dwaalden weer naar de Bosschoten's.
Zij en Anna hadden elkaar, 'n dag of veertien geleden, toevallig op straat ontmoet.
Ze waren schoolvriendinnen geweest, eerst in Breda, later in Gorkum op 't instituut.
Anna was jong getrouwd, op haar twintigste, en, zoals 't gewoonlik gaat, de
vriendschap raakte van zelf op de achtergrond. Nog 'n paar brieven, nu ja. Maar ze
hadden in jaren niets van elkander gehoord.
Nu vonden ze 't prettig, allebei, de kennis weer aan te knopen. Waarschijnlik zou
't leiden tot omgang tussen de heren. Gezellig, 'n avondje samen zo nu en dan....
Het ging niet vlug, maar langzamerhand kwamen ze toch 'n stapje verder. De
vorige week had haar man met Anna kennisgemaakt. En nu zij met Bosschoten....
O ja:
‘Zeg Willem, gisteren ben je Anna voorbijgelopen. 't Was in de Leidse straat. Je
herkende haar niet!’
‘Dat spijt me’, zei hij, en lei 't Handelsblad neer, waar niet veel instond.
In gedachten zag hij mevrouw Bosschoten voor zich: een niet onknap persoontje
met een.... wat onfris teint. Droeg ze niet 'n bruingrijze reformjapon? Ze maakte de
indruk van heel wat ouder te zijn dan Nora.
‘Ze is zeker al bij de dertig?’ vroeg hij ineens.
‘Anna? Wel nee! Zesof zeven en twintig. Eén jaar ouder als ik.’
‘Je zou 't niet zeggen.’
‘We zaten op school altijd in dezelfde klas.’
‘O ja, dat zei ze laatst.’
‘Ze was toen 'n beetje saai. Maar ik hield tòch van haar. Je kon op 'r aan.’
‘De juffrouwen vonden haar zeker veel zoeter dan Noortje Timmer.’
‘Zoet was ze. Stil ook.’
‘En jij 'n woeste rebel.’
‘Och wel nee.’
‘Heeft mevrouw Bosschoten laatst niet verteld hoe brutaal je uit de hoek kon
komen?’
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‘Ze overdrijft. Soms wordt van 'n kleinigheid zoveel ophef gemaakt! Ja, als je zo
hoort dat 'n meisje zegt tegen 'n lerares dat haar lessen vervelend zijn, dan lijkt het
erg. Maar als je weet hoe het kwam.... 't Had eigenlik niets om 't lijf. De juffrouw
vroeg, toen ik niet oplette: 't Schijnt dat jij 't nogal saai vindt, Nora? Toen zei ik: Ja
juffrouw.’
‘Prettig voor d'r. En jij moest er uit?’
‘Dat spreekt. Naar de direktrice. Die begréép zo iets niets. Ik zei: de juffrouw
vroeg er naar en ik wou niet liegen.’
‘En vond ze dat je dat wèl had moeten doen?’
‘Nee. O, die was zo bijdehand! Ik kwam er lam af. Niet om het strafwerk dat ik
kreeg, maar voor m'n gevoel. Ze beweerde dat ze zo'n waarheidsliefde zelfs in een
geval als dit kon waarderen, maar - dan alleen van iemand die altijd de waarheid
sprak.’
‘En?’
‘Och, 'n week of wat eerder had ik gejokt. 'k Herinner het me niet meer zo presies,
maar er was voorgezegd. Dat had 'n heel kabaal gegeven. Ik had er niets mee te
maken, en 'k wou er me buiten houden. Ik zei: 'k Weet nergens van. - Maar toen het
was uitgekomen, vond een van de juffrouwen 't vreemd dat ik niets gehoord of gezien
had. Ik zat er vlak bij. Toen zei ik: Ik wist het ook wel, maar ik wou niet klikken. Begrijp je? Daar ving de direktrice me op.’
‘Niet onaardig.’
‘Ik had stierlik het land. 'k Was nog te nuchter om te zeggen dat je ter wille van
anderen wel 's onwaarheid moet spreken.’
‘Gevaarlike stelling,’ bromde hij.
Maar Nora dacht aan de tijd dat hij ziek lag. Toen ze overtuigd was geweest: hij
gaat dood, en haar best had gedaan om zich niet ongerust te tonen, blijmoedig te
schijnen, vol vertrouwen....
Ze stond op; ging naar de piano. Van kind af aan had ze veel van muziek gehouden.
En nu ze in Amsterdam een goeie piano rijk was, speelde ze iedere avond.
Voor Lansberg was dat een grote bekoring. Hoe genoot hij er van! Zijn voelen,
zijn denken werd duideliker en dieper, of allerlei krachten, in de schijn-helderheid
van het dageliks leven sluimerend, door het veelstemmig pianozingen werden gewekt.
Zweeg de muziek, ze vervaagden, als dromen die weinig meer dan een zweem van
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herinnering laten.... Maar 't weten dat al dat heerlike, strelende, aanzweven zou,
opnieuw, zodra het spel herbegon, doordrong hem met dankbre tevredenheid.
Hij ging op 't balkon staan, liet de deuren wijd open.
't Was een stille, zoele nazomeravond. De bomen van het plantsoen dommelden
in het van gaslicht doorschemerde duister; hier en daar 't blinken van hardgroen loof,
door een lantaarn fel glimmend bestraald. Links zweefden, onder zacht bellegetinkel,
telkens de lichten voorbij van de trems.
Hij luisterde naar Nora's spel. De zingende tonen trokken brede, magiese kringen
om zijn geest, in sluimering wiegend het alledaags ik, terwijl een oneindig fijner
voelen tot zijn bewustzijn doordrong.
Als in extase liet hij het over zich komen. Nauw wist hij meer waar hij was. 't
Verleden herleefde, maar inniger, mooier. Hij fantaseerde over indiese nachten,
eenmaal aan de Brantas verdroomd; van eenzaam-geheimzinnige avond, toen hij
was afgedwaald van zijn gezelschap, bij een bestijging van de Wilis.
En daar stond plots voor zijn geest die eerste ontmoeting met Nora, op een partij
bij de resident. Hoe zeker, en fier, en bevallig-jong bewoog ze zich tussen al die haar
vreemde dames....
Wonderlike uren.... Hij was zich zelf niet geweest. Had zich voortdurend moeten
dwingen tot kleine beleefdheidsgesprekken, met deze, met die.... Hij wist niet eens
wat hij zei. Hij zag alleen Nora. Zijn automaties handelen en spreken dat niet de
flauwste herinnering liet, had hem soms vaag verontrust, als het plotseling zijn
aandacht trok. Had hij geen dwaasheden gezegd....? Die éérste avond al was hij
verliefd geworden. O, wat genoot hij toen, door 't zich verdiepen in heerlike mogelike
zaligheid.... Wat leed hij door scherpe, zenuwprikkelende angst.... Zou ze ooit van
hèm kunnen houden? Zij, met haar sterke, vrije natuur?
Vaker dan vroeger vertoonde hij zich in het residentshuis. Maakte gebruik van
elke gelegenheid om er te komen. En Nora ontweek hem niet....
Wel hevig moest zijn verliefdheid zijn geweest, dat hij, met zijn chronies
niet-kunnen-besluiten, haar zó overhaast had gevraagd....
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Hij peinsde door over Nora. Nà hun huwelik. Hoe ze geweest was in zijn ziekte....
Weer kwam die angstig heerlike gedachte in hem op: Hoe kàn ze houden van mij?
Zij, zo doortastend, beslist, van hem die z'n geestkracht verlamde door al te angstvallig
wikken en wegen dat tòch geen vaste overtuiging bracht....
Ja, zij was flink. Zij weifelde nooit.
Of ze misschien in dat opzicht soms overdreef....? Hij plaagde haar ten minste wel
eens: dat ze éérst iets deed, en daarna bedacht waaròm....
Wellicht lag juist dáárin het geheim van overtuiging en geestdrift....
Daar zweeg de muziek en zijn gedachtegang brak af.
‘Wim blijf niet zo lang op 't balkon staan! Wees voorzichtig!’
‘Geen nood, vrouwtje.’
Maar even later liep hij de kamer in, sloot de deuren. 't Werd toch iets kil. 't Was ook
al in September!
Hij zei 'n paar onverschillige dingen, nam toen de krant weer op, verdiepte er zich
in, terwijl zij hem een glas cognac-grok inschonk en toen een roman zocht uit de
portefeuille. Voor veertien dagen waren ze lid van een leesgezelschap geworden.
‘Moest Mina nog niet thuis zijn?’ vroeg Lansberg na een poos.
‘Ze mag uitblijven tot halfelf. Hoe laat is 't? O, er al òver.’
‘Ze laat zich nooit kennen aan 'n halfuurtje.’
‘Wat zal je er aan doen, hè? Ik kan haar wel wegsturen. Maar ze zijn allemaal
eender, geloof ik.’
‘Zouden andere mensen dezelfde ervaring opdoen?’
‘Natuurlik. Die meidelast is geen extraatje voor indiese lui! Je moest Anna eens
horen. Die had 'n zee van klachten.... Kom, 'k lees nog even dit hoofdstuk uit.’
Haar man kreeg een nieuwe sigaar uit zijn koker.
‘Wordt daar gebeld?’ vroeg hij opeens.
‘'k Geloof het niet.’
Ze luisterden. Nee.
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Maar even bleef nog een kleine spanning....
En daar klonk plots een wel zacht, maar toch duidelik schelletje, beslist de stilte
verbrekend.
‘Wie kan dat zijn?’ vroeg Nora en stond op.
‘Mina niet, die zou anders luien.’
‘Mina is 't niet.’
‘Zal ik opendoen?’ bood hij aan. Maar ze was al op weg. Met vlugge pasjes de
trap af.... Even kwam 't in haar op: het moest eens 'n vagebond wezen, met slechte
bedoelingen.... Natuurlik wàs het niet zo, dat begreep ze wel. Maar anders.... Wat
zou hij opkijken als ze doodkalm bleef staan en Willem riep, en haar lange man stoof
met 'n vaart naar beneden....
Ze opende de voordeur wijd, zonder aarzeling.
Daar stond tot haar verbazing een meisje, een jonge dame, 'n city-bag in de hand....
Zag ze goed? Was het niet....
‘Heregod, Truus!’
Ja het was Truus; de anders zo kalme, zo gelijkmoedige Truus, nu blijkbaar ontdaan.
‘Truus, kind, hoe kom jij....?’
‘Dag! 'k Zal 't wel vertellen. Later. Dan zeg ik het wel.... Morgen of overmorgen....
Ik mag immers blijven? Vraag nu maar niet.’ Ze kuste Nora, die tranen voelde op
haar wang.
‘Is Willem thuis?’
‘Willem? Natuurlik....’
‘Ja.... O. - Ja, 't spreekt van zelf.’ En ze vervolgde schor: ‘Dus je praat er niet over,
waaròm ik kom? Ik moet je alleen spreken. Maar 't kan best wachten.’
‘Is er iets met de Binkstee's?’
‘Ik ben er weg. Maar.... asjeblieft zwijg er over. Ik ga maar naar boven, is 't goed?’
't Gezicht met haar zakdoekje drogend, ging ze de trap op, het bruinleren tasje in
de linkerhand.
Ze was nog niet geweest in dit huis. Op 't portaal stond ze stil en keek om. ‘Welke
deur?’
Maar Willem nieuwsgierig wie daar kon wezen, kwam juist de kamer uit. Hij
herkende zijn schoonzuster niet, maakte 'n kleine buiging, 'n beetje verlegen, en trad
op zij om haar binnen te laten.
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Nu zag hij 't. Wat leek ze op Nora! ‘Hé, Truida, jij? Dat is 'n verrassing! Kom je uit
Arnhem? Hoe gaat het?’
‘O goed’, zei ze, zette het tasje op de grond, trok haar bruin lakens manteltje uit,
ontdeed zich van 't zwarte kokette hoedje. Haar zuster nam het aan en hing 't op de
klerestandaard.
Truus, door de anderen gevolgd, ging naar binnen, zich dwingend tot opgewekt
praten. ‘Wat woon jelui hier lief! 't Bevalt zeker goed? Ik kon 't eerst niet vinden:
Weteringplantsoen. Wèl Weteringschans....’
‘Ga zitten’, zei Nora, onwillens wat stroef. Ze begreep niet....
Onderzoekend nam ze haar zuster op, die er, ondanks de eenvoudig-mooie japon
van grijs dameslaken, niet zo.... onberispelik uitzag als anders. Het haar was
verfomfraaid.... ze leek doodmoe.
‘Ben je verreisd?’
‘Eerlik gezegd, wel 'n beetje.’
‘Dan ook maar gauw naar bed. 't Is laat.’
‘O nee, dat hoeft niet. Ik kom zò al bij. 'k Zou toch niet kunnen slapen. Onmogelik.’
‘Je kon het ten minste proberen,’ klonk het vrij koel.
‘Hebben die twee samen iets?’ dacht Lansberg, en keek van de een naar de ander.
Maar Nora, zonder dat Truus het zag, schudde, even wenkbrauwen fronsend, het
hoofd. Niet mee bemoeien. Doen of je niets merkt.
Hij gehoorzaamde, na een vluchtige blik op het meisje, dat juist de uiterste moeite
deed om zich goed te houden. Haar lippen trilden....
Om haar te sparen begon hij ongedwongen te babbelen.
‘Aardig idee van je Truida, om ons weer 's op te zoeken. Heeft Nora je al verteld
dat ze 'n oude vriendin van jelui heeft ontdekt uit Breda?’
Truus kuchte kort. Zei toen schor:
‘Nee.’
‘Mevrouw Bosschoten.’
‘Ik ken 'r niet.’
‘Van zich zelf heet ze Anna.... Anna.... Hoe is 't ook verder?’
‘Anna Loots’ vulde Nora aan.
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‘O, die.’
‘Haar man is hier advokaat’, vervolgde Lansberg. ‘Ik heb 'm om je de waarheid
te zeggen nog niet ontmoet. Háár wel.’
Truus staarde voor zich uit, gaf geen antwoord.
‘Weet je wat’, zei haar zuster na 'n poosje, en 't klonk zo beslist dat een weigering
moeilik kon volgen, ‘ik breng je naar je kamer. Je ziet zo moe. Of wil je soms eerst
iets gebruiken?’
‘O nee, dank je wel. 'k Heb in Utrecht gegeten.’
‘Dan maar vooruit.’
Truus stond op. ‘Nacht Willem.’ Ze reikte hem slap de hand.
‘Nacht zusje, slaap maar goed uit, hoor! En, denk er om, we zijn hier niet erg
matineus.’
Ze knikte even, met 'n gedwongen glimlachje, en ging, haar zuster volgend, de
kamer uit.
Lansberg bleef alleen. Hij keek op de pendule. Bij elven. Nòg was die beroerde meid
er niet.
Toen stak hij zijn sigaar die uit was gegaan, weer op, en blies kringetjes die hij
nastaarde tot ze in het licht van de gaskroon vervluchtigden.
Wat Truida schelen zou?
Een avontuurtje in de trein?
Maar nee, ze kwam onverwachts. Er moest iets in Arnhem gebeurd zijn.
Standjes misschien?
Of 'n huweliksaanzoek dat haar van streek maakte, waar ze met Nora nu over
spreken kwam...?
't Zou niet onmogelik wezen. Ze zag er verduiveld aardig uit, met die lichtbruine
ogen....
Nu ja, van avond was ze niet op 'r knapst.
'n Mooi figuurtje. Volle buste; toch slank.... Ze was groter als Nora....
Erg zacht leek ze. Ze miste 't pittige, 't veerkrachtige van zijn vrouw. Dàt zag je
dadelik....
Gek dat hij haar eerst niet herkende. Maar hij had haar pas tweemaal gesproken.
Eens, dadelik na hun aankomst in Apeldoorn. Toen was hij zo beroerd geweest....
hij had nauweliks op 'r gelet. Maar dan nog eens vóór hun vertrek naar Amsterdam.
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Hij had 'r die laatste keer heel mooi gevonden. Maar nogal stil. Of ze aldoor ergens
anders was met 'r gedachten.
En nù, van avond, was ze wéér stil geweest. En zo gedrukt.... Vreemde schepseltjes,
zulke meisjes....

II.
Nora was in de slaapkamer bezig. Ze opende de linnenkast, keek met een vlugge blik
van voldoening naar de sneeuwwitte vierkante stapels, netjes gerangschikt naast
elkaar, nam hier en daar een stuk eraf en legde het naast zich op een stoel.
Truus, leunende tegen een van de lits-jumeaux, keek langzaam, zonder
belangstelling, om zich heen, naar de ahornen tweepersoons-wastafel, de psyche,
bleef toen staren naar de open kast waar haar zuster voor bezig was.
‘Zie zo. Daar heb ik lakens en slopen. Neem jij die handdoeken mee? Nu naar
jouw kamer.’
Ze ging Truus voor naar 't gezellige kabinetje, waar ze de gaslamp al had
aangestoken.
‘Maak jij nu zelf je bed even op? Dan haal ik water. Mina is uit. O ja, je moet zeep
hebben.’
‘M'n koffers staan aan het station’, klaagde Truus zacht. ‘Ik dacht niet.... omdat
ik niet wist of ik hier.... Ik heb ze daar gelaten. Nou heb ik niets bij me, behalve m'n
kapgerei in die tas.’
‘Zo. Nou dat komt terecht. Een nachtpon kan je van me lenen. Die past wel.... Er
is verder, geloof ik, niets?’
‘Nee....’
‘'t Reçu van de koffers heb je toch?’
‘Ja, in m'n portemonnee.’
‘Goed, daar moet Willem dan morgen op af.’
Ze ging met lampetkan en karaf de kamer uit, naar de keuken; en Truida ontplooide
de koude lakens, spreidde ze zuchtende over de dikke matras.
Nora kwam met het water terug, liep toen heen en weer om zeep en nachtpon en
nachtlicht. Zo. Dat was alles. Nu sloot ze de deur en ging op een van de beide stoelen
zitten.
‘Mina zal opkijken morgen, als ze 'n logee vindt.’
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‘O ja, die is uit, zei je niet?’
‘Ja. En dan komt ze gewoonlik te laat.’
Truus wachtte.... dacht dat haar zuster haar nu wel alleen laten zou. Maar Nora sloeg
't rechter been over het linker, vouwde de handen voor haar knie, en vroeg:
‘Wat is er nu eigenlik?’
Truus, naast haar bed staande, flauw voorovergebogen, schrikte, schokte op. Ze
voelde weer plotseling die felle neep van haar smart....
‘Nee.... nee, nù niet.... Wacht tot morgen. Toe!’
‘Gekheid. Als er iets is, dan zeg je 't hoe eer hoe beter.’
Geen antwoord.
‘Je bent bij de Binkstee's vandaan, vertelde je?’
‘Ja,’ fluisterde Truus.
‘Maar waarom? D'r is toch een reden! Had je er genoeg van? Of moest je weg?’
Dieper boog Truus het hoofd.
‘Maar.... Kind, zèg dan toch iets! Ik zou anders haast denken dat er.... God weet
wàt gebeurd is!’
Haar zuster schoof achteruit, nu met de rug tegen 't behang dat even kraakte. Ze
snikte, handen voor het gezicht.
En Nora vloog op, dol van angst, greep haar ruw bij de polsen, trachtte vergeefs
die naar beneden te trekken. ‘Je meent toch niet....! Truida!! Het is toch niet....’
Ze vond geen woorden voor die ontzettende vraag.... Maar weten móést ze. Géén
onzekerheid. En plotseling kwam het er uit:
‘Je wil toch niet zeggen dat je bent weggejáágd, omdat je.... Je weet wel wat ik
bedoel?! Spreek op! Allo!’
't Wanhopig snikken van het meisje was antwoord genoeg.
Nora voelde in armen en vingers haast onbedwingbare neiging om haar dooreen
te schudden, te sláán. Zó iets....! God, God, hoe laag, hoe ontzettend min! En hoe
was het ontdekt? Was ze betrapt?! Maar scherpe angst verlamde plots haar drift. Het
kon toch niet zijn dat.... nee, dàt was te erg....
Ze fluisterde hees: ‘En hoe is het.... je moet immers niet........ Zeg!.... 't Heeft toch
geen gevolgen?’
Het blonde hoofd van Truus, krampachtig schokkend achter witte handen, boog
dieper. Even scheen 't of ze neervallen zou,
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ineenzakken; toen, met 'n angstsprong, wierp ze zich op het bed, duwde 't van Nora
afgewend gezicht in 't stijve, koude kussen, vergeefs beproevend de luider en luider
opstotende snikken te dempen.
't Hart bonsde Nora tot in de keel. Ze bedwong zich met uiterste inspanning, pakte
haar zuster bij de neerhangende arm, boog zich voorover, fluisterde: ‘En tegen
wanneer? Zeg op!’
Eerst toen ze het nog eens vroeg, dringender, harder, kwam er een antwoord dat
ze met moeite verstond.
‘En wie....?’
Alleen snikken.
‘Als jullie dadelik trouwt.... Of wìl hij soms niet?’
Truus rukte zich los. ‘Vraag toch niet.... Vraag niet.... Asjeblieft!! Je wéét het nu
immers.... 't Helpt toch niets....!’
Maar de angst liet bij Nora voor meelijden nog geen plaats.
‘Toe, zeg op! Waarom zou jullie niet trouwen?’ Een nieuw vermoeden. ‘Het is
toch.... toch geen getrouwde man?’
Geen antwoord.
Maar nu zag de oudste licht en begreep ze....
De laatste brieven van Truida, met weinig belangstelling door haar gelezen, omdat
ze zo onbeduidend waren en handelden over mensen die ze nooit had gezien, die
dode brieven leefden plotseling op. Ze herinnerde zich: Mevrouw Binkstee ziek.
Zenuwpatiënte, naar 'n herstellingsoord. Bloemendaal of daar ergens. En Truus dus
zo goed als alleen met meneer.... meneer, die vroeger, in de eerste tijd, zo aardig
heette, en later in geen enkele brief meer werd genoemd. Als bestond hij niet meer....
Natuurlik. Dàt was het! Duidelik genoeg. Ze barstte uit: ‘Zeg 't maar ineens! 't Is
die.... die vènt, die Binkstee!’
Nu liep ze, de handen tot vuisten geknepen, 't kamertje op en neer.
‘God, Truida, Truida, dat zo iets mogelik is! Met jou! En die Binkstee, zo 'n min
kreatuur! Die ellèndeling! Ze moesten hem doodranselen! Maar dat jij.... dat jij je
tot zo iets verlagen kan!’
Ze keek naar haar zuster met gloeiende haatogen.
Truus huilde zenuwachtig door, telkens met hoge, harde snikken. En Nora had
kunnen kreunen bij 't langzaam groeiend
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pijnlik besef dat ze haar woede verbijten moest, haar verontwaardiging smoren,
omdat het haar plicht was, ja, haar plicht, de ouderloze zuster te helpen, bij te staan,
zoveel als het ging.... O, 't was 'n lamme, ellendige boel! Ellendig, die smerige zaak
op zich zèlf, ellendiger nog de gevolgen!
Ieder zou 't weten. Kwaadspreken van Truus, haar minachten. Natuurlik! 't Had
ze ook verdiend!
Ze stond voor het meisje stil, keek haar donker aan. Hoe moest het nu? In 's
hemelsnaam, hoe moest het?
't Eentonig huilen van haar zuster prikkelde haar. Ja, als je het dáármee goedmaken
kon!
Onhoorbaar liep ze naar eigen kamer, waar ze ging zitten in 't donker, om na te
denken, tot zich zelf te komen....
Truus schreide door. Toch voelde ze nu naast haar heftige angst ook iets als
verademing. Want het ergste was voor het ogenblik voorbij: Nora wist het.
En rillend nog bij de herinnering, herdacht ze de niet te verduren ellende, die ze
had uitgestaan die dag. Afschuwelik was het geweest!
Ze zag mevrouw weer vóór zich: vaalbleek, met 'n krankzinnige blik in haar ogen,
krijsend, scheldend, grievend met schandelike woorden!
Eensklaps was er een einde gekomen aan die vreemde, zwoele maanden, die meer
droom dan werkelikheid geleken....
Dat Otto, dat meneer Binkstee, haar aardig vond, dat wist ze al toen ze 'n week in
Arnhem was. En aan het gevaarlike daarvan, of eigenlik aan de mogelikheid dat het
gevaarlik kon wòrden, had ze natuurlik wel eens gedacht. En ze paste ook altijd op
dat ze voorzichtig deed. Hij kéék veel naar haar, en sprak op zo'n biezondere toon,
met iets heel zachts in z'n stem, maar verder bleef hij op een afstand, al was hij met
haar alleen. En dat zij hem nooit had aangehaald, niet met het minste of geringste,
dat wist ze zeker. Ze zou zich geschaamd hebben! Ze was ook helemaal niet verliefd.
Ze vond hem goed-gewoon. Meer niet.
Toen mevrouw naar Bloemendaal moest, nu 'n maand of vier geleden, leek het
eerst wel wat èng, zo alleen in huis met meneer.... En Paula en de meid, nu ja. Maar
dan toch zonder mevrouw.
Hij deed net als gewoon. Geen enkel vertrouwelik woord, geen

Groot Nederland. Jaargang 5

629
zinspeling, niets. In z'n spreken haast overdreven beleefd. En nóóit 'n hand. Niet 's
morgens en niet 's avonds. Dat stelde haar gerust. Ze had toen ook wèl met hem te
doen. En ze vond het mooi dat hij altijd zo goedig deed tegen mevrouw, als die 'r
nijdige buien had. Hij was wel de beste in huis.
Want de meid was vals. En aan Paula had ze niet veel. Zo vreselik zenuwachtig....
Een echt bedorven kindje. Door moeder dikwels afgesnauwd, maar door 'r pa verwend.
Mevrouw was de 3e Mei naar Bloemendaal gegaan. En de 12e, 's nachts (die datum
vergat ze nooit!), toen gebeurde het. Er was een vreselik onweer. Paula werd wakker,
ging huilen en was niet tot bedaren te brengen. Ze hoorde geschuifel op de gang.
Meneer tikte aan haar slaapkamerdeur. ‘Is het ook beter juffrouw, dat Pautje bij mij
komt? Dan kan ze slapen in 't bed van mevrouw.’
‘Zoals u wilt,’ had ze gezegd.
‘Vòòr kan ze het lichten minder zien....’
En 't kind had gedreind: ‘Ja, ja, bij paatje,’ en stond al op.
Ze had Pau laten gaan. Het onweer trok voorbij, ze sliep weer in. En toen ze weer
wakker werd, 'n paar uur later misschien, was hij in haar kamer. Ze schrok niet erg.
Haar eerste denken was aan Paula; maar ze herinnerde zich: die lag in mevrouw d'r
bed.
Toen trok ze de deken vast om zich heen en werd toch bang; want ze lag of ze
koorts had te rillen. Hij wou haar geruststellen, fluisterde allerlei liefs....
Wat moest ze doen? Om hulp roepen? De meid zou aan inbrekers denken en boven
blijven....
Ze had gesmeekt: ‘Ga weg meneer! Asjeblieft, gaat u weg!’
Dat wou hij niet. Hij bleef en hij kuste haar. Haar armen greep hij vast, en hij kuste
haar op haar mond, in haar hals, overal....
Ze voelde zich vreemd en hulpeloos. Ze hield haar ogen toe, stribbelde tegen
zoveel ze kon, maar het gaf niet....
Ze had dadelik, de volgende ochtend, wèg moeten gaan. Het kwam ook wel in haar
op. Maar waarheen? Aan neef Westerveld kon ze het niet vertellen! En Nora zat in
Kediri....
Vreselik was het dat hij de volgende dag er over begon, in de huiskamer. Hij schold
zich voor 'n ellendeling die z'n hartstocht geen baas kon blijven. Hij vroeg om
vergiffenis. Hij hield zo
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innig van haar.... Maar het was heel slecht van 'm geweest, en nóóit, nóóit zou 't weer
gebeuren....!
En zij dacht al-door: Praat er niet over. Práát er niet over! Dat praten is afschuwelik,
en 't maakt het tòch niet goed.... Maar ze zei niets.
Hij scheen het ten laatste te begrijpen. Hij zuchtte nog 's en schudde het hoofd en
ging heen.
Toen volgden er weer gewone dagen. Ten minste ze deden als vroeger.
Geen twee weken later zeurde Paula om weer te slapen bij pa.
Meneer vond het goed. Zij deed àl haar best om 't te voorkomen; ze sprak van
onnodig verwennen, plaagde het kind met: ‘Wat doe je toch klein!’ - Niets hielp.
Toen ze naar bed ging, wou ze de kamerdeur op het nachtslot doen. De sleutel
was weg.
Ze werd weer bang en besloot tot 's morgens wakker te blijven. Maar na 'n uur
werd de slaap haar te machtig. Ze stelde zich ook gerust. Waarschijnlik had de meid
de sleutel zoek gemaakt. En had ze dan reden om hèm te wantrouwen? Hij had toch
zo vast beloofd....
Voor alle zekerheid zette ze een stoel voor de deur.
Hij kwam. En later nog weer en nòg weer....
Hoe vast nam ze zich telkens voor dat ze niet toegeven zou! Maar altijd, als 't er
op aankwam, scheen haar kracht te verlammen....
Een gouden armband had hij eens voor d'r meegebracht. Die had ze niet willen
hebben. Otto begreep niet waarom. Zelf kon ze zich van haar weigering niet volkomen
rekenschap geven. Maar ze had zo'n gevoel dat ze 't niet moest doen, dat het
vernederend was, dat het leek als ze kado's aannam, of ze goed vond wat er
gebeurde....
Langzamerhand begon ze aan de toestand te wennen. Dat kwam omdat hij nu
overdag alleen sprak van àndere dingen. Nooit zinspelingen. Zelfs niet met 'n blik
of glimlach. 't Scheen dat hij van die nachten zich niets herinnerde.
En zij deed ook gewoon. Natuurlik. Het sprak ook van zelf dat ze zeiden ‘meneer’
en ‘juffrouw’. Ook als ze alleen waren overdag. Maar 's nachts zei ze Otto. Dàn was
alles anders. En het
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leek onbegrijpelik, dat Otto dezelfde als meneer Binkstee was....
Maar nu 'n kleine twee maanden geleden, kwam eensklaps de angst, de vreselike
angst. Een angst als voor 'n afschuwelik spook, om voor te huiveren, en waar je toch,
diep in je zelf, bij denkt: het móét verbeelding zijn....
Maar God, iedere dag werd de waarschijnlikheid groter, dat ze stond voor de
werkelikheid en niet voor 'n vaag-fantasties schrikbeeld....
Nog wat later, toen wist ze zéker.
Maar doordenken durfde ze niet. Ze leefde van de ene dag op de andere, ze wachtte
af in domme, onduidelike hoop dat het misschien wel terechtkomen zou....
Eergisteren kwam mevrouw terug. Eerst had het geheten, 't zou wel November
worden. Maar ze voelde zich beter, schreef ze, en kon 't niet meer uithouden. Toen
stuurde ze al gauw 'n telegram, en de dag daarop, daar wàs ze.
Alles leek goed in het eerst. Maar vandaag, aan de koffie al, deed ze.... vreemd.
Ze zei geen woord, liet haar man maar praten. En telkens dat kijken naar haar, Truus,
met 'n kwaad vals gezicht....
Kort na de koffie, een vreselik standje tussen meneer en mevrouw. Toen ze naar
boven ging had ze iets gehoord, 'n paar woorden opgevangen....
Doodsbenauwd was ze geworden. Daar hàd je 't. Daar wàs het.
Even daarna kwam de meid haar roepen. Ze moest bij mevrouw komen.
Ogenblikkelik.
O God, die angst....!
Hoe wist mevrouw....? Had de meid wat gemerkt en 't verklapt? Of Paula misschien
iets gezegd in haar onschuld....?
Mevrouw kon eerst niet spreken van drift. Maar eindelik kwam het: ‘Nù weet ik
hoe jij je tijd hebt verbruikt, gemene slet! Probeer maar niet te ontkennen! Ik wéét
het! Geen uur blijf je langer in huis! Hier hoor je niet! Ik schaam me hier zo 'n
schepsel te hebben! Aan zo iets vertrouw je je kind nou toe. Ruk uit! Na je kamer,
del! En pak in! Binnen 'n uur hier van daan!’
Nog èrger woorden, nog èrger dingen....
Ze was in haar kamer gekomen, ze wist niet hoe. Daar had ze
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als wezenloos 'n poos op haar stoel gezeten. Toen kwam de meid, nieuwsgierig en
huichelachtig: ‘Hier is 'n brief juffrouw. Van mevrouw. - Waarom is mevrouw zo
boos? Wat heb u toch gedaan? U moet weg, hoor ik? Tegen vieren is 't rijtuig besteld.
Ken ik ook helpe met pakke?’
Ze had het hoofd geschud, was zelf aan de gang gegaan.
Om vier uur was de vigilante gekomen. Mevrouw had ze niet meer gezien; hèm
ook niet. De koetsier en de meid haalden haar koffers, zetten die op de bok, zij stapte
in.... Weg.
Eerst in de wachtkamer had ze de brief geopend. Geen letter schrift. Er zaten alleen
twee bankbiljetten in van 25 gulden. 't Was haar salaris voor drie maanden.
Het hinderde haar, dat geld. 't Was of het haar handen bevuilde, zodat ze het
weggooien moest. Maar die opwelling neerdrukkend, stak ze het in haar zak. Wie
weet hoe nodig ze 't hebben zou binnenkort....
Ze nam een kaartje tweede klas naar Amsterdam. Waar moest ze anders heen?
In de trein eerst kreeg ze het rechte begrip van haar toestand. Het plots hel lichtend
besef van haar schande deed haar ineenkrimpen. Het scheen wel onmogelik, maar
het wàs zo, 't was ècht zo. Daar spoorde ze nu naar Amsterdam, uit haar betrekking
gejaagd.... dààrom. En toch voelde ze duidelik de afschuw die ze zou hebben, nu
nòg, van 'n meisje dat deed als zij!
Gelukkig, ze zat alléén. Want.... ze hoorde zich kreunen van angst, ellende,
rampzaligheid.
Wat leek het ontzettend, wat er gebeurd was....! En over een poos zou ieder het
weten. Iedereen! En men zou praten over haar slechtheid en haar gemeenheid....
Ze had niet eens 'n thuis, 'n toevlucht. Nergens. Natuurlik immers sloot haar zwager,
die kalme, koele, korrekte Lansberg, voor iemand als zij, de deur. En dan? Ze had
weinig geld.... kon niets verdienen.
Ze kneep haar vingers of ze ze stuk drukken wou, beet op de lippen, staarde het
raampje uit.
Hoe moest ze het zeggen aan Nora, en Nora d'r man? Ze kòn 't niet vertellen....
Ineens viel haar een andere oplossing in. De ogen dicht, en in
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't water springen. Dàn was het uit. - O God, hoe verschrikkelik. Ze was nog zo jong....
zo jong.... Maar het moest. Ze wist geen uitweg. Het moest. En hoe eer hoe beter....
In Utrecht stapte ze, vastbesloten, uit de trein. Zag niet om naar haar koffers, gaf 't
kaartje voor Amsterdam bij de uitgang af, ging de stad in.
Ja, er was water. Maar overal liepen mensen. En ze begreep, die zouden haar
tegenhouden; ophalen, ze er in was gesprongen....
Het mocht niet mislukken.
Ze dwaalde door en om de stad. 't Begon te schemeren. Geduld. Wachten tot het
nòg donkerder werd. Dan zou ze, als niemand zag....
Ze sleepte zich doodmoe verder. Hield plotseling stil soms, zag om zich heen en
keerde dan weer terug.
Eindelik zag ze de kans schoon. Nù. Geen sterveling in de buurt! Ze liep naar de
grachtkant; maar toen ze er voorstond, voor 't donkere, strakke, koelglanzende water,
voelde ze (o, ze hààtte er zich om!) dat haar de moed ontbrak.
En na een kort, wild wanhoopsgevoel kwam doffe onverschilligheid over haar.
Niets kon haar nu meer schelen. Ze was zo laf als slecht. Wat kwam 't er verder op
aan....
Aan een vrouw die voorbijkwam vroeg ze de weg naar 't station. Ze kon haast niet
meer. Toen ze er was, viel ze neer, in de wachtkamer, op een rustbank, bleef
onbeweeglik zitten, minuten lang....
Ze kwam wat bij. Ze keek op de klok boven 't buffet. Over zevenen. Ze had honger
en dorst. Na éne had ze niets gebruikt. Ze wenkte 'n kelner, liet zich de spijskaart
brengen en vroeg of 't lang zou duren eer ze wat krijgen kon?
En verachtelik vond ze, in háár toestand, dat dierlik verlangen naar eten, dat
hunkeren naar 'n glas bier.
Ze voelde zich sterker toen ze klaar was. Ze dacht: zou ze durven, nù?
Maar een nieuw, een beter plan dook op. Naar Nora gaan. Wèl gaan. Haar alles
vertellen. Als Nora dan niets van haar weten wou, dan kon ze immers altijd nòg....?
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Ze vond het nu jammer dat ze haar kaartje had afgegeven. Geld vermorsen voor niets.
En ze zou het zo nodig hebben! Uit zuinigheid nam ze 'n biljet 3e klas.
Tot Amsterdam ging het vrij goed. Maar in de trem begon ze van angst te
klappertanden. Nu kwàm het, het moeilike ogenblik! De kondukteur liet haar
uitstappen Weteringschans hoek Vijzelgracht. Vast nam ze zich voor die avond niets
te vertellen. Mórgen misschien....
Ze zocht een poos naar 't Weteringplantsoen, waar ze vlak bijstond. Een politieagent
wees haar terecht.
Bijna nog was ze weggegaan, toen na haar eerste schellen de deur gesloten bleef.
Maar de eenzaamheid van het plantsoen maakte haar bang, en ze dacht: misschien
is Lansberg wel uit, of naar bed....
Ze schelde weer, en Nora stond vóór haar.
Die wist het nu. Goddank.
Ze was kalmer geworden, schreide niet meer.
Ineens drong het tot haar bewustzijn door, dat ze al 'n hele poos op haar bed had
gelegen. Ze beurde het hoofd van het kussen op, zag om zich heen met grote ogen.
Nora was weg; dat meende ze al. In huis scheen 't doodstil.
Ze stond nu op, begon zich uit te kleden.
Toen wies ze gezicht en hals en handen, deed de nachtpon van Nora aan. Hoe gek!
Hij kon om haar hals niet dicht.... Ook niet over de borst. Openlaten dan maar. Ze
maakte 'r haar voor de nacht in orde, stak het nachtlichtje aan, draaide het gas uit en
kroop in bed.
Nu hoorde ze toch nog heen en weergeloop, 't knarsen van knippen op de voordeur.
Zacht kraakten voetstappen op de trap. Toen alles weer stil.
Ze staarde nog even in de gelige schemer van 't kamertje, onwillekeurig luisterend
naar 't zachte gesuis in haar oren....
Ze was làng zo wanhopig niet meer als in de trein, als in Utrecht.
Natuurlik, dàt wist ze heel goed: er stond onafzienbare ellende te wachten. En
nooit, in 'r hele leven niet, kon ze ongedaan maken wat was gebeurd.... Maar Nora
zou helpen, zoveel ze kon. In Nora had ze vertrouwen. In háár alleen.
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Want Otto.... met al z'n mooie praat was ie laf. En zo bang voor z'n vrouw!.... Geen
enkel woord had ie tot afscheid gezegd....
Hield ze van 'm? Jawel.... Maar niet zo verschrikkelik. Soms als hij innig en heel
vertrouwelik sprak, had ze véél voor 'm gevoeld. Voor 'n ogenblik. Maar.... zij vond
hem niet eerlik en ook niet flink.
Eigenlik moest ze zich schamen, dat ze niet op hem verliefd was geweest. Nu had
ze geen één verontschuldiging, werd alles honderdmaal erger....
En haar hele leven, haar hele goeie, énige leven, had ze door zwakheid voorgoed
bedorven....
Weer kwamen de tranen.
Maar 't duurde niet lang of ze viel van vermoeidheid in slaap.

III.
Nora had in haar kamer na zitten denken; opziende tegen het niet te ontwijken
ogenblik, waarop ze Willem moest inlichten.
Ze wist niet waar ze méér door leed: verontwaardiging, meelijden, schaamte....
Hoe was zo iets mogelik!
Een uur geleden leek alles prettig en goed. Voorbij al dat nare tobben. Ze voelde
zich dankbaar, gelukkig....
En daar kreeg je nu dit weer, dit erge, dit minne....
Ze was op 'n vouwstoel gaan zitten bij 't raam. De kamer was donker. Ze keek uit
en zag aan de overkant verschillende vensters van achterhuizen, gelig en rossig
verlicht. Zwarte schaduwen schoven voorbij de ophaalgordijnen, hielden stil, bewogen
zich weer. Ze moest er naar kijken. 't Was heel gewoon, maar van avond scheen àlles
zo vreemd....
Ze dacht weer aan Willem, en voelde in haar borst weeë pijn.
't Had altijd geheten: zij had een naam waar ze trots op wezen kon. De naam van
haar brave vader. Maar nu moest 'r man zich voor haar familie schamen. Men zou
niet langer in haar zien de dochter van kolonel Timmer, ze was nu de zuster van
juffrouw Timmer die moest bevallen; en later: van juffrouw Timmer die een kind
had gehad.
Enfin, de mènsen.... Och, vreemden en halve kennissen, daar stoorde ze zich niet
veel aan...
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Maar Willem. God wat ellendig. Haar man zou 't afschuwelik vinden.
Dat Truus zich ook zó vergeten kon. Bah!
En nu viel het haar in: toen ze haar zuster weerzag voor 't eerst, in Apeldoorn, toen
wàs het al zo! Want ze zei dat ze moest bevallen in Maart, in het laatst van Maart....
dus het dateerde van Junie. Dus toen al. Bij de éérste begroeting al. Nou maar, 't was
kràs.
En hoe moest dat nu verder, in 's hemelsnaam? Hoe kreeg ze ooit weer 'n
betrekking?
Stom van zo'n kind, haar toekomst te vergooien, haar leven finaal te bederven!
Nou. 't Wàs zo. Zij kon er ook niks aan doen. En 't moest nou maar lopen als 't
wou. In ieder geval, Willem diende 't te weten. Als Truus haar toevlucht zocht bij
hùn, dan was het oneerlik, haar man er buiten te houden. En horen deed hij het immers
toch? Vooruit. Ze moest het ineens maar zeggen. Dan wist hij meteen wat 'n mooie
familie z'n vrouw hem had aangebracht!
't Was bijna halftwaalf toen ze beneden kwam. Willem zat kalm te roken.
‘Dat heeft moeite gekost’, zei hij schertsend.
‘De meid is toch thuis?’ vroeg ze, plotseling denkend aan Mina.
‘Jawel. Voor 'n goed kwartier gekomen.’
‘'t Is prachtig!’
‘Niet waar? Maar ze kon het natuurlik niet helpen. 't Had volgens haar nog geen
elf geslagen. Als ze uitgaat, krijgen de klokken de kolder.... Ik heb haar gezegd dat
je zuster d'r was, erg moe van de trein gekomen. Toen sloop ze doodstil naar boven.’
‘O.’
‘Ligt Truida er in?’
‘Ja. Ten minste....’
Nora was bij de tafel gaan zitten, leunde met het hoofd op de hand. Haar man merkte
nu eerst hoe vreemd ontdaan ze er uitzag.
‘Zeg, wijfje, er is toch niets? Niets ernstigs?’
‘Jawel’, antwoordde ze kort, bijna hard, en slikte, om niet te huilen.
‘Met háár?’ vroeg hij ongerust.
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‘Met wie anders?’
‘Onaangenaamheden met die lui waar ze is?’
‘Daar is ze weg. Dat is het minste. Maar....’ Ze stond op, sloot voor de zekerheid
de deur die ze op een kier had gelaten, en toen, hees: ‘'t Is maar het best dat je 't
dadelik hoort. Ze moet bevallen.’
Hij staarde haar 'n ogenblik aan, en 't was doodstil in de kamer. Toen sprong hij
op en deed 'n stap naar haar toe. ‘Jezus! Bevallen?! Zij? Truida? Nee....!’
‘Ja. Hou je kalm. Mina hoeft niets te horen. Het is die Binkstee, die smerige
kerel....’
Versuft keek hij haar aan.
‘'n Getrouwde màn,’ vervolgde ze woedend, balde de handen, ontspande ze weer
en bewoog krampachtig haar vingers. ‘Zou je zo'n vuilik niet vermóórden?!’
Hij stamelde: ‘M'n God, maar.... hoe móét dat?’
Het leek hem iets onmogeliks. Truida, het mooie, zachte zusje, die daar zoëven
nog tegenover hem zat....
‘Hoe 't moet? herhaalde Nora koud. ‘'k Weet het ook niet. Maar.... dat ze 'r naam
kwijt is, staat vàst.’
En zich niet langer kunnend bedwingen, liet ze zich neervallen op haar stoel en
barstte uit in hartstochtelik huilen.
Voor het eerst, dat haar man zo iets van 'r zag. Hij sloeg liefkozend een arm om
haar heen, trok haar zacht tegen zich aan, trachtte te troosten: ‘Noortje.... toe Noortje....
maak je niet overstuur, hè?.... Ja, het is allerberoerdst.... maar.... wij kunnen 't niet
helpen, wel? Wat kunnen wij er aan doen? Als zij zo onvoorzichtig wil zijn, dan
moet ze ook maar weten waar het op staat. Wij zijn niet aansprakelik.... 't Is anders
wèl ongelukkig. Ook voor jou, dat begrijp ik best. Ja. Je enige zuster....’
Ongeduldig maakte ze zich van hem los.
‘Dat is het niet,’ snikte ze. ‘'k Huil niet om mij!’
Hij voelde dat zijn troost haar kregel maakte. Hij liet haar los, bleef bij haar staan,
met zijn figuur wat verlegen.
Nora vervolgde, zachter: ‘'t Is zo verschrikkelik voor haar, 't arme kind....’
Arm kind? herhaalde hij in zich zelf. Nou ja. Ofschoon, het zusje was ook geen
schuldeloos lam. Dat bleek. Zulke dingen gebeuren maar niet van zelf....
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Er deunde een bijna vergeten melodie in zijn hoofd, paar regels van 'n liedje, dat hij,
voor twintig jaren misschien, wel eens had horen zingen. Hoe was het toch ook....?
O ja:
‘En geen meisje wordt gevangen
Als ze zich niet vangen lààt.’

Hij zelf had op het punt van meisjesvangen geen ondervinding. Maar 't kwam hem
toch voor dat het oude liedje 't nog zo verkeerd niet inzag.
Hij pruttelde: ‘'t Mag zijn zoals 't wil, 't is 'n belabberde historie.’
Ze zwegen beiden. Toen vroeg hij, zacht, nieuwsgierig: ‘Begrijp jij hoe zo iets
kàn....? Heeft ze ook verteld hoe 't gekomen is? Of hoe....’
‘Nee. En dat doet er ook niet toe.’
Hij voelde 'n ogenblik zelfverwijt, omdat hij niet enkel het treurige zag, maar zich
in gedachten al dadelik met het.... pikante bezighield.
Nora stond op. ‘Kom, 't is al veel te laat. We moeten naar bed.’
‘Ja. Wat ik zeggen wou: Ze blijft vooreerst zeker hier?’
‘Natuurlik!’
‘Het is ook zo. Maar.... e.... later?’
‘Ik weet het niet’, zei ze wanhopig.... ‘Ik weet het waarachtig niet. Maar laten we
's nachts om twaalf uur niet eventjes plannen maken. Dààr is het nog tijd genoeg
voor.’
Ze draaide, om diskussies af te snijden, de gaslichten uit en ging naar de
slaapkamer.
Lansberg liep langzaam de trap af, sloot de voordeur, trok de knippen er op.
Nu weer naar boven. Hij dacht aan zijn schoonzuster. God beware, wat 'n koopje.
Ook voor Nora en voor hèm. Wat 'n figuur tegenover je kennissen! Toch voor Truida
het ergst. Wat 'n toekomst voor haar!... Stomme meid, zich zo te vergooien. En
eeuwig jammer....
Zacht hijgend van het trappegeklim kwam hij hun kamer binnen. Nora kleedde
zich haastig uit, strak, stil. Ook hij had geen lust om te spreken. Eerst maar es
overleggen....
Zou Noor soms denken dat haar zuster bevallen kon op hun
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bovenhuis? Dàt zou toch bezwaarlik gaan. En ronduit gezegd, hij had geen lust om
dat maar goed te vinden.
Wat dan? Naar familie? Die hadden ze niet....
Een mooie boel. Daar kon je plezier van beleven!

IV.
De volgende ochtend, zodra de meid had geklopt, wipte Nora het bed uit. Even
luisterde ze bij de deur. Juist. Mina was al beneden. Op blote voeten, zó maar, sloop
ze naar de logeerkamer. Ze vond Truida in diepe slaap. Dat ergerde haar
onwillekeurig. Zelf had ze maar nu en dan een ogenblik gesluimerd, en Willem, dat
had ze aan z'n woelen en snuiven gemerkt, was ook telkens wakker geweest. En daar
lag zij, kalm ademend, volkomen rustig, net als 'n kind; het blozend gezicht in een
dikke lijst donkerblond haar....
Ze tikte haar op de schouder, zei zacht:
‘Sta je op? Word 's wakker....’
‘Hoe? Wie? Wat is er?’ vroeg Truus met schrik, zich half oprichtend.
Nu wéét ze 't ineens weer, dacht Nora, even vertederd. Maar haar oog viel op 't
slordige nachttoilet van haar zuster, de nachtpon open over de borst, en ze fronste
onwillekeurig de wenkbrauwen. Ze dwong zich echter terstond tot zacht, heel duidelik
spreken: ‘Stil. Niet hard praten, denk aan de meid. Je moet opstaan. Maar ik wou je
eerst zeggen: Laat straks niets merken en doe héél gewoon. Vooral geen tranen,
begrijp je? Om Mina.’
‘Ja. Ja, da's goed. Maar.... Noor, zeg, 'k wou je wat vragen....’ Ze kreeg 'n kleur
en verzamelde al haar moed. Toen kwam het, fluisterend: ‘Vertel je het niet aan
Willem?’
Donker keek Nora haar aan, zoals vroeger bij 't lesgeven, vóór 't tot een uitbarsting
kwam.
‘Wat nonsens! Ja, dàt noem ik nou echt kinderachtige nonsens! Het niet aan Willem
vertellen? Wat dacht je nu? Hij wéét het natuurlik! Dat spreekt toch van zelf?’
Een witte hand kwam aarzelend naar boven, veegde tersluiks 'n paar tranen weg.
‘Hoe kon je dàt doen’, snikte ze zacht.
‘Niet voor m'n plezier. Dat verzeker ik je. Maar als je bij ons

Groot Nederland. Jaargang 5

640
komt om zó'n reden, dan heeft Willem ook recht om te worden ingelicht.’
Truus kromp in elkaar. Ze wilde vragen: Wat heeft ie gezegd? - maar ze durfde
niet.
‘'t Is bovendien beter’, vervolgde Nora kalmer. ‘Er dient overlegd hoe het verder
moet. En dat kan niet buiten hem om. Dat begrijp je.’
‘Laat me maar weggaan’, fluisterde Truus. ‘Ik durf hem niet aan te zien. Ik schaam
me zoo vreselik....’
't Lag Nora op de lippen om met 'n wreed: Daar had je eerder aan moeten denken,
te antwoorden. Ze hield zich in.
‘Malligheid. Waar wou je naar toe?’
Haar zuster, zonder te antwoorden, haalde wanhopig de schouders op.
‘Nou, als je 't zo vreselik vindt, dan kan ik Willem wel vragen, of hij doet of hij
nergens van weet. Wou je dat? Ja? - Maar dàt zeg ik je: Jij toont je gewoon. Vooral
als de meid in de kamer is. Dat eis ik. En.... je vertelt dat je bent komen logeren,
omdat de familie heel onverwachts op reis is gegaan naar het buitenland. Dàt lijkt
me 't best. - Sta nou maar op.’
Nora liep zacht naar haar kamer terug. Haar blote voeten waren ijskoud geworden.
Willem sliep nog. Ze zou hem maar laten liggen; misschien was hij net zo moe als
zij. Ze had lood in haar benen.
Ze waste en kleedde zich zo stil mogelik. Maar toen ze haar grijze ochtendjapon
uit de hangkast kreeg, kraakte de deur. Hij opende de ogen, rekte zich uit.
‘Is het al zó laat, vrouwtje?’
‘Ja vent, 't is tijd. Wat ik zeggen wou: als je háár ziet, doe dan of ik het niet heb
verteld.... Dat wou ze liever.’
‘O, goed. Ja, 't is wel het beste. Het minst gênant.’
Ook hij had opgezien tegen de ontmoeting.
Nora was klaar en ging naar beneden. In de keuken, waarvan de deur wagenwijd
openstond, poetste Mina de schoenen.
‘Morgen mevrouw.’
‘Morgen Mina.’
‘Wat onverwachte logee, hè mevrouw?’
‘Ja.... Een verrassing,’ antwoordde ze opgewekt. Meteen ging ze de huiskamer in.
Ze voelde: 't werd nu komedie spelen.
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Allereerst tegenover de meid. Maar dan moest ze ook met de Bosschoten's rekening
houden.... en met de benedenburen misschien.... Ze had daar die nacht aldoor over
liggen denken....
Op het buffet, in de nikkelen bouilloire, kookte het water. Brood was er nog niet.
De bakkersknecht, die bij z'n eerste rondgang altijd vergeefs bij de Lansberg's schelde,
kwam eerst over halfnegen weerom.
Ze zette tee. Ging met de handen over elkaar bij de tafel zitten; maar 't voorhoofd
fronsend stond ze al gauw weer op en keek naar buiten, naar 't ruime, zonbeschenen
plantsoen. De bruingroene stammen stonden daar stug en vreemd, schenen verder
weg dan gewoonlik.
Plotseling gooide ze 't hoofd met 'n ruk op zij, gaf een stamp op de grond. Ellendig!
Ellendig! Wat hoefde dat nu.
Willem bofte dan allesbehalve! Eerst die narigheid met z'n ziekte, nu dit weer.
Daar gìng de goeie naam van z'n vrouw. Voortaan kon ze er zich voor generen dat
ze 'n juffrouw Timmer was! Tjazzes. En dan zó iets. Daar vlogen de mensen op aan,
als smerige vliegen op vuil. Wanneer ze later ergens kwam, zij, Nora, aanstonds zou
't fluisteren zijn, nawijzen, gniffelen, smoezelen.... De zuster van die juffrouw Timmer,
je weet wel!
Aanhoudend zou dat als dreigende narigheid om hun heenspoken. En waar het
niet was - haar man en zij, ze zouden het vermoeden....
Dat ongelukkige lome, passieve van Truus!
De grote schuld - ze twijfelde er niet aan - lag aan die Binkstee. Stellig. Truus wás
geen malle, manzieke meid. Maar ze miste de flinkheid om zo'n brutale vent, als 't
nodig was, in z'n gezicht te slaan! Zij had in 'r plaats moeten wezen!
Strijdlustig balde ze de vuisten, zette de tanden stijf op elkaar....
Het duurde maar kort. Haar spieren ontspanden zich weer.
Och, dat bedenken hoe zij wel zou hebben gedaan, 't gaf niets. Het was eenmaal
gebeurd. Je stond nu voor de vraag hoe er van Truus d'r naam en toekomst nog wat
gered kon worden. Als er nog iets te redden viel....
Truida kwam binnen; rondziende, vlug, met schuwe blik, om te weten of hij er al
zat. Goddank nee.
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‘Dag Nora’, zei ze deemoedig en stak haar hand aarzelend uit. Ze wist niet of ze 'n
zoen geven mocht.
‘Goeie morgen’, antwoordde Nora koel, en drukte even haar vingers. ‘Ga je dáár
zitten? Ja? De bakker is er nog niet geweest. Hij zal zo meteen wel komen.’
Stil zaten ze tegenover elkaar. Truus, angstig-klein zich voelend, niet wagend te
spreken als ze niet toegesproken werd, Nora zich zelf haar vijandige houding
verwijtend. Wanneer ze nu zelf zo deed, en maar toegaf aan haar humeur, dan kon
ze van Truus nog minder verwachten, dan kwam er van geheimhouding niets. En
toch, ze kòn zich niet dwingen, zelfs niet tot een kleine poging om
vriendelik-onbeduidend te babbelen. Zwart keek ze voor zich, langs haar zuster heen,
en de minuten schenen niet om te gaan.
Eindelik, daar klopte de meid, bracht het brood.
‘Morge juffrouw’, en ze keek nieuwsgierig naar Truus en die 'r mooie japon.
‘Dag e....’
‘Mina,’ kwam haar Nora te hulp.
‘O. Dag Mina.’
Nora vermande zich. ‘Dat had je niet gedacht, wel?’ vroeg ze aan de meid. ‘Dat
we ineens 'n logee zouden krijgen.’
‘Gunst nee mevrouw. Ik wist niet wa'k hoorde.... Want u had niks gezeid....’
‘Ik hoorde gisteren eerst dat ik komen kon’, zei nu Truus, verlangend haar goeie
wil te tonen. ‘De familie waar 'k ben, ging naar het buitenland. Heel onverwacht.’
‘Voor de gezondheid van mevrouw’, voegde Nora terloops er aan toe.
‘Ja. Daarom kon het niet van te voren beslist. 't Hing er van af of mevrouw kon
reizen. Enne.... zo kon ik nu 'n poosje vakantie krijgen.’
‘U treft het,’ meende de meid.
Zie zo, nu was het vooreerst genoeg.
‘Ik zal je wel bellen straks voor je boterhammen.’
‘Best mevrouw’, en Mina ging heen.
't Viel mee. Truus had zich voor háár doen handig gehouden.
‘Wil jij even smeren?’ Het meisje stond bereidwillig op, blij
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dat ze iets doen mocht; en blij nog meer om het verbreken van 't strakke, verwijtende
zwijgen.
Willem kwam binnen. Ze voelde een kille kou over haar lichaam tochten en beet in
haar onderlip. Ze dorst hem niet aanzien.
Maar gewoon, haast onverschillig gewoon, wenste hij goede morgen, gaf háár 'n
hand en Nora 'n kus, ging zitten, keek vluchtig 'n briefkaart in, die op de krant bij
zijn bord lag.
‘Het schijnt mooi weer’, zei hij toen. ‘Heb jullie plannen vóór de koffie?’
‘Nee’, antwoordde z'n vrouw. ‘Maar ga jij na 't ontbijt even naar het station om 'r
bagage?’
‘Ik kan ook best zelf....’, begon Truus.
‘Wel nee, geen kwestie van. 't Is helemaal geen opoffering. 'k Maak graag een
ochtendwandeling. - Heb je 't reçu?’
Ze haalde ruimer adem. Goed van hem dat hij deed of ie nergens van wist. Ze was
eigenlik bang geweest voor 'n onderzoekende blik, of minachting in z'n stem, of iets
ongenaakbaars....
Nu leek het ineens weer gemakkeliker om gewoon te doen.
Na het ontbijt neusde Lansberg het Handelsblad even in, kreeg toen zijn hoed en zijn
wandelstok en ging op weg naar 't Station-Weesperplein.
Met welbehagen ademde hij de frisse, opwekkende najaarslucht in. Een heerlike
ochtend! Vóór hem, boven de straat en de huizedaken strakte blauwglanzende hemel,
op enkele plaatsen door ijle, verwaaide rook, als met uiterst dun zwartgazen weefsel
bespannen. Het bladergroen verdofte al, verstroefde, trok hier en daar naar het bruine.
Helgele zonneschijn speelde er tussen door.
Hij slenterde langzaam, indies-bedaard, naar het Frederiksplein. Lekker, je weer
zo gezond te voelen....
Maar na kort, bijna gedachte-loos genieten, verviel hij van zelf weer in gepeins
over 't geval met Truida.
Hij was niet een van die mensen die zich verplicht achten luid hun verontwaardiging
uit te schreeuwen wanneer het uitkomt dat 'n meisje te.... onvoorzichtig geweest is,
of hoe je 't dan noemen wilt. Natuurlik, hij keurde het af. Waar zou het anders heen!
Maar altijd had hem de wanverhouding tussen de fout en de straf gehinderd.
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Nu ook. En toch - waar het z'n schoonzuster betrof, drong niet dat besef van 't onbillike
op de voorgrond, maar veeleer een gevoel van tegenzin, dat Nora en hij er bij werden
betrokken. Op Truida foeterde hij in zich zelf. Verweet haar hartstochtelikheid,
gebrek aan zelfbedwang, waardoor ze haar eigen leven vermorste en haar familie in
opspraak bracht. Want - geheimhouden? 't Zou natuurlik niet gaan. Wilden zij 't toch
proberen, ze kwamen op slingerpaadjes te land.... Daar moest hij niets van hebben.
Z'n kennissen op Zeemanshoop.... Héel interessant zouden die het vinden. Zouden
aardigheden verkopen, achter z'n rug. Of quasi-gemoedelik deelneming betuigen,
hengelen naar de biezonderheden...! Voor meer dan één was 't een historie om van
te smullen. 'n Mooie meid, van twee en twintig jaar.... Goeie familie. Dochter van 'n
hoofdofficier....
Hoe zich in Godsnaam 'n houding te geven? De mensen ontwijken, dat ging niet.
Dat maakte het maar erger.
Mogelik het best om op vragen en opmerkingen zó te antwoorden dat hun de lust
verging om 't onderwerp aan te roeren in zijn tegenwoordigheid.
Maar hoe? Afsnauwen lag niet in z'n aard en zou hem slecht afgaan. Nee, dan
eerder overdreven beleefd en verlakkeratief.
Bij voorbeeld als er een zei: Wat beroerd met uw schoonzuster...., dan zo iets
antwoorden van: Mag ik u zéér bedanken voor uw belangstelling? - Of als ze vroegen
of 't echt zo wàs: Neem me niet kwalik.... 't Lijkt misschien èrg overdreven, maar
heus ik spreek er liever niet van. Dat neemt niet weg, ik ben voor uw deelneming
zéér gevoelig.... Dank u.
Iets van dien aard, ja. Niet al te scherp, maar voldoende duidelik....
Hij was aan 't station; wenkte 'n kruier en gaf die 't reçu, met de opdracht de koffers
onmiddellik te bezorgen bij meneer Lansberg, Weteringplantsoen.
Toen ging hij de Amstel langs, de zonnige Weesperzijkant, wandelde naar
Schollenbrug.
De zon scheen op de weg en het water. Goudstof schitterde, danste over 't gekabbel
van blauwzwarte golfjes. Hij keek met stil genoegen naar 'n laverend jacht, nu en
dan wegschuilend onder z'n grijswitte zeilen.
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Maar 't duurde niet lang of weer gleed zijn denken in het diepe nieuwe spoor: Truida.
Hij zuchtte.
Ineens viel hem in: wat zou die Binkstee eigenlik voor iemand zijn?
Waarschijnlik 'n onverschillige cynies-brutale baas. Trots op z'n ‘bonne fortune’,
de patser.
En hoe zo'n kerel dat nu wel had aangelegd? Maar daar kwam je nooit achter, hè?
Natuurlik niet. Dáárover hield zij 'r mond.
Ook háár gedrag scheen hem nu ontzettend min. Nora mocht zeggen wat ze wou,
van ‘stumper’ spreken en ‘arm kind’, maar.... 'n fatsoenlik meisje past wel op; zegt
ho! bij 't begin, wacht niet totdat het te laat is.
En - verduiveld gemakkelik van z'n schoonzuster om bij hùn aan te kloppen!
Waarom er niet liever vandoor gegaan met de vent? Dàt was ten minste rojaal geweest.
't Had óók schandaal gegeven, maar met 'n week of wat was men uitgepraat geweest.
Nù kreeg je de ellende druppelsgewijs. En toch volle maat. Eerst trekt het de aandacht
dat ze niet meer in betrekking is. Waarom? zal mevrouw Bosschoten vragen. Dan
krijg je Mina die lont ruikt. Dan allerlei mensen die haar onderzoekend bekijken.
Moet ze bevallen? Nee. - Ja. - Ja vàst. Je kunt het wel zìen! - En dan: van wie zou
het wezen? - Wie weet, ze zagen er hèm nog op aan. God allemachtig hoe vervelend.
En op de koop toe komt er 'n kind. Dan heb je weer nieuw gemaal.
Nou hoor, wanneer het even kon, moest ze ergens anders haar kraam maar gaan
uitliggen. Bij hùn aan huis, nee, daar bedankte hij voor. 't Was zó erg genoeg. Hun
hele zijn in Holland bedorven. Waarschijnlik zelfs geen sprake meer van 'n
prettig-gezellige winter, zo met hun tweetjes alleen. Wat hadden ze er naar verlangd....
Hij wou dat het tien maanden verder was; dan zat hij in Indië.
Hij werkte zich in 'n echte mopperstemming. 't Gebeurde hem niet vaak, maar als
je ook zó onverwacht en buiten je schuld in de lammigheid wordt betrokken, blijf
dan maar in je humeur.... En niets aan te doen. Je moet het maar slikken, hè? Er wordt
niet gevraagd of 't je aanstaat of niet - 't valt neer op je dak....
Hij wandelde Schollenbrug voorbij tot aan de Kruislaan. Kom, zo was het genoeg.
Hij keerde om.
Toen hij thuiskwam, tegen twaalven, stond de koffietafel gedekt.
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‘Ik heb voor de koffers gezorgd’, zei hij koel.
‘Ze staan al boven’, antwoordde Truus met 'n glimlach.
Hij wendde zich af, nam het Ochtendblad en deed of hij iets zocht.
In een neerslachtige stemming gebruikten ze het twaalfuurtje. Geen van drieën had
lust om te spreken.
‘Ben je wat moe?’ informeerde Nora.
‘Moe? Nee,’ en hij keek haar aan, als verwonderd over haar vraag.
Toen Truus naar haar kamertje was om 'r koffers uit te pakken, zei Nora tegen haar
man: ‘Zullen wij nu 's overleggen?’
‘Ja. Goed. Ronduit gezegd: als het éven mogelik is, vind ik dat ze bijtijds hier
vandaan moet. Ik bedoel.... vóór d'r bevalling.’
‘Dat spreekt vanzelf. Anders zou ieder het weten.’
‘Daarom.’
Hij ademde diep. Dat viel mee! Want.... niettegenstaande zijn overtuiging.... als
Nora verklaard had dat ze haar zuster niet wegsturen kòn, vermoedelik zou hij
geëindigd zijn met in 's hemelsnaam toe te geven.
Hij vervolgde op kalme toon: ‘Jammer dat je geen na-familie hebt.’
‘Hoe zo? We zouden 't voor die in de eerste plaats geheim moeten houden, niet?
Kijk es, wordt het bekend, dan is ze haar naam kwijt. Voor goed. Dan komt ze ook
nergens terecht. Geld heeft ze niet. Zo goed als niet. Ze is ook niet erg bijdehand.
Wat zou ze moeten beginnen?’
‘Maar.... wou je dat het werd stilgehouden voor iederéén?’
Gretig zoog hij die mogelikheid in zich op.
‘Als 't enigszins kan, ja. - Het ergste is het kind.’
‘God ja, het kind.’
‘Daar moet dan iets op gevonden. Maar eerst dient zij ergens heen waar niemand
haar kent, waar ze helemaal vreemd is.’
‘Dat zou wel het beste zijn.’
Maar, nu er 'n straaltje licht door de donkere wolken drong, voelde hij sterker 't
meelijden met Truida, die daar alleen zitten zou, alleen met 'r narigheid, onder
vreemden.
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‘Zielig voor d'r’, zei ie hoofdschuddend.
‘Wat wou je anders? 't Is juist voor háár, voor d'r best. - Maar waarhéén?’
‘Wel, zet 'n advertentie in 't Handelsblad.’
‘Er was misschien iets vóór dat ze naar 't buitenland ging. Naar België of naar
Duitsland.’ En ze vervolgde peinzend: ‘Hoe kom je daar aan 'n goed adres?’
‘Adverteer in 'n duitse of belgiese krant.’
‘Dat dacht ik ook. Maar - het is zo gemakkelik niet. Vooreerst: in welke krant
moet het zijn? En dan, je kunt zo'n advertentie niet laten plaatsen door 'n buro of 'n
boekhandelaar. Dan lekt het dalik uit. Je moet het zèlf doen. En....'t geld dien je er
bij te sturen, of ze vertrouwen je mogelik niet. Maar hoeveel? Je kunt het wel nagaan
zowàt, maar nooit presies.’
‘Dat is niet erg, he? 'n Postwissel er bij, het bedrag wat ruim berekend.’
‘Goed. Maar de brieven met aanbiedingen. Die moeten de mensen zenden aan....?
‘Natuurlik aan de krant. Onder 'n letter of cijfer. Dan stuurt de direktie of de
administratie ons de hele boel tegelijk.’
‘Ja. Als ze dat maar doen.’
‘O zeker. In elk geval we kunnen het proberen. Dáár verliezen we niets bij, wel?
En lukt het niet, dan adverteren we in een hollands blad.’
‘Maar dan krijg je enkel brieven uit òns land.’
‘Ja. Nu, er zijn afgelegen dorpjes genoeg. En misschien vindt zij het ook prettiger,
niet naar België of Duitsland te hoeven....’
‘Truus? Die begrijpt dat wij het zo goed als het kan zullen regelen. En.... 't
buitenland lijkt me veiliger.’
Hij dacht, het kwam er zo heel veel niet op aan. Maar hij zweeg.
‘Zou jij zo'n advertentie in 't Frans of Duits op kunnen stellen?’ vroeg Nora.
‘Nou, ik denk het haast wel. Ik zal es zien met 'n dag of wat. 't Heeft immers geen
haast?’
‘O nee.’
Daar viel hem iets in. 's Nachts was het hem ook al in de gedachte gekomen. ‘Wat
ik wou zeggen: vergeet 'r voogd niet. Ze is minderjarig! Hoe heet de man ook?
Westerveld....’
‘Ja?’
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‘Die moet toch zeker weten.... van Truus...? Ik bedoel dat ze niet meer is bij de
Binkstee's?’
‘Neef Westerveld,’ zei ze hoog, ‘heeft zich nooit of nimmer om ons bekommerd.
Toen jij zo ziek lag in Apeldoorn is hij niet één keer overgeweest. Hij schreef dat hij
je beterschap wenste.... Nee. Van neef Westerveld nemen we geen notitie.’
‘Beheert ie haar kapitaaltje niet?’
‘Ja. Maar ik weet: Truus heeft hem gevraagd, zodra ze 'n betrekking had waarin
ze genoeg verdiende, om óók de interest op rente te zetten. Daar kan je op rekenen:
ze hoort niets van de man vóór d'r meerderjarigheid. Dat 's eerst in Mei.’
‘Des te beter. En.... wanneer dacht ze ook dat het zou wezen....?’
‘In 't laatst van Maart.’
‘O, dàn. Nou, dan heeft die advertentie geen haast.’
‘Nee. Maar te lang moet ze hier niet blijven. Dat geeft vermoedens. Ik heb ook
liever dat Anna haar niet ontmoet.’
‘Ze kan toch niet altijd thuis zitten?’
‘Dat bedoel ik niet. We gaan straks wandelen. En komen we Anna tegen - dan is
't niet anders. Maar 't zou wel toevallig zijn. 'k Wou alleen zeggen: Wanneer ze hier
weken aanéén logeert, dan dienen we of 'n visite te maken, of 's avonds de
Bosschoten's op de tee te vragen. Dàt wou ik vermijden. Anna is zo.... overdreven
hartelik. Misschien zou ze willen korresponderen met Truus, dan zou ze 'r adres
moeten weten.... Nee, Anna moet haar liever niet zien.’
‘Goed. Nou, dan weten we wat we willen.’
‘Spreek je over die advertentie met Truus?’
Ze dacht even na.
‘Me dunkt vooreerst nog maar niet....’
(Wordt vervolgd).
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Tredmolen
door Top Naeff.
‘Juffrouw Van Mieren.... is dat?.... In mijn tijd was er hier ook....’
‘Zeker, zeker’, ontwarde beslist de hoofdonderwijzeres Eva Winckler's vormloos
omzwevende herinneringen en vermoedens: ‘dat is dezelfde. Ze kwam hier aan de
school toen juffrouw Kes hoofd was, bijna twintig jaar is 't....’
‘Ja, juffrouw Kes’, knikte Eva, met plotseling toenaderende levendigheid, nu
beider gedachten elkaar raakten, de herinneringen klopten.
En de hoofdonderwijzeres, die eerst, op Eva's koel hoogen toon, wat gesteigerd
had, daalde nu ook af in vertrouwelijker verhaaltrant:
‘Die juffrouw Kes is directrice van de Kweekschool geworden, weet u misschien.
Na haar kwam juffrouw Van der Graft - die is getrouwd, - en toen ik.’
Zij verhief zich weer iets, de glorie om haar benoeming op buitengewoon jeugdigen
leeftijd hervoelend. En Eva, die al bij het binnentreden het jong-meisjes-uiterlijk
dezer, in heel haar verantwoordelijk optreden oud-parmantige hoofdonderwijzeres
verrast had opgemerkt, vergeleek opnieuw met eenige bewondering de tengere,
kortgerokte en lichtgeblousde opvolgster, met het, door kinderoogen vergroot gezien
en zóó bewaard beeld der statige, in immer streng zwart kleed ontzagwekkende
juffrouw Kes.
Ze stonden in de smalle ontvangkamer, vóór de stoelen waarop zij gedurende het
zakelijk onderhoud, dat ging over Eva Winckler's dochtertje, gezeten hadden, lieten
die, schuin-verschoven, al verder achter zich:
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‘En juffrouw Van Mieren nog maar altijd....’
‘Och ja, waar zou ze anders heen.... Ze had gehoopt hier Hoofd te worden, werkte
jaren voor de acte.... Maar....’
‘Gezakt?’ nam Eva, meewarig belangstellend, het verraderlijke woord, waartegen
de andere even-opstuitte, snel over.
Een korte, onwillige knik, als was haar een geheim ontwrongen, toen vervolgde
deze:
‘Het trof juist in het jaar dat juffrouw Van der Graft haar ontslag vroeg. Ze kon
niet mee solliciteeren.... Misschien was ze toch niet in aanmerking gekomen.’
‘O niet?’ Eva voelde het als een soort troost voor juffrouw Van Mieren.
‘Nee, al wat oud, 'n beetje bijziende.... Er waren véél sollicitanten....’
‘Prettig voor u, dat u 't geworden bent’, vatte Eva, op dit benadrukte ‘véél’
vriendelijk de bedoeling. ‘U ziet er zoo bijzonder jong uit. Alleen voor juffrouw Van
Mieren, die nu onder u moet werken, lijkt 't me dubbel pijnlijk....’
‘Och, in 't eerst.... Alles went. Voor mij is 't óók wel eens moeilijk. Ik wil haar
graag wat ontzien, maar, u begrijpt, de fijne puntjes zijn er met de jaren.... En dan,
het onderwijs, de methode, verschilt nogal bij vroeger....’
‘Dat zal wel.’
‘Enfin, 'n beetje 'n hoûpaardje....’
De gefluisterde slotsom, met begrijpenden glimlach ontvangen, bracht de
hoofdonderwijzeres, die zich, door het verrassend vriendelijke in mevrouw Winckler,
welke op hooger standpunt het onderhoud had ingezet, tot deze, tegenover een
vreemde wel gewaagde bekentenis had laten verlokken, in verlegenheid.
En in de er op volgende stilte, vól gedachten aan juffrouw Van Mieren's onbewogen
leven, betrokken de opgewekte gezichten, keken de oogen erlàngs.
‘Een lief mensch anders, de meisjes mogen haar wel’, hernam de juffrouw, in
behoefte te herstellen.
En de bezoekster beaamde: ‘O ja, wij indertijd ook, 'n goed schepsel. “De Mier”,
zeiden we.’
‘IJverig en hulpvaardig’ voerde de andere nog aan, zich met de weloverwogen
nette schooltermen pantserend tegen te gemeenzaam gesprek, dat zoo licht tot
onvoorzichtige uitlating leidde.
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Waarop mevrouw Winckler terugtrad tot haar stoel en deze, met een
afscheidsbeweging, muurwaarts duwde.
‘Dus, juffrouw, we spreken af, dat Zus Maandag begint. Voorloopig in de derde
klasse, en kan ze niet meekomen....
‘Ja, juist mevrouw, dat is mijn bedoeling. Blijkt 't, dat uw dochtertje het onderwijs
in de derde klasse niet kan volgen, dan gaat ze na de vacantie....’
‘Precies. En dan zendt u mij, als u zoo goed wilt zijn, wel het lijstje van wat ze
meebrengen moet.’
‘De opgave van boeken en verdere benoodigdheden zal ik u doen toekomen.’
‘Heel graag. Ik dank u bij voorbaat....’
De onderwijzeres wuifde met haar hand, als sneed ze de betuiging af in de lucht,
zei nog iets over het zeiltje, dat, voorzien van een linnen naailap, naalden, schaar,
vingerhoed, enfin dat weet u wel, tot de uitrusting behoorde, dacht een oogenblik na
en vroeg, terwijl geslif van veel voeten door de steenen gang, rumoer van jonge
stemmen en kleppende deuren haar de leegstormende klassen voor oogen schoof: of
mevrouw Winckler juffrouw Van Mieren soms even wou begroeten?
‘O ja, als dat kan....’
De hoofdonderwijzeres liep zelf de gang in. Eva hoorde, door de half-open gebleven
deur, haar vermanend: ‘cht, cht,’ tot de luidruchtig vertrekkende bende, hoorde haar
driftig kort in de handen slaan, en, scheller, ordelijken aftocht bevelen. Daartusschen
zakelijk de vraag:
‘Is juffrouw Van Mieren in de tiende klasse?’
‘Die is al weg!’ riep een jonge stem.
‘Hóe, zei je, Agathe?’
‘Juffrouw Van Mieren is al weg, juffrouw.’
‘Zoo’.
Eva Winckler trad nu ook in de gang, voorkwam het bericht: ‘Ik hoor 't al, dank
u. Ik zal haar wel eens opzoeken, thuis.’
‘Langstraat 7, boven een zilversmid.’
‘Nóg! Dezelfde kamers!’
‘Woonde ze daar toen ook al?’
‘Boven.... Harmsen’.
‘Zéker, Harmsen, de zoon drijft nu de zaak. Heel aardige kamers’.
De juffrouw liep mee tot de voordeur, terwijl tersluiks kijkende
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en fluisterende schoolmeisjes haar op korten afstand volgden, en groette daar met
een hoofdbuiging.
Eva reikte de hand: ‘Juffrouw.’
‘A propos, u sprak van uw dochtertje als van: “Zus.” Ze heeft toch zeker wel een
andere naam?’
‘Ze wordt altijd Zus genoemd, overal. Ja, ze heet eigenlijk: Hermance.’
‘Op school noemen we haar natuurlijk Hermance, bijnamen stichten verwarring.
Dag mevrouw Winckler.’
Wat onthutst knikte Eva, liep toen voort, vlug, door de stille, elk geluid lang
bewarende nieuwe straten, waartusschen het groote blok meisjesschool statig alleen
stond. Ze kon er den weg moeilijk in terug vinden. Wat was er veel veranderd in die
vijftien jaren! De buitenwijken nauw herkenbaar, haar ouderlijk huis verdwenen
achter glanzende winkelpui, oude vrienden vertrokken, of dood, andere namen schier
op alle huizen, vreemde gezichten voor de ramen. De school, die toen geheel
afgezonderd lag, nu van stille straten omsloten, als een slot in zijn doode grachten.
Alleen de school zelf.... ze had er haar plaats in de hoogste klasse kunnen
terugvinden....
En de Mier, de Mier was er ook nog.... In die vijftien jaren, waarin zij: jong meisje,
vrouw en moeder werd, was er voor de Mier niets veranderd, zelfs niet de school en
de woning boven Harmsen, haar levensgebied.
Eva versnelde den pas, beklemd door de stilte, het nieuwe overal, en door de
gedachte aan juffrouw Van Mieren, de onvergankelijke.
Winterschemering daalde kil tusschen de nette, koele huizenrijen, die, nog nergens
avond-verlicht, onbewoond leken.
Geklikklak van late schoolmeisjesvoeten, dicht achter haar, druk gesnater over
een som, gaf ontspanning. De meisjes slierden Eva langs, een ordelooze, kleurenbonte
rij, haar onbekommerd op zij, naar het trottoir drijvend. Een kwam er hijgend na
hollen, schoot, met twee handen vooruit, opeens een bres in de rij, hengelde zich
ertusschen. En 't snaterend gesnap, even gestaakt van den schrik, schalde weer op!
De straat leek er in te herleven. Eva had plezier in 't jong, braveerend schoolgebroed,
in de hoedjes en mutsen, de wippende vlechten, lange dikke, en mager-opkrullende
kwikstaartjes, in de stevige beenen, waar omheen de rokken, zoo ver-
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schillend van lengte, losjes wapperden, in de scheefhakkige schoenen, de 'zwaaiende
armen, in heel den luidruchtigen stormloop! Ze zag er zichzelf in terug, haar
vriendinnen, haar prettige jeugd.... Het werd zóó, in het half-donker, weer haar oude
stad; zij was schoolkind mee, droomde er zich, werktuigelijk voortloopend, volkomen
in, hoorde de zware bel van thuis, speurde den geur van vader's jassen in de gang,
had plotseling ongewoon heldere herinneringen aan haar moeder. Hoe die te wachten
zat om vier uur in de tuinkamer, er bijkans nooit ontbrak. En de broers, die renden
om de tafel, waar, middenop, het zwart ovale koekjestrommeltje open stond, en erin
graaiden, elkaar het speculaas-mannetje uit handen beten tot Ma, met haar lieve stem,
ho-ho! maande, en het trommeltje in bescherming nam voor de meisjes, zij en Jo,
die piano studeerde....
Zij was ook dikwijls te laat thuis gekomen. Als ze school had moeten blijven voor
juffrouw Kes, of juffrouw Van Mieren den stapel themaschriften naar haar kamer
had helpen dragen....
Het leek nu kort geleden.
Eva begon zich te verwonderen dat er, in het tijdsverloop tusschen toen en nu, met
háár zooveel gebeurd was, zooveel góeds.... Dat zij nu zelve was de opgewekte
moeder van drie gezonde kinders, waarvan de oudste, Zus, weer juist als zij zou gaan
naar de meisjesschool, zou zitten in de les bij juffrouw Van Mieren. Toevallig toch!
Wat zou juffrouw Van Mieren opkijken. Eigenlijk kon ze nu nog wel even bij haar
aanloopen. Zij zou het zeker prettig vinden, hartelijk-bedoeld vooral. En gelegen....
gelegen kom je bij zoo iemand altijd. Ze kon vertellen hoe ze, nog middenin de
verhuisdrukte, zoodra ze op school waar ze Zus dien middag besteld had van haar
hoorde, onmiddellijk tot dit bezoek besloten was.
Dat zou juffrouw Van Mieren, de weinig verwende, zeker bijzonder waardeeren,
het zou haar goeddoen. En Eva, de Langstraat inzwenkend, voelde zich stijgen in
eigen achting om den vriendelijken inval, die was als een genade. Zij zag zich, vaag
en vluchtig, langs de spiegelende winkelruiten glijden: een opmerkelijke verschijning,
lang en krachtig, met frisch gezicht, in weelde van fluweelmantel en wit hermelijn
rond den hals, glimlachend onder lichtgrijs steekhoedje waar, breed en lang
neerhangend, de groene veer achter over wolkte. Ze stelde zich deze verschijning
voor in de bescheiden kamer boven Harmsen, die zij zich half herinnerde
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en half verbeeldde, en werkte zich in de vermoedelijke gedachtenwereld van de Mier,
hoe die haar, - lachend in de open kamerdeur - zien zou, verrast.... o, eerst zou ze
blozen van schrik, maar dán blij-verrast, bewonderend, hoe die, op dat oogenblik,
zich met háar schoonheid als gevleid zou voelen.
Ze stapte kordaat, haar rokken, in stevigen greep, hoog boven den grond. En in
haar vrijen, ietwat wiegelenden gang leek de natuurlijke overmoed om de veine van
heel haar jong leven, dien middag sterk belicht tegen den donkeren achtergrond van
dat gedweeë andere bestaan, zich lustig bot te vieren.
Om haar schoten, guur en karig witlicht spreidend, de straatlantaarns, de een na
de ander aan, telkens kleurde er een winkel op, in de verte schitterde het glanspunt
van de straat: de zilverwinkel van Harmsen. De ramen boven keken donker; maar
de gele reet tusschen de gordijnen verried lamplicht binnen. Juffrouw Van Mieren
was dus thuis.
Eva herinnerde zich hoe de bovenkamers slechts door den winkel, waarachter een
nauwe trap steil opging, bereikbaar waren en ze herkende den klank der bel, die
schudde in de opengestooten voordeur.
Maar de persoon achter de toonbank was haar vreemd en ze moest haar vormelijke
vraag: of juffrouw Van Mieren ontving? herhalen en daarna, bij gebrek aan een
kaartje, haar naam op een afgescheurd reepje courant schrijven.
Ze schreef glimlachend: Eva Holtman, haar meisjesnaam, en voelde ook dit
tegenover de Mier als een welwillendheid. De bediende ging er mee naar boven.
Het duurde lang.
Eva zat verdiept in de beschouwing van antiek zilver speelgoed in de winkelkast
toen hij terug kwam: dat de juffrouw-boven mevrouw wachtte.
Door de, achter spiegelglas, prettig blinkende zilveren voorwerpjes afgeleid van
het vriendelijk doel dat haar in den winkel gebracht had, vroeg Eva een kleine ar en
een miniatuur stoofje van naderbij te mogen zien, bekeek ze op haar zwart glanzende
glacé-hand met rustig welgevallen, onderhandelde, overwoog, kocht.... onbekommerd
over het aangekondigd bezoek.
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Juffrouw Van Mieren had de kamerdeur al eens ontvangend opengedaan, haar
gespannen luisterend hoofd, met vooruitstekende kin en even-open mond, erom
buigend op het portaaltje, dat plotseling vol licht liep.
Niets nader vernemend was ze teruggetreden, de deur op een kier latend en aldoor
scherp hoorend....
Ze zag nogmaals snel de kamer rond, draaide de, groen door de kap schemerende
lamp hooger, verschoof den stoel bij het ronde raamtafeltje, niet voorbestemd, maar
door gewoonte geworden: de stoel voor bezoek, tegenover haar eigen vaste plaats,
de gezelligste, die overdag door het breed spion uitzicht bood over de geheele
Langstraat.
Viel de schikking bij toeval andersom uit, dan voelde juffrouw Van Mieren hiervan
de belemmering gedurende het gansche bezoek.
Ze vond dat het lang duurde beneden....
Eva was toch al in den winkel toen de boodschap.... Kraakte daar de trap?.... nee....
Zij naderde nochthans de deur om den knop binnen het bereik van haar, op 't eerste
gerucht grijpende hand te weten, want het ingesloten portaaltje had geen eigen-licht.
Door het wachten bekroop haar een vage onrust voor dit ongewoon, haar, op het
eerst vernemen, prettig verrassend bezoek. Eva Holtman, ja, ja, zij herinnerde zich
haar goed.... lieve, vlugge leerling.... zij zag de verschijning onveranderd:... een lange
bruine vlecht had ze.... een Schotsch lintje wist ze er nog aan....
Láng geleden.... Ze rekende niet uit hóe lang, gleed van de eene vluchtige gedachte
in de andere....
En haar hart klopte voelbaar.
Was 't koud in haar kamer? De kachel brandde toch rood onder door den zwarten
pot. Zou Eva 't koud vinden? Welnee zóo van de straat....
En het denken aan die straat, waar 't al donkere winternamiddag was, deed haar
Eva's plotselinge komst op dit uur, bij lamplicht, intiem als een avondbezoek, vreemd
vinden.
Zoodat ze, niet gewend aan het buitensporige, in schuwe terughouding, de
overrompeling al vreesde vóór ze er was.
Eva, bij de onderste trede, het gekochte kleinzilver, met wit vloei omwoeld in de
hand, bedacht, zich haar aanstonds binnen-
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treden in juffrouw Van Mieren's wachtende kamer thans weer voorstellend, hoe dit
pakje, wit en keurig, daar den schijn kon aannemen van een geschenk. Waarop ze
terugging naar den winkel, het aan den bediende in bewaring reikte, om daarna,
haastig, de donkere, ongelijk gesleten trap, met hulp van tastende handen en voeten,
op te struikelen.
Plotseling van boven: licht dat néérscheen....
Toen zag ze juffrouw Van Mieren, een paar passen achter de wijde deuropening
in de kamer gereed. Juffrouw Van Mieren - het trof haar nóg - in niets veranderd.
En zich zelve vergetend bij het weerzien van dat zachte, bekende gezicht, de
bijziende oogen goedig geknepen, mond en kin sterk bewegend, schudde ze de
toegestoken hand, riep blij lief als een kind, den ouden vertrouwelijken naam plots
hervindend: ‘Dag júf! Wat zegt u daar nou van! U hier nog, en ik weer terug. Wist
u 't? Ik vond 't zóó.... éenig. Ik was op school vanmiddag, hoorde 't daar. Ik dacht:
ik ga dádelijk. En hoe is 't met u? Góed?’
Trillend, hoog blozend, éen gelukkige lach haar heele gezicht om dat onstuimige,
hartelijke, overrompelend maar toch heerlijk, alsof daar plotseling iemand haar een
weldaad deed, stond ze gretig ja-knikkend op alles, haar hand nog in Eva's hand, de
indrukken nauw verwerkend, ging ze óp in de schoonheid, het, heel haar kamer
veranderende weelderige van deze verschijning. En in het beven harer lippen raakte
de scherts: ‘mag ik nog Eva zeggen of moet ik.... mevrouw....?’ verloren.
Ze vroeg het nog eens, gewichtig nu.
‘Natuurlijk Eva. Verbeeldje, voor ú! Gek hè, als je elkaar in zoo'n tijd niet gezien
hebt. U bent niets, letterlijk niets veranderd.’
‘Jij wel!’ lachte de Mier, genietend.
‘Och ja! De grijze haren bij mij zijn al niet meer te tellen.’
‘Mijn haar grijst niet,’ zei de ander, liefkoozend langs haar dun blond kuifje
strijkend, met een zweempje ijdelheid om dit, háár voorrecht.
Maar Eva, die in de reden gevallen was, volgde haar eigen gedachten:
‘En nu komt, stel u voor, mijn oudste dochter op mijn oude school. Ik ben haar
wezen bestellen vanmiddag.’
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‘Zoo.... wel....’ Juffrouw Van Mieren, wat bedaard en niet dadelijk in staat tot zóó
onmetelijken sprong: van Eva, haar leerlinge, tot Eva, de moeder der nieuwe leerlinge,
wist geen onmiddellijk antwoord, wenkte, terwijl de andere doorratelde, naar den
hoek bij 't raam, wees den uitverkoren bezoekstoel:
‘Kijk, wil je daar gaan zitten. Dan kom ik hier, zóó, nu kunnen we gezellig....’
Maar na het opwindende der eerste ontmoeting zakte de stemming, zochten
eindelijk beiden vergeefs een draad voor geregeld gesprek.
Eva, met haar rug schuin naar het licht, dat groenig juffrouw Van Mieren's gezicht
bescheen, het vol groenzwarte voortjes kraste, zag nu geducht het verouderde. Ze
zag ook, in den grijzen schoot, haar eene hand, buiten het schijnsel der lampekap in
rijper licht, dor en schrompelig, als een blad in den herfst, terwijl de andere hand,
hooger, spokig groen en knokkig, speelde met het zwart horlogekoordje op haar
borst, dit snel rondvingerend; 't onrustig gebaar, dat Eva herkende van school.
En intusschen werd de Mier al sterker geboeid door het, als uit een andere wereld
rijke en robuste der bezoekster, dat vooral trof nu ze zat, waar ze behoorde, op den
stoel, door de andere kennissen, onderwijzeressen en leerlingen, met een zeer eigen
stempel gemerkt.
Het bracht haar in verlegenheid. Ze overwoog, terwijl Eva vertelde van haar vlotte
levensloop, van haar man, ingenieur, die voor het groote werk aan den spoorbrug
hier verplaatst was, van de kinderen, twee jongens en een meisje, de oudste.... Ze
overwoog, gedachteloos meeknikkend met Eva's verhaal, hoe toch haar waardeering
van dit hartelijk bezoek voldoende en tastbaar te tóónen, wat ze Eva aanbieden kon....
‘'t Speet me eerst wel’, bekende Eva, ‘we hadden een heerlijk leven in den Haag....’
‘Ja, natuurlijk’, begreep de Mier, die sedert tien jaren niet in den Haag geweest
was, terwijl ze, met snellen blik naar de klok, berekende in hoeveel tijd het theewater,
op het stel gezet, zou koken.... weinig water.... hoog opdraaien....
Middenin Eva's verzuchting om al het oude dat vernieuwd was in het stadje, al
die onbekende gezichten....! besloot ze haar overwegingen:
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‘Maar Eva, ik laat je hier zoo.... Wat mag ik je's geven.... kopje thee?’
Zij voelde het bevestigend antwoord wórden, betreurde haar vraag, trachtte terug
te trekken: ‘Of is 't je wat laat? Te dicht op 't eten misschien?’
‘O nee, wij eten om half zeven, als 't geen moeite geeft....’
‘Niets, niets, even water opzetten.’
Juffrouw Van Mieren, die om vijf uur eten zou, wijl ze om zes een leerling wachtte,
greep uit de kast een keteltje en verdween in de donkere alkoof, die aan de zitkamer
grensde. De bezoekster hoorde haar stommelen, gekletter van water, het slijpen van
veel onwillige lucifers langs 't doosje.... Ze keek intusschen rond. Laag van verdieping
waren die kamers. 't Was haar vroeger niet opgevallen. Geen gas zelfs nog....
Stevig haar handen afvegend aan een zakdoek, wat rooder van wangen, kwam de
gastvrouw terug, bracht petroleumreuk mee. Ze zette het Japansch serviesje op het
ronde tafeltje, vulde de melkkan, belde, riep eindelijk, schel, boven aan de trap om:
Sophie! Tweemaal.... nog eens.... Gaf 't toen op en ging, zich verontschuldigend
omdat ze nu geen koekjes bij de thee kon aanbieden, weer zitten.
‘O, dat 's niks, hoor’, schikte zich Eva naar de omstandigheden.
‘Hè, als je dan belt en ze komen niet! Ze komen nooit, ik doe alles maar zelf.’
Mevrouw Winckler, die een kinderjuffrouw en twee meiden hield, kon zich dit
ongerief moeilijk, in den aard, voorstellen, volgde weer haar eigen gedachten:
‘U hebt niet veel veranderd hier, wel? Ik herken dat kastje, de boekenhanger, 't
tafelkleed....’
‘Ja, dat is niet mooi meer. Stérk geweest.’
‘En uw bureautje. Alleen, er is toch iets....’
Ze keken elkaar, zoekend, aan.
‘O’, vond de Mier, weer vluchtig blozend, ‘ik weet 't al. Je bedoelt zeker.... m'n
stoel.... die had ik toen niet.... 't Is Moe's stoel. Ze is voor drie jaar gestorven.’
‘Och, zóó.’
De Mier knipte met de oogen, kuchte, zei zacht:
‘Maar verder is er toch niet veel bij me veranderd.’
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Ze stond weer op, om te luisteren in de alkoof of het water al zong, liet Eva tegenover
den leegen stoel-van-Moe, de éénige verandering aan de kamer.
En later, terwijl de theekopjes tusschen haar dampten, vertrouwelijkheid wekten,
begreep Eva over deze ééne groote gebeurtenis in dit leven belangstellend te moeten
spreken, vroeg of juffrouw Van Mieren's moeder láng ziek was geweest, veel geléden
had, verdiepte zich in de bijzonderheden.
De andere antwoordde gewillig, zonder omhaal, met iets schuwzakelijks, als
schaamde zij zich de droevigheid van haar éénig belangwekkend verhaal. Ze vertelde
nog, onbewust wat kleurend en vermooiend, van haar kalm tevreê eigen-leven, van
de kleine voorvallen en veranderingen op de school en roemde, zonder zweem van
naijver, de knapheid en het welwillend optreden der tegenwoordige
hoofdonderwijzeres. Doch zweeg van het examen, dat mislukt was.
‘Vindt u 't niet vermoeiend, zoo alle dagen....’, ontviel Eva, erín nu, en stil-ontroerd.
‘Nee, och nee.’
‘Dat stáán,’ vulde Eva aan.
‘Ik ben 't gewend. Dat gaat zoo.... vanzelf.’ Ze voelde naar haar rug als bracht de
vraag haar daaraan even pijnlijke herinnering en de rimpels bleven in haar voorhoofd
toen ze bekende: ‘alleen mijn oogen.... ik zie slecht. En dan met 't voorlezen....’ weer
bloosde ze.... ‘dan hakkel ik wel 's.... en dan lachen ze.... Dat vind ik wel naar.’
't Was de eenige klacht.
‘'t Is heel natuurlijk dat ze lachen als ik een verkeerd woord lees,’ verontschuldigde
ze haastig, ‘maar 't maakt me zoo zenuwachtig.’
‘Kan er niets aan gedaan worden? aan uw oogen?’
‘Nee. Ik hoef niet eens 'n bril te dragen. 't Zijn zweertjes op 't vlies, die laten dan
lidteekentjes.... tenminste zóó heb ik 't begrepen.... dan komen er weer andere. Hoe
meer er komen, hoe minder ik zie.... Tot op 't laatst....’
Ze zwegen beiden, durfden die gruwelgedachte niet aan.
‘Maar 't gaat heel langzaam,’ troostte de Mier, ‘en ik ben blij dat ik geen bril hoef
te dragen, 't staat zoo onoogelijk.’
Eva zag niet op naar 't, voor den bril gespaarde, oude gezicht,
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in den groenigen lampschijn. Ze dronk den laatsten kouden drup uit haar kopje en
zon op een handiger vraag:
‘In welke klassen geeft u nu les?’
‘Alleen in de drie hóógsten, zei de Mier, opluikend, ‘en bij de kleintjes zang en
rekenen.’
‘Zang?’
‘Ja, ik heb altijd goed kunnen zingen, kan 't nóg. De kinderen eerste stem en ik de
tweede er door heen. Dat klinkt zoo aardig. Je moet er muzikaal voor zijn.’
Juffrouw Van Mieren ging recht zitten van fiere voldoening om dit, haar
geschonken, talent, en Eva, die met eigen triomfen op dit gebied had kunnen
wedijveren, sprak er niet van, om niets te overschaduwen.... Ze reikte haar kopje bij,
ter nieuwe vulling, en hield het prettig onderwerp aan. Ze roerden, en praatten
vertrouwelijk, hadden plezier om de hoofdjuffrouw, die Zus geen Zus wou noemen
maar Hermance, deftig Hermance.
‘Ik zeg tóch Zus,’ verzette zich de Mier met het recht van haar leeftijd, haar
waardigheid van juffrouw in de hóógste klassen, ‘ik zeg tóch Zus. Gezellig een kind
van jou op school.... Ik wil nooit lievelingetjes hebben, dat vind ik onrechtvaardig,
maar natuurlijk vóel je voor 't eene kind meer dan voor het andere....’
Toen Eva opstond, zich tot vertrekken gereed maakte, verzocht ze al: Zus de
groeten te doen van juffrouw Van Mieren.
Het was bij zes. Het penduletje, dat het aanwees, trok de aandacht:
‘Mooi ding is dat, antiek.’
‘Vind je!’
‘Ja, prachtig, ik houd zoo van antiek. U moet de stolp er afnemen, die bederft 't.’
Met vlugge vingers lichtte ze het glazen hulsel, waar met één sterk groene veeg
de lamp in spiegelde, af van het gouden herdertje. Dat stond nu, ontpopt, veel fijner
en levender tegen zijn gulden hekje, de kuitbeentjes los-gekruist, zijn dunne
spartelvingertjes teertjes op de lange fluit, en het leek of hij floot.... een waarlijk
wijsje.
‘Zoo komt 't beter uit’, besliste Eva.
De bezitster zag het zoo niet. Ze keek van het ontbloote middelpronk naar de
melkwitte, met paarse rozen beschilderde vazen aan weerszijden, waar de leege stolp
nu tusschen spande, vreemd ijl, als
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een ding van enkel lucht, een kooitje zonder vogel. En ze besloot, heimelijk, het
schuttend glas er straks weer over te doppen, tegen het vettig kachelstuifsel en
Sophie's, elken morgen, rap gezwaaiden stofdoek.
Eva, verzadigd, voldeed reeds aan den stillen wensch en herstelde de huisorde,
voorzichtig passend, het glas nauw rakend en vol vrees een broos verguld krulletje
af te stooten, de lange fluit te schenden...., terwijl juffrouw Van Mieren haar bevallige
handigheid bewonderde en waardeerde, en zich uitermate gevleid voelde met Eva's
liefde voor antiek.
‘Beneden zeggen ze ook, dat 't iets bijzónders is. Ik heb er geen verstand van.’
‘Hoe komt u er aan?’
‘Ook nog uit den boel bij Moe.’
‘Mooie wijzerplaat.... Ping! Daar slaat ze....’
Zilverig trilden de lichte zes slagen.
‘Maar nu ga ik heusch, ik ben zóó lang gebleven. Hoe laat eet u eigenlijk?’
‘Ik? O, dat geeft niet. Ik ben toch maar alleen.’
‘Nu, dag juffrouw, prettig dat ik u thuis vond, ik kom 's gauw terug.’
Overstelpend bedankte de andere.
‘.... En dan komt u, zoodra we op orde zijn, 't is nu nog zoo'n rommel, ook eens
bij ons eten....’
Ze zag een glans van geluk, als een zon over het zachte gezicht gespreid, drong,
hartelijker nog, alsof de Mier áfhield: ‘ja, dat doet u, gezellig 's Zondags, altijd
welkom. Dag juffrouw, nee, blijf boven.’
‘Dag Eef, dag hoor! Nou graag! Ik ga nog even mee.’
Ze daalden, achter elkaar, van het licht portaalje in het, naar onder geleidelijk
donkerend trapgat. Eva, ruischend van rokken, met behoedzaam tastenden tred, de
Mier schier glijdend van opwinding, haar klamme handen piepend langs de leuningen.
En beneden, in het schemerig gangetje achter den winkel, vóór de reeds half geopende
tusschendeur, herhaalden ze den schuddenden handdruk ten afscheid.
‘Tot Maandag, dan breng ik Zus op school.’
‘O ja, vergeet niet haar mijn groeten te doen en.... zeg.... Eef....’
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Ze aarzelde nóg, hoewel de vraag, na langdurig beraad, gansch gerijpt gereed lag,
en ze trad terug in de trapschaduw om den, nu fel uitslaanden blos te verbergen:
‘Zeg, je vindt 't misschien gek zoo opeens, maar ik dacht.... we zijn nu.... een heel
andere verhouding.... dan voel je.... zoo geen bepaald verschil.... in leeftijd.... Ik heet
Súus, hoor.’
Eva begreep niet onmiddellijk, lachte wat verlegen, terwijl de Mier, verlicht,
uitbundig uitgichelde, voelde toen, de bedoeling vattend, nuchtere bekoeling:
‘O. Och, vindt u dat....
‘Dóe je 't liever niet?’ vorschte de Mier, in spanning, al even gefnuikt.
‘O líever.... Als u.... best hoor!’
‘Graag! Dag Eef.’
‘Dag....’
Ze luisterde....
Maar de klank waarop ze wachtte, dat héél intieme, kwam niet.
Eva ging den lichten, schitterenden winkel door, ontving over de toonbank het
bewaarde pakje en verlustigde zich, buiten voor de ramen, nog even in de
beschouwing van het uitgestalde speelgoed. Ze had geen haast. Haar man kwam
nooit vóór half zeven, Juf sneed het vleesch.
Aardig suikermandje.... Louis XVI....
Dat penduletje, boven, mooi.... maar wel misplaatst daar. In haar salonnetje, bij
de witte meubels, zou 't voldoen. Misschien wou de Mier, op den duur, het wel
verkoopen, ruilen voor iets moderns.
Juffrouw Van Mieren vroeg, beneden in de keuken, haar eten te willen bewaren tot
half acht wanneer de leerling, die zij nu elk oogenblik verwachten kon, vertrokken
zou zijn: ‘Beetje warm houden.’
Sophie keek zuur.
‘Of breng 't dan maar.... gauw,’ ontweek ze snel het bitse antwoord, ‘alles bij
elkaar in één pannetje, dan zet ik 't wel zelf op 't stel....’
Toen de leerling kwam was heel de kamer doortrokken van etenslucht, kool, die
in de alkoof stond te prutsen. Er heerschte ongewone wanorde en de juffrouw zag
verhit, met zwarte kringen onder de helglimmende spleetoogjes.
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Ze schoven aan de ronde middentafel en bogen over het boek waarin ze beiden keken
en dat de grens trok tusschen haar. Het, in de donkere kap bewaarde licht viel er vol
op, raakte haar schuin-neigende hoofden en vloeide weer groen schemerig uit over
de ronde ruggen.
De leerling, met haar hand op de woordenlijst onder aan de bladzijde, vertaalde
langzaam, zwaar, in 't stugge school-Fransch, een thema.
Juffrouw Van Mieren's gedachten dwaalden:
.... Hartelijk was Eva gebleven, echt hartelijk. En niets trotsch....
‘Nous au-rons, de l'ora-ge.’
‘Góed, verder.’
.... Eenvoudig, terwijl ze toch, je kon 't wel zien.... hermelijn droeg ze....
In den, nog naar het gezellig praatje verschoven bezoekstoel verbeeldde ze zich
haar weer, met dat snoeperige hoedje.... De Mier verloor er zich geheel in. De twee
kopjes op het ronde tafeltje, het wanordelijk theeblad er tusschen, het voetkussen dat
Eva had weggeschopt.... Het werden lieve herinneringen.
‘L'homme-donne-l'aumône à l'en-fant.’
‘Ja.... Volgende zin?’
.... Om haar dadelijk ten eten te vragen! Zoo te animeeren....
Ping! ging 't weer geheimzinnig in het penduletje.
Half zeven.
Het herdertje stond er zoo leutig te blazen. Het wás een aardig herdertje! Haar
oogen hielden het vast. Wat die Eva daar verrukt....
Een plotselinge, gelukkige gedachte overviel haar, een inval als een ontvangen
geschénk: ze zou Eva, met St. Niklaas, dat penduletje zenden!
‘Subjonctif, Betsy, na “afin que” altijd subjonctif!’
Dien Maandag deed juffrouw Van Mieren, in de tiende klasse, buitengewoon onrustig.
Vóór negen vatte zij post half in, half uit de open klassedeur, en rekte zich op haar
dribbelvoeten en kneep de bijziende zwakke oogen nauw, als tegen het zonnelicht.
Ze beantwoordde de vragen der haar voorbij loopende leerlingen met onbepaalde
stem en sloeg geen acht op ongerechtigheid.
Tot de bel voor den aanvang der lessen luidde, achter de dichte
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deuren het vrije rumoer verstilde en de gang gansch leeg lag. Toen betrad ze de
een-stap-verhooging, gaf zich houding achter het tafeltje, vóór de nog schuifelige
klasse, en begon.
In haar onderwijs echter was niets ongewoons te speuren. Zij ging, als een paard
den dagelijkschen weg, rustig recht-toe, al hingen de teugels slap. De meeste
leerboeken kende ze van buiten, wist welke bladzijden korte of langere verklaring
van haar eischten, waar de klasse geboeid opleefde, en waar de verveling intrad. Ze
stond voor geen verrassingen meer.
Om twaalf uur haastte ze zich de les te sluiten, liep onder den schijn iemand te
zoeken door de gang, hield een kweekeling staande om, door een praatje, zich daar
te handhaven, onopgelet te toeven in de nabijheid der derde klasse, waar Eva
Winckler's dochtertje haar niet ontsnappen kon.
De andere klassen liepen uit, met een geweld of plotseling al het binnen de muren
der lokalen bedwongen jongleven losbrak in de stille gang.
De voordeur werd geopend, drommen kinderen drongen haar voorbij.
De les in de derde klasse duurde het langst.
Juffrouw Van Mieren gaf mantels op, maakte grapjes, om haar verblijf in de gang,
waar ze niet behoorde, te rechtvaardigen en te rekken.
Zou de geheele derde klasse school moeten blijven?
Toen kwam er een meisje, met hoed en mantel, dat al op straat geweest was, terug,
keek zoekend rond, klampte aarzelend, want de juffrouw in de gang was de juffrouw
uit de hóógste klassen, haar aan:
‘.... Er is een mevrouw, die vraagt om.... om.... Hermance.... ja, ik weet niet....’
‘O!’ Ze duwde het meisje af in haar vaart naar de deur, stak haar bloote hoofd
buiten, zag Eva heen en weer drentelen, riep hoog, bestierig:
‘Eva! Eva!’
Glimlachend, en rozig na een wandeling door de koude winterlucht, jong in de
zon, die de verwarde haren, onder het bontmutsje uit, doorschitterde, en vriendelijk
knikkend kwam ze nader, lachte frisch uit:
‘Zoo, goeiemorgen, moet Zus nu al schoolblijven!’
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‘Nee, gunst, ik begrijp er zelf niets van, de derde klasse is nog dícht’, klaagde de
Mier, haar handpalmen met uitgespreide vingers in verwonderingsgebaar naar Eva,
als had zij eigen onschuld aan het geval, dat Eva's geduld beproefde en aan haar
waardigheid te kort deed, nadrukkelijk te betuigen.
‘Als 't me te lang duurt ga ik weg, stuur ik Juf,’ loste Eva luchtig op.
‘Kom er even in’ bood de ander aan, onwillekeurig kleumend en beklemd al door
de káns dat Eva gevolg zou geven aan deze, tegen de regelen der school indruischende
noodiging, die alleen van de hoofdonderwijzeres uit kon gaan.
Eva kwam al een stap nader, tot aán de twee steenen stoepjes: ‘Nee, dank je, ik
sta hier goed. Ga naar binnen zeg, 't tocht daar zoo.’
De Mier voelde geen kou, ze gloeide van binnen door dat weldadig
kameraadschappelijke: ‘Ga naar binnen, zég,’ een fideel bevel, waarin ook nog
bezorgdheid koesterde om haar gezondheid! En ze dacht terug: hád Eva nu bij de
begroeting ‘Suus’ gezegd of niet...? In de, van verontschuldigingen bezwaarde
ontmoeting was dat belangrijkste haar langs 't oor geslipt.
Ze praatte druk, gejaagd en schuw omdat ze ongeoorloofd daar stond.
Heel verouderd vond Eva haar nu, een schraal figuurtje met in haar kleeren de
strakke netheid van stil-lijnige garneering op rustig zwart, een enkel stemmig tintje
aan hoogsluitenden boord en bescheiden poffende mouwen, die de gestalte te
vermageren lijkt.
En boven dat ééne tintje, blauw-grijs waagstuk, kwam haar klein vogelgezicht,
flets en weinig-bekorend, naar voor in het zonnige morgenlicht.
Maar de goedig-geknepen zieke oogen vermurwden.
En Eva dacht aan het mooie penduletje.... Ze deed heel hartelijk:
‘Nee maar, zeg, hoe vindt je nu zoo'n gewacht!’
‘Ja, gut.... O daar hoor ik wat!’
De derde klasse vulde de holle gang achter haar vol nieuw gedruisch.
Meisjes, met hoed en mantel in de zwaaiende armen, schoten haar voorbij, in één
sprong de stoep af.
‘Hola, hola! Jansje, doe eerst behoorlijk je goed aan!’
Jansje liet zich gezeggen, reikte haar mantel, mikte de achter-
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waarts gestrekte armen in de opgehouden mouwgaten, terwijl de helpende juffrouw
heur, in den kraag gevangen piekharen ophaalde en spreidde over haar rug en telkens
schichtig omkeek, daar nu de hoofdonderwijzeres elk oogenblik verwacht kon worden.
‘Hoe zijn jelui zoo laat?’
‘Allemaal moeten blijven, de heele klas’, lichtte Jansje in, zegevierend of dit, nu
het de massa betrof, meer eer dan schande was.
‘Zoo, 't is mooi. Van wie hadden jelui les?’
‘Vormleer van juffrouw Vertrecht.’
‘Foei, nog wel van juffrouw Vertrecht zelf!’
Meer dan de afkeuring over het wangedrag der klasse school in den uitroep haar
eigen onderdanigen eerbied voor de superieure, en popelend, snel-gevolgtrekkend,
dacht de Mier: ‘Nu komt ze dadelijk, uit de derde klasse, hier langs!’
Tegenover Eva en Jansje bedwong ze haar angst, de levenslange angst voor de
hoogste macht, trillend in haar knieën bij het geringst verzet.
‘Weet je ook of.... Hermance Winckler klaar is?’
‘Die moet haar boeken nog laten zien.’
‘O.’
Met sprongen en duwen wrongen zich de meisjes uit de smalle opening, door
juffrouw Van Mieren's gestalte aan beide zijden tusschen de deurposten vrijgelaten.
Enkelen keken, met nieuwsgierige verbazing, van haar naar de vreemde dame
buiten. Dat was wel streelend....
‘Nu Jansje, je bent klaar, ga nu....’
Jansje, peins-oogend van de een naar de ander, slenterde verder.
Zou Jansje, zouden de meisjes weten dat de juffrouwen niet mochten praten aan
de deur....? Ze kéken zoo.... Juffrouw Vertrecht zou toch al uit haar humeur zijn....
‘Ik ga nu ook maar’, fluisterde de Mier kleintjes, overwonnen, zich snel diep naar
Eva buigend: ‘zie je, 't mag eigenlijk niet, aan de deur staan.’
‘Jij ook niet!’
‘Nee.’
O, 't wás een nederlaag.
‘Juffrouw Vertrecht wil 't niet, ik vind 't zelf óók, 't is onordelijk. Ze kan direct
komen.’
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‘Zoo! Ga dan maar gauw’, wenkte Eva geheimzinnig, met behagen in het ongesnapt
vergrijp, mée in 't complot:
‘Gauw, anders komt ze....!’
De oogjes knipten gansch toe, verstandhoudingsvol.
‘Nou, dag....’
‘Dag Suus!’
Ze hupte de gang door, terug naar haar klasse, in stil drafje, heel content. Ze had
't gehóord, duidelijk: Suús!
Nu zou ze 's middags Zus Winckler zien. Van drie tot vier had ze rekenles te geven
in de derde klasse.
Het eerste uur in de tiende klasse, ging buiten haar om. Na de pauze schikte ze
haar rekenboeken tot een net stapeltje, stak het potlood tusschen den rug van het
aanteekenschrift en veranderde van lokaal.
De derde klasse ontving haar rumoerig. Het duurde minuten eer ze stilte bedwongen
had en, kippig rondturend, vragen kon:
‘Waar zit Zus Winckler?’
‘Hermance,’ verbeterde een stem uit de voorste bank: ‘Ze heet Hermance’.
Over de ongevraagde inlichting heen, herhaalde ze in 't vage: ‘Nu?’
‘Hier, Juf!’ riepen een paar kinderen, wijzend.
‘Heeft ze zelf geen tong?’
Toen klonk, met een hooge stem waar de anderen om lachten, uit de vierde rij 't
gewenschte ‘hier’ uit Zus Winckler's eigen keel.
‘Zoo. Ben jij 't. Je zit daar zoo achteraan, ruil maar eens van plaats met.... hier,
Clasine de Wit.’
Dat gaf nieuwe opschudding.
In de eerste bank, vlak voor haar, schoof nu Eva's dochtertje op Clasine's plaats.
Het uiterlijk stelde juffrouw Van Mieren, koel gewekt uit een lieflijke verbeelding,
teleur. Een groot kind, met bleek, door tandenloozen wisselmond verouwelijkt gezicht.
En ze leek niets op haar moeder.
De juffrouw knikte tegen haar, als om het onderzoekend aankijken te
verontschuldigen en wist zich, terwijl zij langdurig bladerde in het rekenboek naar
de, voor dien middag uitverkoren
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sommen, stil te troosten: juist de onaanvallige meisjes waren dikwijls innerlijk de
liefsten. Die hadden behóefte aan vriendelijkheid.
‘Nu moet je maar goed opletten, Zus,’ ze hoorde haar eigen stem fleemen en
kleurde toen het kind haar onbewogen aan bleef staren.... ‘en je vinger opsteken
wanneer je iets niet begrijpt,’ besloot ze, haastig in den gewonen onderwijstoon
terugkruipend. En dat uur legde ze de sommen uit met een nadrukkelijke helderheid,
als deed ze het voor Eva's dochtertje alleen, en hoopte bij elk netelig probleem een
schuchteren vinger te zien rijzen.
‘Begrijp je 't?’ drong ze, ‘Ja? Heusch? Góed?’
Een leege knik. Het sterke, grootoogige kijken stak en verwarde haar, doch ze
verzette zich, bleef taai de voorste bank haar opgewekte aandacht wijden.
Na vier uur zou ze eens met Zus praten, iets trachten te winnen....
Maar het vermoeiend aldóór elkaar in de oogen zien werd haar eindelijk te machtig,
zij liet de leien nemen. Terwijl het geklater der ijlings uit de lessenaars opgedoken,
stootende en vallende leien lustig omging, schreef ze, net en degelijk, de te verwerken
getallen wit op het zwarte bord.
De kinderen bedaarden, bogen diep over de leien, cijferden secuur.
‘Wie 't eerst de uitkomst weet mag voor 't bord komen.’
De griffels sliften en kristen in vinnigen wedloop. Er gingen diepe zuchten door
de gespannen stilte.
Ze kon nu veilig de nieuwelinge begluren, haar bedwongen gedachten los laten....
.... Zus had net haar als Eva, vroeger. Zou Eva haar weer afhalen?
Muisstil ijverden de kinderen, Zus ook.
Als Zus het eens wón....
Dat zou indruk maken. Dan zou zij - 't sprak van zelf - haar kunnen prijzen....
Toen stak Clasine de Wit haar vinger op, veerde in de bank, stond, den vinger
zwaaiend, zegevierende: ‘Juf, Juf, ik heb 't, ik heb 't, Juf!’
Ze voelde, onbestemd, een verlies...., gaf dralend de van ongeduld trappelende
Clasine het krijtje.
Alle griffels werden neergekletst, de spanning brak.
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Om vier uur, de belgalm trilde nog na, stond Zus Winckler op slag buiten de bank,
gereed te vertrekken.
De juffrouw greep haar schertsend aan de vlecht, de lange bruine vlecht van Eva,
met ook, ze zag het nu voor 't eerst, als iets verrassends, een Schotsch lint aan het
uiterste kwastje.
‘Hier jij! Niet zoo haastig. Laat me je rekenboeken eens zien. Of ze netjes gekaft
zijn?’
‘Die heeft juffrouw Vertrecht al gezien.’
Het antwoord raakte als een verwijt, alsof het vreemde kind haar betrapte bij dezen
bescheiden stap op het gebied der hoofdonderwijzeres, maar ze trad niet terug:
‘Dan wil ik ze graag óók nog eens zien.’
‘Ze waren goed,’ weerstreefde Zus.
De andere kinderen gingen.
In het leege lokaal, vol gapende banken, boog juffrouw Van Mieren over de
uitgestalde boeken, het papier schier rakend met haar knippende wimpers, de nette
kaften lovend.
Gelaten, groot en zwijgend, hing het kind tegen een bank.
Geprikkeld door het aanvankelijk verzet tegen haar beste bedoelingen hield juffrouw
Van Mieren stand.
Een paar dagen verder in die week ving ze, als toevallig langs de derde klasse
komend, Zus Winckler op in de gang, en begon met opzettelijk jeugdige
onbevangenheid, terwijl Zus haar muts zocht:
‘Zóó. Hoe gaat 't jou! Al een beetje gewend?’
‘Ja, juffrouw.’
‘Vind je 't niet.... eenig, jij op dezélfde school waar Ma vroeger geweest is. Leuk
hè! Echt!’
Het kind, met innerlijken lach omdat de juffrouw zoo gek deed, ontblootte de
brokkelige bovenkaak, grinnikte even.
‘Wil je's zien, in de hoogste klasse, waar Ma zát. Ik weet de bank nog.’
Het voorstel pakte. Zus liep, al grinnikend, mee.
Met zenuwachtigen trots duwde juffrouw Van Mieren zich en haar verlegen klein
gevolg door de, voor de deur der tiende klasse na-pratende oudste meisjes:
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‘Gaat 's op zij, jelui.’
Ze wist de plaats nog triomfantelijk zeker!
En, als om vooral dit aarzellooze in houding en gang te bewijzen, schoot ze, rechts
noch links ziende, in één kordate vaart tusschen twee rijen door, stond pal vóor de
vierde bank, de eerste plaats:
‘Hier!’ Haar vol-open hand klakte op den leegen, gladden lessenaar, bleef daar
als gekleefd:
‘Kijk, hier zat nou Ma! En naast haar.... 's bedenken.... Mien Wolters! Ja, daar heb
je misschien nooit van gehoord....’
Ze speurde aan Zus' verflensende oogen, dat het schouwspel der ontvolkte banken,
waarin zij zich Eva en Mien in den glans harer eigen voorbije jeugd terug-droomde,
voor een ander veel te verbeelden liet, en kwam met smakelijke verzinsels te hulp:
‘Dat waren me er een paar: Mien, en die Ma van jou!’
Het kindergezicht leefde op.
‘Ondeugend! Een paar ondeugden hoor!’
Ze kon niets verantwoorden.
Maar Zus lachte beloonend, en daarom, door zóoveel bijval een oogenblik in
vervoering, dischte ze eerst nog een ergens gelezen school-schelmerijtje op, dit Mien
en Eva toedichtend, vóór ze, versteld om eigen vermetelheid, sussend terugtrok:
‘Maar lieve meisjes waren ze toch ook, allebei.’
Zus lachte uitgelaten, stelde geen belang in de, thans naarstig opgesomde deugden
van Ma en Mien, en toonde zelfs geen teleurstelling toen de juffrouw - toch wel een
leuk mensch, vond ze - met de bekentenis: ‘och nee, daar vergis ik me in, het wáren
niet Ma en Mien die de kikvorsch hadden meegebracht, maar twee andere meisjes,
Cato.... en....’, de mogelijke gevolgen eener al te levendige fantaisie voorkwam.
‘Ik ga 't ook doen,’ had Zus pret, ‘als ik.... brr.... zoo'n eng glibberig dier beet durf
te pakken!’
‘Dat zal je wel laten! 't is hier nu zoo streng, véel strenger dan vroeger. En zulke
grappen haalden ook alleen de groote meisjes wel eens uit, de kleintjes waren altijd
zoet.’
Ongeloovig, met slim lachje, keek Zus schuin naar haar op....
‘Heusch hoor! Wanneer jij nu, net als Ma, hier in de tiende klasse zit....’
‘O, in de tiende!’
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‘Hoog hè, verschrikkelijk hoog! Om je hoofd te stooten aan de zolder!’
Nu gilde Zus het uit van plezier!
‘Dan ben je al, eens tellen.... zestien.... zeventien. Wát 'n dame.... Sleepjapon....’
‘Opgestoken haar,’ vulde Zus gretig aan.
‘O, dat is het minste met jou dikke pruik.... Een.... twee.... klaar!’ En wip rolde de
juffrouw om haar zenuwachtig bedrijvige vingers de breede kindervlecht, vol en
rond.... een zware knoest.... ‘Hier, griffel er door....’
‘Is 't een toet?’ voelde Zus, met voorzichtig prikkend vingertje, de wenkbrauwen
angstig hoog opgetrokken, en stijf-voor-over hoofd.
‘Asjeblieft jongejuffrouw! en een mooie! Wilt u nu hier maar plaats nemen,
dame-van-de-tiende-klasse, dan kunnen we de les beginnen.’
En wijsjes, de hand onder het wankel kapsel schoof Zus, opgaande in het spel de
bank in, op Ma's plaats, en zat daar, zedig, de handen op elkaar.
Toen geleek ze wel even op Eva....
Het speet juffrouw Van Mieren dit argeloos vermaak, dat winst was in haar leven,
te moeten eindigen.
‘Kom, malle meid, we gaan weg. Juf zal al ongeduldig uitzien....’
‘Ma zou komen.’
‘Zou Ma je komen halen! O wee, wat hebben we met onze gekheid die goeie Ma
dan laten wachten! Kom! Haast-je!’
Ze trok Zus' hand door haar arm, en zóó, in draf, terwijl het mooie kapsel
losschudde en de griffel langs de zwaar-uitrollende vlecht gleed en op de steenen in
twee knapte, snelden ze samen de gang door waar nu, tusschen rijen spichtig leege
haken Zus' mantel en muts alleen hingen.
Eva was er. Gelukkig, ze toonde geen boos ongeduld, en het zuchtend: ‘eindelijk!’
láchte haar uit den lieven mond.
Zus schoot op haar toe, onstuimig, met het onsamenhangend verhaal van haar
bezoek aan Ma's klasse. Ma's bank, en van die kikker....
Wat ziet de Mier er vandaag goed uit, dacht Eva.
‘Ja, ja, aardig hoor,’ bevredigde ze Zus en, over het ratelend
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kind heen, riep ze tot Suus, die met Zus' vergeten handschoenen, in elke hand hoog
tusschen duim en wijsvinger een wapperende wollen want, glunder volgde:
‘Kom je Zondag bij ons eten?’
‘Zondag al! Ja? Nou graag. Ben je op orde.... heelemaal.... Zoo.... vlug. Zus, wie
heeft er haar handschoenen vergeten.... koop, koop, wat biedt je er voor...! Gezellig
Zondag!’
Ze stond nu, in deze nieuwe blijdschap, reeds op de onderste stoeptrede, stroopend
Zus' slappe duimen in de nauwe wantholletjes en pratend, lachend.... als haalde ze
de schade van heel een leven in.
En zoo bemerkte ze, gansch argeloos doorredeneerend, niets van wat er achter
haar gebeurde:
Juffrouw Vertrecht die door de gang kwam, verwonderd staan bleef, aarzelde....
toen riep met ontstemd geluid: ‘Juffrouw Van Mieren!’
Eva hoorde 't, waarschuwde nog....
‘U hebt 't laatste tikje!’ danste Zus.
‘Mis poes!’ Een voet viel van de trede zóó ver voorover boog de juffrouw naar
Zus, die sarrend naderde, en snel uitweek!
‘Mis, mis, lekker mis!’
‘Och juffrouw Van Mieren, kom u eens even hier....’
De Mier sprong bijkans om! In één schrikbeweging was ze terug, zonder groet te
laten....
Haar knieën trilden terwijl ze vragend-stond en afwachtte....
Kalm, hoog, en volstrekt niet onvriendelijk, verklaarde de hoofdonderwijzeres:
‘Ik wou graag even de opstelschriften uit uw klasse doorzien.’
Ze repte zich naar het achterste lokaal. Onderweg ordende ze haar kleeren, streek
de al te dartele blonde haarpieken glad achter heur rood-gloeiende ooren, trok, plukte,
duwde aan mouwen, rok en dasje.
Als in één zelfde onverbroken vaartje was ze met de schriften terug.
Hijgend reikte ze den stapel.
‘Dank u.’
Juffrouw Vertrecht talmde een oogenblik, overwegend of ze juffrouw Van Mieren
op haar ongepast gedrag zou wijzen? of dat ze het bij deze zachte vermaning, voor
ditmaal, zou laten....?
Maar juffrouw Van Mieren, van den schrik hersteld, en buitengewoon ondernemend
dien dag, gaf zelf den doorslag.
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‘.... Ik.... stond daar even.... Mevrouw Winckler moest me iets vragen.’
‘Ja, u weet, dat heb ik liever niet. 't Is geen voorbeeld.’
‘Nee, nee, dat begrijp ik, 't zal niet weer gebeuren.’ Zij hief het hoofd, lachte even:
‘'t Is zoo verleidelijk... Mevrouw Winckler is een vriendin van me.’
‘Een oud-leerling, ja, mevrouw vertelde het mij laatst,’ beknibbelde de ander.
‘Een aanwinst voor me, ik kom er veel aan huis,’ troefde de Mier, als terloops.
Zóó'n prettigen dag - ze overpeinsde het 's avonds, toen ze zich in den grooten
stoel-van-Moe, geeuwend en bleek van het vermoeiende-uren-aan-een-staan, tot een
verkwikkend dutje schikte had ze zelden gehad. Ze glimlachte nog bij de herinnering.
Aardig kind die Zus.... Vroolijk! Eerst stug.... Je moet een kind weten te vátten. En
nu Zondag.... uit eten....
Na Betsy's les kon ze nog wel even naar de naaister gaan.... Zwarte taf.... plooitjes
garneering.... altijd netjes.... Nee, geen kleurtje.... misschien iets wits aan den hals....
kraagje van kleine kantjes....
Toen Betsy klopte viel ze als uit een hemel.
Dien eerstvolgenden Zondag ging juffrouw Van Mieren uit dineeren.
Ze stond met het slaan van zes uur op de stoep en belde bescheiden.
En tegen het nette meisje dat haar mantel aannam in de vestibule, verviel ze tot
gemeenzame grapjes toen de, in de voile rond haar hoed verscholen zwarte speldeknop
niet te vinden was en ze samen woelden en friemelden en een nest van tulle en losse
haren om haar slapen warden.... Waarna het weer keurig-ordenen van het verminkte
kapsel benauwend lang duurde en eindelijk Eva, op 't hoog gegichel in de gang, haar
hoofd om de kamerdeur boog en riep: ‘Waar blijf je toch!’
Ze liep, al na-lachend, het verzet van de hoedespeld vertellend als een avontuur,
haastig binnen, het haarkammetje nog in de hand.
De teleurstelling toen Zus, met haar muts op en een schoone schort plank-stijf
onder den arm, na een kort: ‘dag Ma, dag
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Juf,’ uit visite toog, was ras vergeten bij het innig behaaglijk zitten, samen met Eva,
in het fluweelen salonnetje onder de rose schemerlamp.
‘Ik steek vóór het eten altijd maar één lamp op,’ zei Eva, ‘zacht licht geeft
gezelligheid.’
‘Ja, beaamde de Mier nadrukkelijk, al had ze met haar eenige lamp nooit voor een
keuze gestaan, ‘dat vind ik ook altijd.’
Aan tafel, door Eva's overbeleefden man dien zij voor de eerste maal ontmoette,
en door de, wat stiekum lachende jongens tot uitersten gedreven, werd ze eerst
kucherig-stil en, sloeg toen plotseling, bij het tijdig besef opgewekt en spraakzaam
gezelschap te moeten zijn om zich daar te handhaven, over in een roezig gepraat, dat
rul en ratelig door de kalme eetkamer rolde. Er vloog bloed naar haar wangen, twee
kleurtjes, die ze voelde bránden. En op een dubbelzinnig grapje van den heer Winckler
lachte ze los luid uit.
Door de vermoeidheid heen had ze dit samenzijn innig genoten.
Mooi waren de kamers.... Haar zwarte taf-blouse zat keurig.... Ze kon niet laten
om met heur vingertoppen de fijngeplooide voorpanden te streelen, de gelijkmatige
ribbeltjes te voelen springen onder haar nagel, als de snaren van een harp.
En lekker was 't eten, volle schotels, die twee maal, geurend, werden omgediend.
Van de kip hád ze twee maal genomen.... Eva deed het ook.
En als ze eens in haar rijke dagen kwam, had ze den heer Winckler toevertrouwd,
dronk ze elken dag een glas wijn!
Na het eten weer, samen met Eva, in het mooie salonnetje, waar ze nu vrijer rond
durfde loopen en bewonderd kijken....
Opzettelijk had ze de opmerking geplaatst:
‘Jij hebt hier ook een prachtige pendule,’ om Eva's, in verband met de geheime
verrassing zoo begeerd argeloos antwoord uit te lokken:
‘Vind-je.... nee, die past hier toch niet bij de meubels. Dat klokje van jóu is mooi,....
dat zou hier wel kúnnen....’
De Mier zág, met haar van innerlijke voldoening glinsterende spleetoogjes, op
den deftigen schoorsteenmantel het gouden herdertje al staan!
Later op den avond werd er gewhist. Ze kon het goed. Vroeger, in den tijd van
juffrouw van der Graft, had ze vlijtig geoefend met het vaste whistclubje. Scherp
opletten! Ah! dan speelde ze fijn!

Groot Nederland. Jaargang 5

675
De heer Winckler vond het ook. Hij zei het nog, toen hij haar thuis bracht, terwijl ze
naast hem hupte en tripte en met elken stap verzekerde: dat ze heusch best alleen
kon gaan, altijd alleen liep, wel middenin den nacht....!
‘Máár juffrouw Van Mieren....!’
‘Nou já, gut nee.... schándelijk van u!.... 'n enkele keer.... met ouwe-jaar....’
Dat vierde ze nu, sinds moeder's dood, elk jaar bij de oude juffrouw de Wijs, van
twee-en-tachtig! Díe kon haar niet thuisbrengen, en de meid niet missen....
Overvol erkentelijkheid had ze, op de stoep bij Harmsen, voor het bezwarend
geleide van den heer Winckler verscheidene malen bedankt.
Stipt, op den daarvoor bestemden middag, bracht ze het verplicht bezoek doch kreeg:
niet-thuis aan de deur. Ze had zich diep gedacht, geheel-en-al gewerkt in dit
weer-samen-zijn, waaraan de opgehaalde herinneringen uit den prettigen
verleden-Zondag bijzonderen glans zouden geven. Onderweg naar Eva's woning had
ze het gansche gesprek reeds in haar hoofd gehóórd, en, ja; heimelijk stil gehoopt
op een nieuwe uitnoodiging.
En toen zei het dienstmeisje, haar herkennend, hoofdschuddend en zelf meewarig:
‘mijnheer en mevrouw zijn nèt uitgegaan.’
Het antwoord leek den dag van gedaante te veranderen. Het huis, de straat, de
lucht verschoot van kleur. En ze bemerkte nu geen kaartjes bij zich te hebben: ‘O,
ik vergat mijn boekje! Nu, wil je dan mijnheer en mevrouw mijn groeten overbrengen.
Heel veel groeten van juffrouw Van Mieren.’
't Was of er geen eind kwam aan dien dag!
's Avonds schreef ze een briefje aan Eva om te zeggen hoezeer het haar speet
niemand te hebben thuis getroffen, en vroeg meteen wanneer zij haar nu vinden kon
door de week, na vier uur?
Want om te wachten tot den volgenden Zondag.... 't Zou onhartelijk zijn.
Zus bracht op school het antwoord mee:
‘Compliment van Ma, en dat Ma Donderdag-'s middags ontvangt.’
Ze ging toen Donderdag. En den volgenden Donderdag weer. En telkens was ze
in spanning in Eva's salon andere, haar ge-
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meenlijk slechts van-aanzien bekende bezoeksters te ontmoeten. Dan had ze niets
aan Eva en draaide zich verlegen in het ongewoon gesprek. Dan - er waren er elken
Donderdag meer - bleef ze zitten tot de andere dames waren vertrokken en voelde
zich uitverkoren, de vriendin van den huize, die nog iets vertrouwelijks te vertellen
heeft, tegenover die anderen.
Doch tegenover Eva sarde haar gedurende het gansche bezoek het angstig besef
onbescheiden te zijn. Ze wist het en paaide zich: dat het toch ook beleefd en
vriendelijk was! Haar thee dronk ze met langzame kleine teugjes, bedankte voor het
tweede kopje, en nam slechts één koekje, dat ze tot aan het einde van haar bezoek
op het schoteltje liggen liet. Ze haakte haar mantel dicht, om hem, als met een
onbewust gebaar, middenin het gesprek, eerst aan den hals en dan over de onrustig
deinende smalle borst, weer open te knippen.
Ze schoof, met vertoon, haar handschoenen aan, als om haar plan van vertrek aan
te kondigen lang vóór ze er toe besloot, en ontblootte daarop met één rukje weer den
rechter, die het koekje tusschen de vingers oppikte en het naar haar muizig
knabbelenden mond bracht. Tot ze eindelijk het moezen-voiletje, dat in een zwart
boogje over den neuswortel spande, neerhaalde tot de kin en zacht zei: ‘Kom, nu ga
ik heusch opstappen.’
Verstond Eva dit dan niet of moedigde ze soms tot blijven aan, dan leunde de
Mier, verlicht en gelukkig, terug in haar stoel, wrijvend den altoos moeden rug in de
kussens, voldaan, of ze er zich levenslang in nestelde.
Rees echter de gastvrouw, telkens weer verrassend jong en bekoorlijk in telkens
een ander ruischend en slepend weeldekleed, onmiddellijk na haar schuchtere
aankondiging op om haar het gevraagde afscheid grif te geven, dan raakte dit de Mier
als een gegrond verwijt en sloop ze, zich onverstaanbaar verontschuldigend,
beschaamd heen.
Dit was nu de laatste Donderdagen, niettegenstaande ze elken middag korter bleef,
al tweemaal achtereen gebeurd.
De meisjes van de derde klasse hokten bijeen vóór de nog gesloten schooldeur. Ze
fluisterden vinnig, telkens met opvallend vertoon en als bij afspraak allen gelijk
omkijkend naar Hermance
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Winckler, die alleen tegen den muur stond en een griffel puntig sleep langs de steenen.
‘Ze is echt 't lievelingetje!’ stoof er een uit den hoop zóó heftig op, dat Zus,
luisterend, de griffel stop zette in een voeg....
‘Ze trekt ze net zoo vóór,’ beaamde mistroostig een afgunstige andere.
‘'t Komt door 'r Ma. Daar zie je ze telkens mee loopen.’
‘Ja en ze eét er,’ wist Lies uit den kruidenierswinkel over Hermance's huis, en ze
won opeens aller belangstelling en liet stilte na.
Zus sleep door, langzaam, gedachteloos, drukte eindelijk de punt er af.
Toen werd de deur geopend en, in den drom drong ze mee binnen en zocht haastig
haar plaats.
Ze voelde de bevoorrechting als een smaad.
Waarom deed dat mensch ook altijd zoo lievig tegen haar! Omdat haar Ma toevallig
op dezelfde school was geweest.... Kon zij 't helpen! En Ma wás niet eens zoo'n engel
vroeger.... Tegen mevrouw Van Beuningen zei Ma laatst - ze had 't net gehoord toen
ze binnen kwam - dat de groote meisjes uit haar klasse Juf ‘De Mier’ noemden. Dat
zou ze eens vertellen aan Lies en aan Jansje! Ze ging ook praten van ‘De Mier’ en
lekker opspelen in zangles.... om te toonen dat zij er niks aan doen kon!
's Middags bemerkte juffrouw Van Mieren, terwijl ze Zus de zangboekjes liet
ronddeelen, al aan haar kleuren, verlegen lachen, en aan de wonderlijke wijze waarop
ze haar daarna plotseling den stapel boekjes uit de handen griste, dat er iets haperde.
Ze had den terugslag op den vroolijken middag al in de eerstvolgende rekenles
gevoeld: Zus deed gewoon, zonder de geringste heimelijke verstandhouding, zonder
van éénige herinnering blijk te geven.
En in de zangles was ze beslist lastig.
Maar och.... een kind, kinderen vergeten zoo gauw.
Daarom had ze ook geen misnoegen getoond, nog zachter en geduldiger haar de
sommen uitgelegd.... Ze moest nu -ja, het viel wel tegen - iets terugwinnen.
‘Kom Zus, geen gesprekken onderweg.’
Zus fluisterde in der haast haar verhaal uit, liep, opzettelijk sloffend, naar de
volgende bank, bleef daar weer treuzelen.
‘Zus! Heb je me niet verstaan!’
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Juffrouw Van Mieren kneep haar dorre handen tot geheel geelwitte vuisten, waaruit
scherp de knokken puntten. Haar oogen begonnen te tranen van het inspannend turen
naar een doel te ver buiten haar gezichtskring.
‘Sta je daar nu nog te babbelen! Hoe heb ik 't met je!’
Zij liep een eindje tusschen de rijen door, terwijl de meisjes in de voorste banken,
allen gelijk, omdraaiden en met eenige verwachting haar na-zagen.
De achterste rijen lachten om Zus, die leelijke gezichten trok en, vermetel door
den bijval welke haar eerherstel inhield, op elken gladden lessenaar, klits, klets, een
hard zangboekje neerpatste.
Een, scheef gemikt, pleierde, als een steentje over het water, aan den anderen kant
er weer af....
De klasse leek zich even om te schudden. Een kort-opknallend gelach, dat dadelijk
in benauwend zwijgen verstierf.
‘Goòòò!’ gispte een zachte stem.
‘Hermance!’
Zus schrikte wel. Ze had zich gedurende de gansche onhandige betooging als
glijdend gevoeld, van het eene domme verzet in het andere.
Onmiddellijk achter haar - hoe kwam Juf opeens dáár! - schrilde de kille stem het
heel ongewone, booze woord. Ze waagde het niet hooger te zien dan tot de trillende
witte vuisten.
Maar de andere meisjes ontstelden van het zóó grauw-verbleekte vogelgezicht.
‘Geef mij die boekjes!’ beval juffrouw Van Mieren, kalm en koud als tot een
vreemde, ‘en ga naar je plaats. Je blijft van twaalf tot een school.’
De straf overtrof aller verwachting. Enkelen vielen thans heimelijk Zus weer bij,
achtten het vergrijp te zwaar geteld. De meerderheid echter genoot in den val der
bevoorrechte nieuwelinge.
Zus sloop zwijgend langs juffrouw Van Mieren door het smalle straatje terug,
schoof gedruischloos in haar bank, maar plantte daar, op den lessenaar, ten teeken
van onverschillige woede, haar arm met den elleboog wijd van haar ingezakt lijf
gegleden en de hand onder het hangend hoofd.
Toch, innerlijk, genoot ze het gebeurde als een zegepraal!
‘Hermance, neem die elleboog weg en zit recht.’
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Ze zagen elkaar eén seconde in de schichtige oogen.... En toen wendde de júffrouw,
wier wimpers trilden, de hare af.
Het was een oogenblik heel stil.
Daarna zei juffrouw Van Mieren, tot allen behalve tot Hermance Winckler:
‘Bladzijde 17, het tweede versje: Dan lacht er de leeuw'rik.... Hebben jelui het?
Bovenaan.... Allemaal gevonden? Nu.... Flink inzetten. Ik tel vier slagen vooruit....’
Het potlood, hoog in haar bevende hand, zweefde, als hing het aan een koord. De
kinderen, geboeid en met wachtende open monden, zagen het vage figuur als
geschreven in de lucht.... Neer, links, rechts, op.... Nú!
‘Dan lácht....’
Schriel en onzuiver vielen de ongelijke kinderstemmen in, met dikken duw op:
lácht.
Eerst bij het derde couplet zong juffrouw Van Mieren, volgens gewoonte, mee;
zij alleen de steunende tweede stem.
De meisjes bewonderden haar talent als immer, en hoorden in het altoos sterk
trillende, zware geluid geen bijzonderen klank.
Maar de hoofdonderwijzeres, die door de gang kwam, en een oogenblik luisterend
haar oor boog naar de deur, vond dat juffrouw Van Mieren's stem nu toch te oud
werd.
Na een half uur tegenover Hermance Winckler te hebben gezetten, in de geheel leege,
doodstille school, in het lokaal vol banken, waarin elk meubel een anderen vorm
leek te hebben aangenomen, en uit alle dingen de gemelijke bedroefde stemming
rees als mist, was ze opgestaan van het tafeltje waaraan ze roerloos, schier onhoorbaar
ademend, had zitten corrigeeren, om een schep kolen op de kachel te doen, ruw, met
ontspannend geraas van vallend gruis en dicht-geflapt deurtje.
Daarna, voor het raam, welks hooge vensterbank de ruiten ophield boven haar
hoofd, zoodat ze keek tegen het lichtgeverfd hout, had ze stil-gestreden: doorzetten....?
Of nog eens, met vriendelijkheid....?
Het krassen der snel op-en-neergehaalde griffel over de lei bleef het eenig gerucht.
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Misschien zwakheid het op te geven....? Het was brutaal.... Ja zeker was het brutaal
geweest!
Ze bemerkte een harsdruppel, gegleden langs het hout, en volgde dien tot waar
het bolletje, gekleefd, hing als een gouden traan....
.... Als die anderen niet zoo gelachen hadden. Zou ze het dáárdoor misschien wat
zwaar gewogen hebben....?
Haar platte borst, als weggeknoopt onder het nauwe, met één lange rij knoopjes
strak gesloten japonlijf werd even zichtbaar van ontroering en tweestrijd. Indien ze
nu volhardde....? Zou dan het kind onherroepelijk voor haar verloren zijn....? Och,
eigenlijk, was het toch geen lief kind.
En, alsof die eindelijke bekentenis rust en klaarheid in haar denken bracht, overzag
ze haar beider verhouding vanaf de eerste ontmoeting.
Tot ze stuitte op den vroolijken middag in de tiende klasse. Ja, toen was Zus toch....
Ze gluurde naar het onbeweeglijk kromme, ijverig schrijvende kind, en het trof
haar opnieuw, als op dien onvergetelijken dag: zóó, gebogen, het volle donkere haar
laag over het voorhoofd, leek ze op Eva, vroeger.
Zou Eva háár bijvallen of Zus....?
Er vloog een vogel door het stukje lucht achter de hooge ruiten, haar oogen gingen
willoos mee.... begonnen weer te knippen, te tranen tegen het scherpe zonlicht. Ze
snoot zacht haar neus....
Als de vriendschap met Eva er eens onder leed! Och wel nee.... Alleen - Zus werd
voor het eerst die week niet meer gehaald en gebracht - zou Eva ongerust kunnen
worden....
En alsof die, haar wangen hooger kleurende, aanjagende gedachte het won van
alle andere overwegingen, keerde ze naar het tafeltje terug, scharrelde daar wat in
verspreide papieren, schoof ze bijeen en naderde, haar witte handen wrijvend,
langzaam de voorste bank. Zus schreef toomloos voort.
Naast haar, op de leege plaats gleed ze, als een schaduw zoo stil en zoo licht.
Het kind veinsde haar niet te bemerken, de griffel snerpte.
‘Zus, luister 's even,... leg die griffel eens neer....’
Ring! vloog de griffel in de richel bovenaan den lessenaar. En
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met bot gebaar schoof het kind juffrouw Van Mieren de volbeschreven lei toe.
Ze nam die op, om haar zonder het werk na te zien, gedruischloos neer te leggen
op de naastbij-zijnde bank.
‘Je bent zeker nog niet klaar met de opgave?’
Zus schudde lijzig van neen.
‘Ik wou, 't is nu kwart voor één, je voor ditmaal.... laten gaan.... Nee.... blijf zitten,
ik heb je eerst nog iets te zeggen.’
Het kind, teruggezakt, zat weer stug, half afgewend, de elleboog als een muur
tusschen haar.
‘Keer je 's om....’
Juffrouw Van Mieren, bevend van het hoofd tot de voeten, boog voorzichtig den
vijandigen arm plat op de bank, liet haar hand erop liggen, terwijl Zus langzaam
draaide.... ‘Zóó, en kijk me nou eens aan.’
Even, schuw, schoten de ronde oogen onder de neergeslagen wimpers uit en om
den tandenloozen mond rondde een verlegen lach.
‘Waarom deed je nu zoo onaardig in de zangles?’
Een korte schok met de puntige schouders antwoordde.
‘Weet je 't zelf niet? Was het om mij te plagen?’
De snelle neen-knik, waarop ze hoopte, bleef uit. Toch zei de Mier, als had ze die
troostvolle ontkenning in het starre hoofd, wel geráden:
‘Niet om mij te plagen? Waarom dan wel? Omdat de meisjes het grappig zouden
vinden?’
Het begon in Zus' brein te woelen: of ze het zeggen zou, van dat voortrekken, dat
ze niet uit kon staan....
‘Oók al niet? Je weet toch wel waarom je, met opzet, lastig bent en de les stoort?’
Ze glimlachte even, als een aanmoediging.
Maar Zus kon niet besluiten tot de, naar haar kinderbegrip zonderling tegenstrijdige
verklaring van het geval.
En de juffrouw wachtte vergeefs op het antwoord, dat, welk ook, verzachten zou.
Ze nam om tijd te winnen de lei, liet het werk langs haar onbestemd starende oogen
schuiven, trok er eindelijk, werktuigelijk een streep door.
Ze zag opnieuw tegen den driehoek van Zus' gebogen arm. Tegen haar achterhoofd,
waarover het zware haar egaal golfde eer het in 't kuiltje van heur blooten hals zich
splitste tot drie glanzende tressen, die weer in elkaar gleden, en scheidden, en elkaar
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vingen, en daalden, de een langs de ander. En ze zag den Schotschen strik aan het
eind....
En opeens, als ontwapend, bereid tot elk offer van waardigheid harerzijds, keek
ze gewild oolijk om het hoekje van den stokkigen kinderarm, als om een deurtje in
buurvrouw's huis en zei, met een stem waarin de liefste toegevendheid leek te
glimlachen:
‘Heb jij al goed begrepen waarom Zus Winckler in de les bij juffrouw Van Mieren
zoo'n ondeugende meid is geweest? Ik nog niet.’
Toen lachte het kind, haar breeden, wat onnoozelen, tandenloozen lach, en grinnikte
met lichte schokjes na.
De juffrouw trok haar weemoedig schertsend aan het, onder warrige haren
verscholen oor: ‘Zég?’
Ze streelde een uitspringende krul glad, boog die om de omschelp....
Ze kwam op de gedachte haar wel een kus te durven geven.... Maar ze aarzelde te
lang.
En toen werd er, aan de voordeur - ze sprongen er beiden van op uit de bank gebeld.
Het was de kinderjuffrouw van mevrouw Winckler, die kwam vragen of Hermance
school moest blijven? Mevrouw was zóó ongerust.
Ze gaf haar Zus onmiddellijk mede met de boodschap aan mevrouw, dat zij dien
middag om vier uur mevrouw zou komen bezoeken.
En, het eenige levende in de toen. geheel verlaten school, hol en beangstigend als
een onbewoond huis, wischte juffrouw Van Mieren eigenhandig Zus' lei schoon,
legde de griffel recht, en schoof de richel dicht, het knipje er op. Een kleine knal in
de stilte....
En ging toen haastig naar huis.
‘Och,’ zei Eva Winckler, nadat ze het omstandig verhaal van Zus' laakbaar gedrag,
geduldig, uit juffrouw Van Mieren's zenuwachtig bewegenden mond had vernomen:
‘ik ben er nooit vóór zulke jonge kinderen te straffen met schoolblijven. Ze zitten at
genoeg in de bank.’
‘Ja maar, zie-je....’
‘Natuurlijk, 't is mijn zaak niet. En wie wat verdient....
Alleen, doe me het plezier en houd haar niet meer zoo lang om
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twaalf uur. 't Gevolg is, dat de boterhammen erin worden gepropt, de melk half
opgedronken blijft staan in de haast om twee uur weer op school te zijn.’
Eva sprak strak-welwillend, op een geheel verkoelden toon, en tusschen haar, de
kamer ronddwalende oogen viel een scherp voortje.
Ze betreurde reeds eenigen tijd den vriendschappelijken omgang met Suus Van
Mieren, die, nu zij andere kennissen kregen, weinig paste in haar kring, hen overliep,
en soms ongelegen kwam. Vooral haar man verveelde ze met dat zwaar-hartelijke
en dankbare. ‘Wat had je met dat mensch ook aan te binden!’ verweet hij. Ja, och,
uit goedheid en deernis. had ze zich over haar ontfermd. En, in het begin zich gaarne
naar haar begrensd denken, en spreken over nietigheden gevoegd, maar op den duur....
En hoe gewichtig overdreven had Suus nu weer dat onbeteekenend voorval met Zus,
op school!
‘Het zal niet weer gebeuren,’ beloofde de Mier schuw nederig, als was zij de
gestrafte.‘'t Zal niet meer noódig zijn,’ verbeterde ze, vergoelijkend.
Eva vroeg haar niet ten eten voor Zondag, een uitnoodiging waarop ze gehoopt
had, omdat het gezin Harmsen dien geheelen dag uit de stad zou gaan. Ze liet het
vermetel voornemen: zelf belet bij de Wincklers te vragen, waarmee ze de vorige
dagen besloten had rondgeloopen, stil glippen. Echter rekte ze haar bezoek zoo lang
ze durfde, in de hoop door een voorzichtige toespeling Eva's aandacht op dien
eenzamen Zondag nog te vestigen....
Maar eindelijk, toen het bordengerammel in de aangrenzende eetkamer te duidelijk
op haar onbescheidenheid wees, moest ze wel gaan.
Ze zou van den kok eten. Of zelf, op het stel, maar wat prutsen Zondag.
In de derde klasse waren de lessen vermoeiender en minder prettig dan vóór Zus
Winckler's komst.
Juffrouw Van Mieren kon het zich niet volkomen verklaren. Bepaald ondeugend
was Zus toch niet. Alleen wat heimelijk en brutaal van oogopslag bij de geringste
aanmerking. Dan keek ze braveerend rond: of de andere meisjes het wel hoorden,
en zweeg hardnekkig bij elke vraag. En haar bijnaam: de Mier - ze wist het van Lies
uit den kruidenierswinkel, had Zus rondgestrooid.
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Het was geen scheldnaam, en stellig ook niet als een onaangenaamheid bedoeld,
maar het woord getuigde toch van weinig ontzag, weinig genegenheid....
Mogelijk was de vreemde houding van het kind het gevolg harer eigen
prikkelbaarheid. Ze kon de teleurstelling in Eva, die haar eerst, ja bepaald, had
aangehaald, en nu bij elk bezoek iets terugtrok, niet verduwen.
Eva zei laatst: - en dat zou wel waar zijn - haar man hield niet van veel bezoek,
vond gasten wel eens vermoeiend. Hij had het druk. Dit kon een reden zijn.
Ze sliep onrustig, het pijnlijk raadsel hield haar hersens den halven nacht aan het
werk. En het verdriet om déze misrekening sloop in en knaagde en fnuikte de
opgewektheid die zij, nu bijkans twintig schooljaren, door heel een leven van
misrekening had hoog gehouden.
Dan ontwaakte ze, onverkwikt, met trekkende pijn boven de oogen, en lag zwaar
neer, als onder de wordende dagtaak bedolven. Al later stond ze op, at haar boterham,
die zij den vorigen avond sneed en tusschen twee bordjes op de waschtafel gereed
zette, terwijl ze zich haastig kleedde, en schafte de omslachtige thee, voor haar alleen,
af.
En ze dacht wel eens hoe prettig ze het zou vinden ziek te zijn.
Overdag, maar weer in 't gareel, viel ze zich gewoonlijk mee. Als de kinderen niet
te lang dreinend na-vroegen. Want dat ontstemde haar toch meer dan vroeger, al wist
ze, door jarenlange ondervinding vooruit dat bij deze en die bladzijde de vingers
vragend rijzen zouden.
's Avonds thuis zat ze veel, stilletjes, te dommelen. Ongemakkelijk recht-op met
los-knikkend hoofd boven de te corrigeeren schriften.
In den spiegel bekeek ze soms, minuten lang, haar smal vogelgezicht, overpeinzend
hoe anderen: Eva, en Eva's man, en de kinderen dit gezicht zouden vinden. Toch niet
bepaald leelijk? Niet mooi ook. Maar vriendelijk toch. Bij lamplicht leek het haar
zelfs niet onknap. En ze was toch altijd spraakzaam, voorkomend, netjes gekleed,
een dáme.
Ze betuurde ook haar bleeke, welverzorgde handen en dacht telkens, met een al
moeilijker te verdringen angst, aan haar langzaam doovende oogen.
Ja, het zou aan haar zelve liggen. Ze moest zich schrap zetten.
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En vooral haar onredelijke stemming niet wreken op de meisjes, op Zus....
Ze vroeg van haar nog steeds de kleine diensten, die op school gunsten heeten;
liet Zus, zonder de geringste wrok of doeling op het gebeurde, in elke zangles de
boekjes ronddeelen.
En als een zonnetje in deze donkere eerste-Decemberdagen blonk op haar
schoorsteenmantel het vergulde penduletje.
Dát zou verzoenen....
Juist nu Eva minder hartelijk deed zou dit geschenk - het kostbare uit den boel
van Moe - haar bekeeren.
Och ja....
Het gouden penduletje vonkte en straalde in haar betraande oogen.
Het gloeide, als vuur.
Maar toen, het was twee dagen vóór St. Niklaas, het klokje stond al ingepakt en werd
vervangen door het ijzeren standaardje, waaraan ze thuiskomend haar horloge hing,
toen gebeurde er iets op school....
Ze had al telkens gelet op Zus Winckler, die, bij de maandelijksche verschikking
der plaatsen, naar een der achterste rijen was verhuisd; télkens gevraagd: ‘wat voer
je daar toch uit....? bij rekenen uit 't hoofd mag niemand een potlood in de hand
hebben.’
Ze had eindelijk nog eens rechtstreeks gevraagd: ‘Zus, je schrijft toch niet?’ en
een ontkennend antwoord gekregen.
Maar even later had ze het duidelijk gezien. En vóór Zus iets vermoffelen kon,
stond juffrouw Van Mieren naast haar bank:
‘Geef dat papier hier...!’ bukte ze al zelf, tastend in den lagen lessenaar. Een reep
vloeipapier trok ze er uit:
Daar was op geschreven, in dikke, uitgeloopen lettergedrochten ‘De Mier is een
dier.’
Het was nogal donker in de klasse, en slechts juffrouw Van Mieren's stem, schor en
onvast, verried iets, toen ze Hermance Winckler de klasse uit zond.
Het gevolg was, dat Eva's dochtertje door de, altoos onder eersten indruk, driftig
beslist handelende hoofdonderwijzeres, met een verklarend briefje aan mevrouw
Winckler, onmiddellijk naar huis werd
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verwezen, om dien middag de school niet weer te bezoeken....
Tegen vier uur belde Eva en werd op haar vraag: juffrouw Vertrecht te mogen
spreken, door een kweekeling in het kamertje gelaten.
Zij kwamen daar, de hoofdonderwijzeres en Hermance's moeder, na stug begin,
allengs tot een vergelijk:
Welbeschouwd was het feit, natuurlijk heel ondeugend - hoe verzon het kind 't! en zeer onaangenaam voor juffrouw Van Mieren, maar, als men het zinnetje naging...
wat beduidde het eigenlijk? Het was een toevallig rijmpje, geen kwade bedoeling
zat er achter, welnee...!
De hoofdonderwijzeres was vooral om juffrouw Van Mieren te handhaven, en
natuurlijk ook om Hermance van haar slecht gedrag ter dege te doordringen, in de
eerste verontwaardiging zoo streng opgetreden. Die goeje juffrouw Van Mieren....
Zij moest zich dergelijke dingen niet zoo aantrekken.
Maar, juffrouw Vertrecht had het al lang gemerkt: ze werd wat prikkelbaar,
zwaartillend.... te oud om zulke jonge kinderen te vatten.... Hermance moest excuus
vragen, daar was ze op gesteld. Maar gestraft was ze nu genoeg.
‘Ja,’ beaamde Eva, ‘het kind is van de schrik zóó overstuur. Ze kwam snikkend
thuis, zit nu nog te huilen, haar heele gezichtje gezwollen.’
‘Och, ...’ ontsnapte de hoofdonderwijzeres.
Als een schim is de half donkere leege straat, vóór de dichte schooldeur, stapte de
Mier heen en weer, wachtend op Eva. Haar knieën trilden, haar telkens schrapende
keel voelde ruw als een rasp. En haar oogen knipten gedurig, als schuw-fladderende
vogels. Er gleed telkens een traan onder uit.
O, als ze Eva maar gesproken had, uitgelegd had hoe het gekomen was! Zij zelve
zoo moe en verdrietig, zoo'n hoofdpijn elken dag.... hoe ze dáárdoor, in haar drift,
het kind de klasse uit had gestuurd, niet vermoedend, heusch niet vermoedend dat
juffrouw Vertrecht haar van school zou zenden, den héélen middag. Als ze dát had
voorzien....
Toen kwam Eva, begeleid door buigende juffrouw Vertrecht de deur uit en, na
een handdruk en een woord dat in een lachje van beide zijden verloren ging, de stoep
af.
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Ze liep snel door, haar rokken in den haar eigen kloeken greep hoog op, wat
wiegelend, en klokkend met de hakken.
De Mier volgde op een drafje, riep hijgend ‘Eva! Hoor's Eef!’
Eva stond stil, wendde zich onwillig half-om, zag haar, verhief zich plotseling
ongenaakbaar!
Maar als een verjaagde hond drong de ander zich op, stamelde, in één ademloozen
onsamenhangenden zin, haar aanklacht en haar verontschuldiging:
‘Toe zeg, luister 's even.... ik had naar je huis willen gaan, maar ik dacht, ik kom
misschien ongelegen. Je zult er niets van begrijpen, dat Zus.... nu door mij, terwijl
jij voor mij altijd zoo hartelijk.... Maar zie je, ik vond 't zoo leelijk, zóó leelijk, een
teleurstelling, o! Want ik hield van haar, juist van haar, al was ze nooit lief, gut nee,
nooit. Maar om jou. En als ik geweten had, dat juffrouw Vertrecht - dat overdreven
mensch - het op die manier zou opnemen, gut heusch.... ik zou nooit.... Dat geloof
je toch wel.....’
Mevrouw Winckler had haar zwijgend aangehoord. Toen de laatste woorden
verstikten in een zenuwsnik, zei ze, haar rechtervoet verzettend om den weg te
vervolgen:
‘Zus zal u morgen excuus vragen. Juffrouw Vertrecht en ik zijn 't volkomen eens:
het kind is - onbewust, daarvan ben ik overtuigd - heel onaardig tegen u geweest.
Maar, aan den anderen kant, een kind is een kind, u hebt het wél hoog opgenomen.
Laten we er verder over zwijgen. Juffrouw....’
De Mier stond, nog wel een minuut, doodstil op dezelfde plaats te suffen. Tot
mevrouw Winckler al lang om den hoek was.
Toen ging ze ook naar huis.
Dien avond pakte juffrouw Van Mieren het vergulde penduletje uit de kist en zette
het op zijn plaats, in het midden van den schoorsteenmantel tusschen de melkwitte
vazen.
Ze haalde, op een stoel geklommen, de stolp af van haar kastje in de alkoof, blies
er het stof wat af en liet haar toen over het fluitende herdertje zakken.
Ze deed het voorzichtig, om geen krulletje te raken, en met onbewuste gratie.
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Laatste schemer
door Louis Couperus.
Santa Margarita.
De teeder rond zwellende heuvellijnen
Verijlen in het avondnevelwaas,
Dat, opgeheve' in laatste zonneschijnen,
Dien weêrglans tempert tot héel bleek topaas.
Maar reuzen, machtig, rijzen scherrempijnen,
En steke' in luchten, mauve en chryzopraasTeêr-groen, de donkre statiebaldakijnen
Boven dikloovrige magnolia's....
Er drijven avondgeure' als arabesken
Van bloemenwierook door deze avondtint....
De nacht verdonkert al onder de ilexen....
Héel diep, opaal en roze mistig, windt
De Arno haar lint door die vallei van vreê;
En meer en meer v'ronzichtbaart Fiesole..
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Verzen
door Annie Salomons.
Epithalaam.
Ik weet het wel, dat nu een ander mint
Haar leven om het licht van uw gelaat,
Dat aan 'n andre vrouw in blank gewaad
Een ceremonie u voor 't leven bindt;....
Maar ach, meen niet, dat ik haar daarom haat;
Zij is, als ik, een droef-bedrogen kind,
Dat denkt, dat liefde lauwheid overwint,
En, minder nog dan ik, uw ziel verstaat.
Want ze gevoelt niet, hoe d'erinnering schreit,
Als ge haar zachtheid met uw zoen wilt loonen,
En ze vermoedt niet in haar zekerheid,
Dat ge bij elk lief woord mijn lach hoort hoonen.
Nóch, dat ge iedren nacht haar ontrouw zijt,
Omdat ge mij moet kussen in mijn droomen.
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Groei.
Meen niet, wanneer gë eenmaal wederkeert, En ge zúlt keeren, lief, zelfs tege' uw wil,
Want hij strijdt doelloos, die als ijd'le gril
Het eeuwig-hem-bestemde van zich weert; Meen niet, dat dan, wanneer uw bleek gelaat,
Moe van ontbering, die ge u zelve zocht,
Wel gaarne aan mijn schouder rusten mocht,
En hunkerend uw mond naar kussen staat;
Dat, zwichtend voor Uw blik, ik weer zal zijn
De trouwe dienstmaagd, die gë eens verliet;
Zíj wordt vertrapt, die eerst haar zelf verstiet,
Leerde ik van u in wreede ontgoochlingspijn.
En bleef mijn liefde vol en schoon ook nu,
Wijl wat volmaakt is, eeuwigheid begrijpt,
Haar deemoed is tot kracht'gen wil gerijpt
Een zweepslag ter volmaking zij zë u!
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Mea culpa.
Zoo trotsch en sterk wilde ik u tegentreden,
Een hooggestemde, heilig-reine vrouw,
Die, bloei van jeugd omhuld met donkre trouw,
Stil ging door 't leven met nooit wankle schreden.
'k Zag in visioenen, hoe 'k u groeten zou,
't Gelaat versmald, door wat ik had geleden,
De lippen strak van strijd, om u gestreden....
En hoe gij wéénen zoudt in laat berouw.
Nu eindlijk gij uw intocht houden wilt,
Voel ik mijn oogen en mijn lippen branden,
En de ingetogen deugd van jaren stilt
Niet 't vretend wroegen om de versche schande,
Dat 'k even, éven zalig heb getrild,
Toen andre armen om mijn schouders spanden....
Mijn lief, ik heb zoo mooi, zoo hoog gewíld....
Laag ligt mijn voorhoofd op mijn heete handen.
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Het hoogste recht.
Drama in vier bedrijven
door Ina Boudier-Bakker.
Derde bedrijf.
Eerste tooneel.
Marius, Lize, Hein, later Eva.

(Men hoort, als 't scherm opgaat, Lize lachen).

LIZE.

Aù! dat was nèt de plek, waar je den bal zoo hard tegenaan geschopt hebt.
(Hein schudt spottend meewarig zijn hoofd).

MARIUS.

Bal geschopt? Hoe dan?
LIZE.

We hebben gevoetbald in de gang: vreeselijk leuk vader? flauw dat meneer Van
Leenten niet mee wou doen.
MARIUS.

Die had zeker wel wat anders te doen. Is hij hier?
LIZE.

Nee - al lang weer weg. Hij was bij moeder; leuk dat ie er weer is. Ik vind hem zoo
vreeselijk aardig, jij niet?
(Hein zwijgt).

LIZE
(staart hem aan).

Zè-èg!
HEIN
(knikt kort - zwijgt).

Zeg jij es, waar ging jij heen, toen je meneer Van Leenten gebracht hadt.
LIZE
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(verlegen, nerveus)

Nergens heen - ik ben nergens geweest - ik ben naar huis gegaan.
HEIN.

Rare weg neem jij dan naar huis.
(hij neemt van tafel een
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boekje, ziet 't in).

(Eva komt binnen, zij kijkt bij de deur met strak-bleek gezicht naar hen allemaal, zonder dat
zij haar zien. Plotseling door een beweging merkt Lize haar op.)

LIZE.

Staàt u daar moes? Ik had u niet eens gezien. Scheelt u wat?
EVA
(nader komend, gaat zitten iets opzij in haar eigen stoeltje).

Nee.
HEIN
(ziet haar aan; angst trekt even over zijn gezicht, nerveus neemt hij 't boekje weer van de tafel,
slaat 't heen en weer).

LIZE.

Zeg, pas op! dat 's mijn rapport.
HEIN.

Zoo? Nogal leelijk?
LIZE
(minachtend).

Let jij maar op je eigen.
MARIUS.

Eva, is 't vuur op mijn kamer aan?
EVA.

Ja.
HEIN.

Zeg is, wat heb jij dezen keer een prachtige wiskunde-cijfers. Hoe kom je daar zoo
ineens aan?
LIZE.

Gewoòn.
HEIN.

Zoo? Ik dacht dat voor wiskunde een 1 of 2 bij jou gewoon was. Hoe ben jij ineens
zoo'n professor geworden? Heb je je proefwerksommen kunnen afkijken?
LIZE.
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(boos).

Afkijken!
HEIN.

Een of ander galant jongetje onder de Hoogere Burgers?
LIZE
(a.v.).

Galant!
HEIN
(plagend met tòch ernst).

Kom, ik zou 't nou maar bekennen! Kom er maar voor uit! Als ik je hier in je eentje
dezelfde som opgeef, ken je d'r niets van.
LIZE
(a.v.)

Zóó.
HEIN.

Wedden?
LIZE
(a.v.)

Ik zal daar voor joù een som gaan maken! Je bent niet wijs!
HEIN.

Wedden, dat je d'r niets van kent? Om die plak chocola, die je mij van morgen
afgewed hebt?
LIZE
(nerveus boos).

Nee.
HEIN.

Zóó van je eigen onkunde overtuigd?
LIZE
(a.v.).

Nee.
MARIUS.
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Hèb je ze afgekeken, Lies?
LIZE.

Nee - heelemaal niet.
HEIN
(fluit, haar scherp aanziend)

Zeg maar ja, ik heb 'r zoo iets van gehoord.
LIZE
(opstuivend.)

Waàr van gehoord?!
HEIN.

Van die sommen en dat jongetje.
LIZE
(a.v.).

Dat's gemeen! Dat's niet waar!
MARIUS
(ernstig.)

Lies, wees es eerlijk, kijk me es aan - hèb je ze overgeschreven of je laten helpen?
LIZE
(hem aanziend, nerveus).

Nee vader.
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MARIUS.

Eerlijk?
LIZE.

Ja heusch vader.
MARIUS.

Heeft niemand je geholpen?
LIZE
(tegen hem aanleunend, haar gezichtje tegen zijn gezicht.)

Nee, niemand - ik heb ze alleen gemaakt.
MARIUS.

Want je moet er niet om liegen - dat is 't lafste en miserabelste wat iemand doen kan
- het is veel beter te bekennen, ik kòn het niet.
LIZE
(a.v.).

Ik kon ze wèl.
(Eva ziet haar al dien tijd scherp aan; Lize kijkt hardnekkig hàar kant niet op).

MARIUS.

Kom, ik ga naar mijn kamer, tot straks.
(Lize glipt stil weg achter hem).

Tweede Tooneel.
Eva, Hein.

(Hein ziet aandachtig ernstig naar zijn moeder, zij zit als verloren in haar eigen gedachten).

HEIN.

Moeder.
EVA
(schrikt op).

Wat is het?
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HEIN
(gaat naast haar zitten, lief kozend zijn arm om haar heen).

Niets - niets - ik dacht dat er iets - dat u - dat er iets aan scheelde
(ziet haar angstig van terzij aan).

EVA.

Nee - niets
(nerveuser)

- niets HEIN.

Ik wou u zeggen, u moet eens met Lize praten.
EVA.

Nu?
(zich plotseling dwingend tot aandacht).

Wat is er met Lize?
HEIN.

Dat weet ik juist niet, ik weet alleen, dat ze dingen uitvoert, die niet in den haak zijn.
EVA.

Hier?
HEIN.

Ik ben er niet achter kunnen komen; ze liegt altijd tegenwoordig, als je haar iets
vraagt.... Daarnet ook met die sommen.
EVA.

Ja - ze loog.
HEIN.

Want ik wéét, dat ze die sommen niet kent, maar d'r is iets anders. Ik heb haar
verscheiden keeren gezien met dien aap van 'n jongen, dat monsterlijke jog van
Scheerling. Wat ze daar nu aan heeft - dat is nu zoo niets voor Lize - daar zit wat
achter.... en niet alleen ik, anderen hebben ze ook samen gezien - en 't is een jongen,
die geen goeie reputatie heeft - en waarachtig zie ik 'm gisteren toen ze met Van
Leenten was uitgegaan, in 't laantje achter den Stations-
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weg, met 'r staan praten - hoe komt die hier? dat is natuurlijk een afspraak.
EVA.

Stond hij met haar te praten? Hoe wist ze dat dan?
HEIN.

Dat heeft ze natuurlijk geweten. Zie je, al die streken tegenwoordig - u moet 't uit
haar zien te halen.
EVA.

Ja - maar ik moet haar dan heel alleen hebben - niemand anders erbij - nu bijvoorbeeld.
HEIN.

Ze is boven geloof ik.
(Hij doet de deur open en luistert, roept)

Lies!
(geen antwoord)

Lies! moeder vraagt of je even bij haar komt. Daar komt ze.
(Hein af.)

Derde tooneel.
Eva, Lize.

LIZE.

Wou u me hebben? Zeg - hebt u gezien wat 'n troepen bonte kraaien op het veld moet u kijken!
EVA
(gaat met haar naar 't raam).

Ja, grappige dieren....
LIZE,

Mimi Bode heeft een tamme kraai, vindt u dat niet leuk? Konden wij d'r ook maar
een vangen, hè?
EVA.

Ja maar die van haar is zeker een zwarte
(gaat weer zitten op de bank).
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LIZE.

Waarom riep u me?
EVA.

Kom es een beetje bij me zitten.
LIZE
(gaat op den huid liggen, haar arm in Eva's schoot).

Wel knus zoo met ons beidjes - zoo lig ik lekker - zit u makkelijk?
EVA.

Ik wel ja.
LIZE.

Leuk zoo. Zalig om zoo maar lui hier te liggen niets doen - hè? Kijk - 't sneeuwt weer
(stilte, beiden kijken een oogenblik naar de sneeuw buiten).

EVA.

Lies.
LIZE.

Ja moes.
EVA.

Vertel me eens ronduit, wat was dat voor een jongen met wien je op den stationsweg
liep?
LIZE
(opstuivend).

Wàt voor jòngen! dat hèb ik niet gedaan! Hoe weèt u dat?
EVA.

Hein heeft 't gezien.
LIZE
(woedend)

Dat 's gemeèn van 'm! achter m'n rug! Weet vader 't - en grootmoeder??
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EVA.

Nee - ik alleen - dus dat is toch waar?
(Lize antwoordt niet)

EVA.

Lies, geef nu antwoord. Wie was die jongen.
LIZE
(na een poos zwijgen, onwillig kort).

Louis Scheerling.
EVA.

Hoe ken je dien?
LIZE
(a.v.).

Van school.
EVA.

Woont hij in stad?
LIZE
(a.v.).

Ja.
EVA.

Hoe kwam hij dan hier?
LIZE
(a.v.).

Hij moest hier overstappen.
EVA.

Wist jij dat dan?
LIZE.

Dat had hij gezegd.
EVA.

Wát had hij gezegd?
LIZE
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(a.v.).

Dat hij - dat hij - om vier uur langs kwam, hij had een kwartier den tijd....
EVA.

En?
LIZE
(a.v.).

Dat ik dan op 'm moest wachten.
EVA.

Moèst?? Moèst?? Jij moèt toch niet doen wat die jongen zegt?
(Lize begint te huilen.)

EVA.

Lies, huil nou niet, ik zal niet boos zijn, maar ik moèt àlles weten, anders kan ik je
niet helpen ook....
(Lize snikt zacht.)

EVA.

Kom nou Lies! Ging je méér met 'm wandelen?
(Lize knikt.)

EVA.

Alle dagen?
(Lize knikt).

EVA.

Hoe lang al?
LIZE.

Van de groote vacantie af.
EVA.

Waarom dee je dat? Vond je 'm zoo aardig.
LIZE
(plotseling òplachend door baar tranen heen.)

Néé!!
EVA.

Niet? Waarom deed je 't dan?
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LIZE.

Omdat ik niet meer wist, hoe ik van 'm af moest komen.
EVA.

Maar hoe kàn dat?
(Lize zwijgt).

EVA.

Kom Lies.
LIZE.

Och 't is zoo'n rare jongen - eerst nam hij heelemaal nooit notitie van me - en dat kon
ik niet uitstaan!
EVA.

En je vondt 'm niet aardig!
LIZE.

Nee, maar daarom kon ik tóch niet uitstaan, dat hij niets om mij gaf! ik gaf natuurlijk
niets om hem....
EVA.

En toen....
LIZE.

Nou, ik wou eens kijken, of ik niet kon maken, dat hij wèl om me gaf - en toen heb
ik 'm een beetje aangehaald - een beetje lief
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tegen 'm gedaan - en toen ineens wou hij dat ik met hem wandelen ging - maar dàt
wou ik niet. Ik wou 'm alleen zoo stilletjes voor m'n eigen plezier een beetje verliefd
maken, maar ik wou niet, dat de anderen me met hem zagen wandelen....
EVA.

Waarom niet?
LIZE.

Omdat ze hem allemaal zoo'n mispunt vinden.
(Eva zwijgt, ziet haar aan.)

LIZE.

Hè, zie je! nu gaat u al met zoo'n gezicht zitten kijken!
(wil opstaan).

EVA.

Nee
(houdt haar tegen)

- hoe ging 't toen verder?
LIZE.

Toen met dat proefwerk voor de groote vacantie - ik kòn die sommen weer niet. Ik
kàn nu eenmaal niet rekenen, al doe ik nóg zoo mijn best. Daar kan ik toch nìets aan
doen hè?
EVA.

Nee. Hèb je dan je best gedaan?
LIZE
(mokkend.)

Ik dacht, als ik nu zoo'n rapport meebracht, dat jullie 't dan allemaal mooi zouden
vinden - nu is 't weer niet goed.
EVA.

En ik dacht, dat je wel wijs genoeg was om te begrijpen, dat hier niemand iets geeft
om werk, dat je niet zelf gemaakt hebt.
LIZE
(lachend.)

Hoe wéét u dat?
EVA.
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Je hebt wèl uitstekend jokken geleerd, maar mij bedrieg je er niet mee.
LIZE
(a.v.).

Dat hoeft ook niet. Ik wil 't u wel vertellen - maar ik kon 't toch onmogelijk zeggen,
waar ze allemaal bij waren!
EVA.

Vertel 't mij dan maar.
LIZE.

Nou, ik kon die sommen dan niet - ik kon er geen een - en ik dacht al: o jakkie nou
krijg ik een nul, en dan moet ik natuurlijk weer extra les hebben in de vacantie - dat
had tante Anna al gezegd - dan heb ik niks aan me heele vacantie, als ik dan ook nog
leeren moet!.... en toen zat Louis achter me - en die zag wel, dat ik niets op mijn
papier had en toen ging mijnheer Burgers even naar de andere kamer - en toen zei
hij gauw: ‘Ik zal ze voor je op een vloeitje schrijven, als je na vieren met me taartjes
gaat eten....’ Nou ik woù die sommen hebben - ik denk, ik doè 't maar, dan ben ik
eraf, hij had er al zoo dikwijls om gezanikt, ik was toen wel een beetje benieuwd,
hoe hij zou zijn - ik vond 't zoo'n rare, griezelige jongen - en toen heeft ie 't vloeitje
onder de bank gegooid - en toen heb ik ze overgeschreven
(lacht om de herinnering).

Burgers heeft er niets van gemerkt! Al die moeielijke sommen - ik hàd ze toch maar.
EVA.

En ben je toen na vieren met dien jongen meegegaan?
LIZE.

Ja!
EVA.

Waar naar toe?
LIZE.

Naar Steele, weet u dien? Zoo'n klein winkeltje in de Beerstraat
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- maar ze hebben d'r zàlige taartjes! en hij is wèl rojaal Louis.... maar dàt kon ik toen
niet van 'm uitstaan! hij wou me aldoor zoenen!
EVA.

En vond je dat ook maar goed?
LIZE
(geprikkeld).

Neè! natuurlijk niet! ik zèg het u immers, dat kan ik niet uitstaan van 'm! Màar ik
kan 'r niks aan doen! - hij zei, als ik niet wou, vertelde hij 't dadelijk van die sommen
aan Burgers - toen liet ik 'm maar begaan - ik dacht, dan ben ik er af.
EVA.

Dan hàd ik 't 'm maar liever laten vertellen, dan me op zoo'n manier te laten zoenen.
LIZE.

Ik dacht, 't is gauw groote vacantie - en dan ga ik weg - en verder dacht ik maar niet.
EVA.

En toen nà de vacantie, ben je toen toch nog met 'm gegaan? nadat die jongen je zóó
behandeld hadt?
LIZE.

Ik kan er niets aan doen - ik vond 't làm genoeg soms.
EVA.

Alleen maar soms?
LIZE.

Ja - als ik me eens erg verveelde, haalde ik 'm soms zelf aan. Wat kan ik d'r aan doen!
Dàdelijk na de vacantie begon hij alweer - toen wou ik niet, maar toen zei hij: als je
't niet doet, vertel ik aan al de jongens, dat je me gezoend hebt bij Steele in den winkel
- de juffrouw daar heeft 't ook gezien - dàt vond ik toen zoo vrééselijk - ik heb een
heelen dag hoofdpijn van angst gehad, dat hij 't vertellen zou - of dat iemand 't zou
weten al. Ik had 't het vreeselijkst gevonden voor al de jongens op school!
EVA.

Waarom?
LIZE.

Omdat ze 'm allemaal zoo knoeierig vinden - ik zou me geen raàd geweten hebben,
als ze gehoord hadden dat ik me door hèm had laten zoenen - ik zou me doòd
gegeneerd hebben!
EVA.

Maar je schaamde je niet, om je door een jongen, waar je niet eens voor uit durft te
komen, te laten helpen, trakteeren, - en - zoenen.... je vòndt 'm toch naar??
LIZE.
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Jasses ja! Och, hij is soms ook wel weer goedig, hij geeft altijd zàlige taartjes en
chocola
(lacht).

't Is eigenlijk voor jezelf wel een leuk idee, dat een jongen zóó om je geeft - als een
ànder 't maar niet weet!
EVA.

Maar begrijp je nu niet, dat die jongen geen zier om je geeft Want dan zou hij niet
zoo laf misbruik maken van zijn macht over je - dat zou hij je niet dreigen - begrijp
je dat niet, Lies?
LIZE.

Als hij me zoo bang maakt, zou ik 'm wel kunnen slaàn. 't Is zóó'n griezelige jongen,
ik kan tòch niet van 'm af, ik ben veel te bang voor 'm.
EVA.

Vind je niet, dat je bezig bent iets laags te doen?
LIZE.

Ik vind 't gemeen van hèm!
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EVA.

Ja, maar van joù ook! Al dat gelieg en geknoei, alleen om een mooi cijfer!
LIZE
(wrevelig).

Ja - dat wist ik toch niet vooruit! Ik krijg wel eens meer wat van een jongen - van
Jan van Buren b.v. - maar dien vind ik echt aardig. Ik zou me geen raad weten als
die 't wist.
EVA
(na even zwijgen).

Twee jaar geleden, wou Jo Horst je een armbandje geven - weet je nog wel? En toen
zei je tegen mij: ik wil 't niet hebben, want ik vind 'm niet aardig....
(Lize zwijgt).

EVA.

Toen was je twee jaar jonger - en toen voèlde je 't. En nu zie je in dit, dat zooveel
erger is, niets vernederends.
LIZE.

Nou god! Ik heb óók wel een hekel aan tante Anna en daar ben ik wel in huis! dat
vond ik in 't begin óók wel 'n afschuwelijk idee - nu niet meer - nu kan 't me ook niet
meer schelen - 't is eenmaal zoo.
EVA
(pijnlijk).

Doe niet zoo - onverschillig Lies!
LIZE.

Ik kan 't niet helpen - ik vind 't er afschuwelijk!
EVA.

Eerst heb je er toch nooit zoo over geklaagd.
LIZE.

Och nee - ik weet ook zèlf niet - ze zijn wel weer goedig ook - maar ik voel er mij
nooit thuis! ik krijg al een gevoel van ongezelligheid, als ik 't huis maar inkom (Eva's gezicht betrekt meer en meer, er komt iets van angst in).

Als ik es wat vertel of zoo - dan begrijpen ze 't geloof ik niet - zoo van die dingen,
waar u en ik - en Hein ook, zoo om lachen kunnen - ze vinden me altijd overdreven
en opgewonden.... Toen ik laatst ziek was - waren ze wel lief.
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EVA
(gretig).

Waren ze toen heùsch lief? zorgden ze goed voor je?
LIZE.

Jawel. Maar toèn verlangde ik toch zoo naar huis - ik wou zoo graag naar u toe - ik
verzon van alles om naar huis te mogen.... O zeg moes, de dokter daar, dat is gewoon
een schàt!
EVA.

Zoo....
LIZE.

Nee! U kent 'm niet! Ik wou, dat u hem eens zag. Een heele groote man is 't, en hij
is altijd snoezig tegen me. Dàt vond ik wel leuk van ziek zijn, dat hij dan kwam!
Daar lag ik me altijd op te verheugen. Dan stelde ik me altijd nog een beetje zieker
aan, dan ik was, dan deed hij zoo schattig; hij zei altijd wat over mijn oogen. Ik vond
't eigenlijk niets naar om zoo'n beetje ziek te zijn - véél leuker dan op school.... Ze
hebben zoo'n klein schellemeisje bij grootmoeder, die liet ik stiekem boeken halen
uit de bibliotheek. Dat mocht natuurlijk niet! ik was als de dood, dat ze 't zou
oververtellen aan de groote meiden, maar ik stopte ze gauw achter m'n ledikant als
tante Anna kwam, of grootmoeder. En dan 's nachts mocht ik een nachtlichtje hebben,
en daar lag ik dan leuk bij te lezen.... Tante Anna gaf me wel eens boekjes,
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maar dàt zijn zulke taaie dingen, gewoon ‘kinderverhaaltjes’ - niets aan. Maar ik liet
altijd leuk echte romans halen....
(Eva zit luisterend angstig voor zich te staren.)

Ik dacht wel es, als ik nou es voor goed naar huis mocht - dan was ik meteen van
Louis af....
EVA.

Kijk eens, als je véél van dien jongen hieldt, dàn - was 't nòg verkeerd - maar nu - is
't slecht. Je moèt niet willen profiteeren van iemand, waar je niet eens voor uit durft
komen. Voèl je niet, dat dat laag is?
LIZE
(onwillig).

Nou! Zóó vreeselijk....
EVA
(smartelijk).

Hè, Lies, dat je dàt niet voelt....
LIZE
(haar omhelzend).

Jawèl! ik voel 't wèl, ik weet 't bèst moes, heusch!
EVA
(dringend).

Maak 't dan uit! Beloof me dan eerlijk, dat je 't niet weer doen zal.
LIZE.

Hoe kàn ik dat! Als ik weer op school ben, is 't immers tòch weer zoo!
EVA.

Dan wil je ook niet ernstig.
LIZE.

Jawèl! ik wil nu, op 't oogenblik, wèl ernstig! Maar als ik nu weer eenmaal daàr ben!
't Is 'r zoo taai in huis, om zoo dadelijk uit school heen te gaan - dan is dàt tenminste
nog een verzetje.
EVA.

Je wéét niet, wat een verdriet je me doet, dan zou je 't wel laten.
LIZE
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(haar armen om Eva's hals).

Nee moesie, ik wil u geen verdriet doen; zèg: kijk nou weer vroolijk.... maar 'k kàn
't niet beloven. 't Geèft niet, of ik 't nu al beloof, ik doe 't daar tóch weer - als ik u
niet meer bij me heb - ik doe 't alléén niet meer, als u máákt, dat ik 't onmogelijk
doen kàn. Heusch, dat is zoo.
EVA.

Kan je 't dan niet laten om mij?
LIZE.

Maar u is daar niet bij me - dan kan ik er niet zoo om denken - als u zoo ver wèg is
van me, dan ziè ik niet, dat u 't zoo naar vindt. Nu vind ik 't zelf ook afschuwelijk, maar als ik nu weer daàr ben - en ik ben van u weg - dan weet ik vooruit, dan vind
ik 't niets erg meer.
(Lange stille, Eva zit stil, in haar gezicht is een groote strijd van angst en smart.... plotseling staat ze
op, gaat voor 't raam staan, naar buiten zien. Eindelijk met zonderlinge doffe, onvaste stem, zonder
om te zun).

EVA.

Als ik - als ik altijd bij je was - zou je dàn - die dingen laten?
LIZE.

Ja, want dan zou u wel maken, dat ik ze niet meer doen kòn - als u maar maakte, dat
ik onmogelijk kòn....
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(Eva staart nog altijd bewegenloos voor zich uit.)

(Lize, die haar niet aanziet, merkt niets, babbelt door).

LIZE.

Nee - zie je - als u altijd bij me was, zou ik, er niet eens lust meer in hebben - dan
had ik u....
(Eva laat zich plotseling als machteloos op de bank vallen, haar gezicht is verwrongen, haar oogen
wijd en strak).

LIZE
(half verlegen.)

Zug, hoor es, zegt u es.... zegt u es eerlijk: hèb ik héúsch mooie oogen, dat wou ik
zoo graag weten.... dat zou ik zoo leuk vinden....
(Eva aanziend.)

Wat is er moes - wat scheelt eraan - moeder,
(opspringend, haar armen om haar heen)

wat hèbt u? wat is er?
EVA.
(zich losmakend).

Niets - niets - nee laat me los, laat me - even alleen Lies.... ik kan niet - toe ga weg....
LIZE.

Weg? Maar - wil ik vader roepen?
EVA
(bijna woest).

Neè;
(zich beheerschend)

laat me nu alleen.... hoofdpijn heb ik.
LIZE.

Zal u roepen, als u iets noodig heeft?
EVA
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(zich afwendend).

Ja.
(Lize af).

Vierde Tooneel.
Eva, later Hein.

(Eva alleen, wankelt naar een stoel, zinkt in elkaar, met gewrongen handen, halfluid).

EVA.

Nu kàn ik niet meer... nu kàn ik niet meer... kàn ik....
(zit weer stom in diepste ellende).

HEIN
(komt binnen, zij verroert zich niet).

Moeder, daar heb ik....
(schrikkend als hij haar ziet)

moeder! nee - wat....
EVA
(heesch).

Niets - niets
(kromt zich van smart).

HEIN.

Jawèl! wèl iets....
EVA
(staat op, wankelt naar de tafel, krijgt met trillende handen uit een cassette een blaadje papier
en enveloppe).

HEIN
(ontsteld haar hand grijpend).
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O god moeder! wat gaat u doen? is 't - gaat....
EVA
(wringt haar hand los).

Niets - ga ik doen - niets meer - 't is gedaàn....
(ze neemt het papier, tracht te schrijven, begint tweemaal, laat de pen weer vallen, haar hoofd
in haar handen op tafel).

Ik kàn niet....
(ligt zoo een poos stil, dan vermant ze zich, begint opnieuw, schrijft eenige regels, doet 't papier
in 't couvert met sidderende hand. Als 't gedaan is, ziet ze op, kijkt Hein aan, die naast haar
staat, tracht te spreken.)

EVA
(dof gebroken).

Breng dit even naar - Van Leenten.
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HEIN.

Van Leenten....
EVA
(gejaagd),

Ja - gaùw dan! niet wachten op antwoord.... toe gà dan - alleen maar afgeven - ga
meteen weg - niet wachten tot hij....
HEIN.
(neemt den brief, ze trekt hem meteen weer uit zijn handen, kijkt naar 't adres - geeft 't hem
weer, houdt toch den brief nog vast.)

Hier....
HEIN
(smartelijk).

Moeder....
EVA
(wendt haar hoofd af, laat den brief los, kruipt in elkaar in onduldbare smart).

HEIN.

Moeder! ik kàn je zoo niet zien - zèg 't me - vertrouw me alsjeblieft!
EVA.

Niets! ga wèg - toe gà nou - ik vraàg 't je immers.
HEIN.

Als er hier iemand binnenkomt - terwijl ik weg ben - en hij ziet u zoo - als vader u
zoo vond.... ik wil niet dat vader u zoo ziet!
EVA.

Je denkt wèl aan je vader, maar niet aan mij....
HEIN.

Jawèl - ik wil alleen niet nòg meer ellende in huis-moeder, wees bedaard....
EVA
(smeekend).

Gà dan nou - ik zal kalm zijn - gà dan.
(Hein af.)
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(Eva luistert hoe hij weggaat, blijft stom strak zitten - dan staat ze op, gaat heen en weer loopen,
eindelijk weer zitten. Plotseling luistert ze op, vliegt naar de deur, staat doodstil in angst te luisteren.
Eindelijk verslapt weer haar gespannen angsthouding, ze gaai terug naar de bank, zit daar weer
rillend in elkaar gedoken, van tijd tot tijd opziend in schrik, als ze iels meent te hooren.

LIZE
(komt voorzichtig binnen).

Ik wou toch nog eventjes kijken, hoe u 't hebt.... wat ziet u er toch akelig uit.... hebt
u zoo'n hoofdpijn?
EVA
(staart voor zich uit, merkt haar nauwelijks op).

LIZE.

Zeg moes....
EVA
(schudt 't hoofd).

LIZE.

Ik heb eau de cologne meegebracht - geef uw zakdoek es.... waar is ie....
(frommelt Eva's zakdoek uit haar hand los, doet er eau de cologne op, strijkt er dan mee langs
Eva's voorhoofd)

Lekker hè? 't is hééle beste, ik heb ze gekregen.... is u heusch zoo naar? weet u wat,
ga naar bed - zèg - dan ga ik mee, en dan dek ik u toe.... leuk? - hè ja toe, laten we
dat doen! en dan maak ik 't pikdonker in de kamer - en dan ga ik stil op de bank,
liggen.... uitg....
EVA
(afwerend).

Nee....
LIZE.

Hè waarom niet....
EVA.

Praat niet zoo aldóór.... ik kan - 't niet velen.
(Even stilte, dan na eenige oogenblikken komt Hein.)

LIZE.

Moes heeft zoo'n hoofdpijn - zeg.
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HEIN
(kort nerveus).

Ja, ga jij nu maar weg.
LIZE.

Waarom moet ik weg....
HEIN
(ongeduldig.)

Ik moet moeder alleen spreken. Vooruit, kom (duwt haar de deur uit. Lize onwillig af.)

EVA
(opstaand.)

Waar is hij - wat - wat deed hij - wat heeft hij gezegd.... neè! niet vertellen!! - niet
doen!!.... ik kan 't niet hooren....
(krimpt in elkaar).

HEIN
(haar handend grijpend.)

Zèg 't me, wat er is - vertrouw me, wees eerlijk tegen me, moeder! Ik kan er tegen,
maar je moet 't me zeggen....
EVA
(zich losrukkend.)

Was - hij thuis?
HEIN
(toonloos dof.)

Nee - ja - ik weet niet - ik heb niet gevraagd.
EVA.

Niet thuis.... dan wéét hij 't nu nòg niet eens misschien.... loopt hij buiten en hij weet
nog niets.... dan vindt hij 't pas - als hij thuiskomt (haar handen voor haar oogen)
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o God, zijn gezicht! zijn gezicht als hij dat leest - dat zie ik nou - dat zal ik altijd zóó
voor me blijven zien met dat verdriet erin - dat ik 'm doe....
HEIN.

Moes....
EVA.

O jij wéét 't niet - dat kan jij niet begrijpen - niemand.... niemand.
HEIN
(in zichzelf.)

Wat is dat allemaal in-beroerd....
EVA
(hem verslaand, dof.)

Ik kan 't je niet besparen - ik kan alleen blijven om jullie - om 't kind - omdat dat
moèt.... omdat ik....
(Hein zit stil bleek, zegt niets meer.)

EVA
(dof.)

Als....
(Hein staat op).

EVA
(a.v.).

Ga niet heen - dan ben ik zoo alleen - je bent nog de eenige....
HEIN
(a.v.)

Nee - ik zal wel bij u blijven.
(Stilte, waarin ze beiden wachten. Hein staat voor 't raam te kijken. Eva zit.)

HEIN
(toonloos dof.)

Daar is hij.
(Hij kijkt even nog naar Eva, gaat dan langzaam door de zijdeur af.)
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(Na eenigc oogenblikken Frank van Lernten; hij is zeer bleek).

Vijfde Tooneel.
Van Leenten, Eva.

VAN LEENTEN
(snelt op Eva toe).

Eva! wat is dat?
EVA
(dwingt zich plotseling tot kalmte).

Ik - zal 't je zeggen - ik zal 't je zeggen.... 't kàn niet....
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VAN LEENTEN
(uitbarstend.)

Dat is niet waar!
EVA.

't Is wèl waar, Frank.
VAN LEENTEN
(hevig.)

Eva! kijk me aan, weet wat je doet! Gisteren - toen hebben we toch gepraat (zich dwingend tot kalmte)

Eva - toen hebben we toch alles bepraat nietwaar? ik weet nu niet meer alles precies
op dìt oogenblik - maar we waren 't toch ééns! Nee hè, je hebt 't maar gedàcht in een
oogenblik van overspanning....
(weer uitbarstend)

Maar Gòd, dan begrijp ik tòch nòg niet, dat je 't ook zelfs maar één seconde hebt
kùnnen denken!....
EVA.

O maak 't me toch niet zoo moeielijk
(zit een oogenblik als vernietigd, dan met dof gebroken stem, zònder schreien).

Ik zal 't je zoo kort mogelijk zeggen.... wacht dan - ik zal 't je zeggen....
(wacht even, met moeite haar gedachten dwingend.)

Lize doet heel verkeerde dingen, ik ben de eenige, die er wat aan doen kan.... als ik
nu wegga.... ik kan toch m'n kind niet in den steek laten nu ze me noodig heeft. Als
ik nu niet op haar pas, gaat 't mìs - dan bederft ze voor goed....
(inzinkend)

ik wist meteen mijn vonnis - ik heb geen oogenblik getwijfeld of nog gehoopt.... ik
wist dadelijk, dat ik - nu - niet meer weggaan kòn....
VAN LEENTEN
(bedwongen kalm, overredend.)

EVA, doè niet overijld iets, wat je later zoo berouwen zal. Je wéét dat je het kind tòch
niet hier krijgt....
EVA
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(woest.)

Jawèl! Nù zàl ik haar hebben! nu heb ik een wapen! - nu zet ik alles op 't spel....
(inzinkend)

want nu heb ik niet veel meer te verliezen.
VAN LEENTEN
(droef.)

En als 't je dan toch mislukt....
EVA
(met iets wreeds in haar gezicht en stem),

't Zàl me niet mislukken....
(weer gewoon).

Maar dan nog, ik blijf toch de moeder - maar als ik heenga - dan heb ik geen recht
van spreken meer.... dan heb ik geen macht meer.
(Van Leenten zwijgt, hij zit met het hoofd in de handen gesteund).

EVA
(zacht)

Je wil het misschien niet gelooven - nu ik je dit aandoe - maar.... ik wil 't je toch nog
eens - voor 't laatst zeggen: dat jij alle geluk voor me geweest bent....
VAN LEENTEN
(neemt haar in zijn armen, zacht:)

Eva! lieveling, doe 't niet - doè 't toch niet - denk je dan geen oogenblik aan wat je
mij aandoet?
EVA.

Frànk!.... och - ik kàn immers niet anders - nee - ik kàn niet....
(schreit stil.)

VAN LEENTEN
(heftig smartelijk).

Die héél groote liefde, zóó ontzaggelijk, dat al 't andere erbij verzinkt - de éénige
mooie - de éénige ware.... die heb jij dan nooit gekend....
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(Eva zwijgt in stomme ellende.)

VAN LEENTEN.

Zoolang joùw liefde voor mij, je nièt zegt, met mij te gaan, van al 't andere weg - is
't ook nìet, wat ik voor jou voel. Jij bent voor mij het hoogste - bij jou komen de
kinderen in de eerste plaats.
EVA
(in hoogste smart).

Ik kan niet weggaan - en ik kan niet blijven.... Als je wist, wat ik uitsta, dan zou je medelijden met me hebben.... Jij zal 't nooit weten - jij niet en mijn. kinderen niet....
VAN LEENTEN
(bitter).

Je kinderen zéker niet - nee
(plotseling haar handen grijpend).

Evy, ik kàn 't niet gelooven - ik wil 't niet gelooven, dat ik je moet missen - ik heb
nog nooit iets losgelaten, dat ik eenmaal hebben moet....
EVA
(in elkaar gezakt).

Ik wou, dat ik dood gaan kon, dan was ik van alles af - dan had ik tenminste rust....
VAN LEENTEN.

Maar mijn god Evy, waarom martel je ons allebei zoo? We kunnen elkaar immers
niet missen, kom, zèg het nu maar, dat 't dwaasheid van je is - dat je al....
EVA
(opschrikkend).

Nee - neè! 't moet wèl - 't moèt - nee - breng me d'r niet weer af - dan moet ik 't
morgen nòg eens lijden.... en een twééden keer kan ik 't niet meer.... Frank.... je moet
weg.... gà nou....
VAN LEENTEN.
(stampvoetend).

Ik doè 't niet.
EVA.
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Oh! Als je me toch maar wou begrijpen - als je toch maar wou zien. Ik kàn 't kind
toch niet verkeerd laten gaan - ze zou me noodig hebben en dan was ik er niet....
VAN LEENTEN.

Je hebt altijd gezegd, dat je niet voor jezelf beslissen kon, dat je jezelf niet sturen
kon - beslis dan nu vooral niet.
EVA.

Nee - ik weet 't nu wèl.
VAN LEENTEN.

Ik kàn je niet alleen laten, je zoo eenzaam laten - je kinderen zullen je nòòit geven,
wat ik je geef....
EVA.

Nee - dàt kunnen ze niet....
VAN LEENTEN
(wanhopig).

Voel je dan niets voor je eigen recht op geluk....
EVA
(dof smartelijk).

De kinderen hebben grooter rechten - dat voèl ik.... ik weet best, dat zij nooit voor
me zullen zijn, zooals jij.... Maar ik kàn niet weggaan als ik noodig ben voor ze....
ik had dat eerder moeten inzien, dat is mijn fout.
VAN LEENTEN
(in wanhoop neerzittend).

Jarèn heb ik alleen gedacht aan jou - altijd naar je verlangd - altijd je buiten mijn
bereik gezien - en nu - nu ik er denk te zijn.... nu ontneem je me ineens alles....
(verwijtend).

Je zegt, ik ben je eenig geluk geweest....
EVA.

Dat ben je....

Groot Nederland. Jaargang 5

706

VAN LEENTEN.

En toch offer je mij op aan al 't oude, wat je altijd ongelukkig gemaakt heeft....
EVA
(star).

Ja....
VAN LEENTEN
(a.v. smartelijk).

Nee - jij hebt 't niet zoo gevoeld als ik - dan zou je dit nièt doen.... en dàn is 't ook
maar beter.... zóó zouden wij ook op den duur niet samen gaan.... zóó zou 't met ons
ook niets worden....
(Stilte. Eva zit in stomme vertwijfeling. Van Leenten staat op haar neer te zien, strijkt even
over haar haar, dan gesmoord:)

Dàg - 't ga je goed....
(loopt naar de deur).

(Eva ziet hem als versteend na, dan plotseling vliegt ze op, haar armen opheffend met een zachten
smartgil. Van Leenten keert terug, neemt haar in zijn armen).

EVA
(uitgeput.)

Niet zoo - nìet boos....
VAN LEENTEN.

Ik bèn niet boos....
EVA.

Je ging weg, of je.... of ik....
VAN LEENTEN
(kust haar zwijgend, ellendig.)

EVA
(in hoogste smart.)

Ik moet van je hooren soms - als ik maar zie, dat je werkt - dan weet ik toch - dat je
nog leeft.... later, als we oud zijn, dan kunnen we misschien nog iets voor elkaar
zijn....
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VAN LEENTEN
(dof.)

Ja - als we oud zijn.... beloof me, als je me nóódig hebt - denk eraan, dat ik altijd....
EVA
(gebroken, kust hem).

Dag....
VAN LEENTEN
(gaat langzaam heen, bij de deur kijkt hij snel even om, dan af.)

Zesde Tooneel.
(Na eenige oogenblikken komt Hein. Hij ziet haar, sluit de deur van-binnen. Gaat aarzelend
naast haar zitten, tracht haar op te richten.)

HEIN.

Ik zag hem weggaan.... hebt u liever.... wilt u liever alleen zijn?
EVA.
(schudt nee, leunt tegen hem aan).

HEIN.
(starend in smart.)

Hoe kòmt het, dat in óns huis al die ellende gebeurt (stilte)

(Eva schreit zacht).

Moeder, ik weet niet,.... misschien vind je 't - naar - als ik 't zeg....
(hapert, Eva ziet hem in verwachting aan)

ik.... wou toch zeggen.... ik - ben je zoo dànkbaar.... dat je.... nìet.... met hèm....
(hartstochtelijk zacht)

dat had ik verschrikkelijk gevonden....
(Eva knakt tegen hem aan, hij houdt haar stil vast aan zijn borst.)
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Doek.

Einde van het derde bedrijf.
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Vierde bedrijf.
Eerste Tooneel.
Marius, later Eva.

't Is avond. Hanglamp met gele kap brandt. Marius zit bij de tafel de krant te lezen. Eva komt
na een poosje binnen - zij ziet bleek maar heel kalm.

MARIUS.

Zoo ben je daar? Is je hoofdpijn wat beter? Was 't zóó erg, dat je niet aan tafel kon
komen?
EVA
(knikt even, ze gaat tegenover hem aan de tafel zitten).

MARIUS.

LIZE wou naar je gaan kijken, maar ze zei, je hadt je deur gesloten - waaruit we
afleidden, dat je maar liever ongestoord bleef - hè?
EVA
(antwoordt niet, ziet hem kalm ernstig aan; na een zwijgen).

Ik wou je spreken.
MARIUS.
(vroolijk spottend).

Spreek geliefde.
EVA.

't Is nóg eens over Lize.
MARIUS.

Nee nee - bespaàr me dat.
EVA
(uiterst strak kalm).

Nee - dat kàn ik niet - je moet nu ernstig zijn - geen gekheid maken....
MARIUS
(a.v.)
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Dan zonder gekheid. D'r hoeft niet meer over gesproken - ik heb gezegd: Nee.
EVA
(behoudt v o o r t d u r e n d die vreemde buitengewone kalmte, haar stem ook is gedempt
rustig).

Ja - dat weet ik wel, dat je dat gezegd hebt, maar er is nu iets anders. Je hebt mij
geweigerd Lize thuis te laten komen, toen ik 't vroeg voor mijzelf. Dat vond je geen
reden - en ik heb er mij bij neergelegd - maar nù zeg ik je, dat het noodig is voor het
kind. Nù leg ik er mij niet meer bij neer.
MARIUS.

Vertel 't me maar niet, want ik zeg je vooruit, ik doe 't toch niet.
EVA.
(a.v.)

Jawel. Dat zal je toch wel.
MARIUS.
(lachend).

Zoo?
EVA.

Luister es MARIUS - ik ben er achter gekomen - ze heeft 't me zelf verteld - dat LIZE
scharrelt met 'n jongen - op 'n heel verkeerde manier - en ze kan niet van hem
afkomen, omdat hij haar dreigt 't dan aan anderen te vertellen. De waarheid is, dat
ze 't eigenlijk zelf niet erg vindt.
MARIUS.

Nu - en?
EVA.

Is dat niet genoeg?
MARIUS.

Ik besluit daaruit niets anders, dan dat daar heel kort en streng een eind aan moet
gemaakt?
EVA.
(a.v., zijn woorden negeerend).

Er is nog iets veel ergers, dan 't feit zelf, en dat is, dat ze zoo weinig 't onwaardige
ervan voelt. Ze
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zegt, ik zou me doodschamen als de jongens het wisten, want iedereen vindt Louis
naar, maar zèlf schaamt ze zich niet om zich te laten trakteeren en zoenen door een
jongen, voor wien ze niet ééns durft uit te komen....
MARIUS.

Uit dat alles - dat ik tot zoover met je ééns ben - zie ik niets anders, dan dat zij veel
strenger, veel korter moet worden gehouden. Dàt is hoogst noodzakelijk en niets
anders.
EVA.
(a.v.)

Ik vind dat niet voldoende. Ik vind dat het kind onder joùw en mijn direct toezicht
moet staan - hier in huis, jij en ik samen moeten dat doen....
MARIUS.

Dat zie ik niet in.
EVA.
(a.v.)

Dat wil je niet inzien.
MARIUS.

Goed - best. Ik wìl niet.
EVA
(a.v.)

Het is nu toch bewezen, dat je moeders toezicht en leiding niet toereikend zijn. Lize
is een hoogst moeielijk kind - ze kan niet tegen strengheid, maar ze moet altijd worden
nagegaan; ze moet met heel vèèl liefde, heel voorzichtig maar vast worden geleid.
MARIUS.

Aan liefde ontbreekt het mijn moeder niet.
EVA.
(a.v.)

Denk je dan dat het mij wèl daaraan ontbreekt?
MARIUS.
(glimlacht).

Nee - maar jij hebt niet de manier om....
EVA
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(a.v.)

Vind je dan dat je moeders manier veel goeds heeft gewerkt?
MARIUS.

Dit is een buitengewoon geval - en in ieder geval zal ik zorgen, dat dat den kop wordt
ingeknepen.
EVA
(a.v.)

Daar kan je niet voor zorgen, als jij hier bent - en 't kind daar. Als je haar niet hier
hebt, onder ons voortdurend toezicht kàn je geen invloed uitoefenen. Het kind heeft
heel gevaarlijke neigingen. Haar lieve aanhaligheid, haar goedhartigheid, doet het
gauw vergeten, maar ze is volslagen coquet. Zoo jong als ze is, kent ze alle trucjes
om een man aan te halen, iederen man. Ze kan 't niet laten en tegenwoordig is ze
oneerlijk ook.
MARIUS.

D'r is wel wat waars in wat je zegt, maar ik wil mijn moeder dat verdriet niet aandoen,
haar het kind af te nemen.
EVA
(a.v.).

Is het dan geen verdriet voor mij?
MARIUS.

Zij is een oude vrouw, zij heeft zóóveel leed gehad....
EVA.
(a.v.).

En ik ben de helft jonger en wat heb ik niet veel gehad.
MARIUS.

Bij jouw werkelijk verdriet komt zooveel inbeelding. Jij hebt nu eenmaal de
ongelukkige eigenschap, dat je je niet schikken kunt naar de omstandigheden - naar
de noodzakelijkheid.
(Eva ziet hem zwijgend aan).

Zullen we hierover maar uitscheiden?
EVA
(a. v).

Nee.
MARIUS
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(glimlacht.)

Jij niet? Best - ik wel. Ik weet nu wat ik doen zal.
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EVA
(a.v.).

Ik ook. Ik wil mijn kind niet zien bederven.
MARIUS.

Ik ook niet. Daarom zal ik mijn maatregelen nemen.
EVA.

Nee. Ik wil haar thuis hebben.
MARIUS
(ziet haar aan).

Kom, wees verstandig Eva!
EVA
(a.v., er komt echter langzaam iets van drift in haar, die ze nog volkomen beheerscht en
onderdrukt.)

Dwing me niet tot het uiterste Marius. Doe me geen dingen zeggen, die ik je liever
wil besparen. Gééf nu toe. Het is een billijk verlangen van me.
MARIUS.

Nee, 't is een dwaas, onverstandig verlangen.
EVA
(a.v.).

Voèl je nu niet, dat ik in mijn recht ben, als ik zèlf het toezicht wil hebben over mijn
eigen kind. Heb ik daar niet grooter recht op dan jouw moeder?
MARIUS.

Gebruik nu niet zulke groote woorden van rechten en zoo - dat gaat je niet af.... ik
zal doen wat ik in dit geval noodig acht.
EVA
(a.v.).

Wat jij noodig acht. Maar zik wil hierin ook meespreken. Al de dingen, die mij zoo
goed als jou aangingen, zijn door jou en je moeder beslist òver mij, en zònder mij.
Dat wil ik nu in dit geval niet.
MARIUS.

Over me - en zònder me - hè wat 'n prachtige tirade zóó uit een vaderlandsch
geschiedenisboek uit je schooljaren. Hoe was 't ook weer.... de Fransche gezant: wij
onderhandelen bij u, over u en zonder u....
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(hij lacht.)

EVA
(a.v.).

Marius, làch zoo niet.
MARIUS.

Welzeker, dat is 't beste, wat ik doen kan.
EVA.

Wil je niet, dat 't kind thuis komt?
MARIUS.
(kort).

Nee.
EVA.

En ik zeg je nu, dat ik de oude misère niet verder voort wil leven. Dat kàn ik niet en dat wil ik ook niet.
MARIUS.

- Nou nou!
EVA
(heftiger maar nòg bedwongen).

Ik heb je hetzelfde gevraagd niet ééns maar honderd keeren, en je hebt nóóit willen
luisteren. Nu spreek ik àl dien tijd tegen je ernstig, en dringend, en je hebt gekheid
zitten maken, mijn woorden bespottelijk gemaakt....
MARIUS.

Eva bedaar!
EVA
(heftiger).

Nee! zoo is het geweest - jarèn en jarèn - maar jij weet nòg niet wat mijn leven
geweest is in al dien tijd - wat jij eigenlijk hebt gedaán met je zoogenaamd groote
liefde voor mij.... Niets heb je gedaan! Erger dan niets!
MARIUS.

Ik geloof....
EVA.

Je hebt mijn leven dor gemaakt - je hebt je moeder meester gemaakt in mijn huis,
over mijn kinderen.
MARIUS.

Groot Nederland. Jaargang 5

En jij hebt nòg niet kunnen inzien, dat ik het deed uit bestwil.
EVA.

Uit bestwil! Mijn leven verwoest! Zoo'n misdaad uit bestwil!
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MARIUS
(zijn gezicht is strak geworden, langzaam).

Je praat daar van misdaad.... nu zou ik je wel willen vragen: reken je daaronder ook,
dat ik alles en iedereen, ook mijn moeder heb opgegeven om jou te hebben.
EVA
(kalmer).

Jij weet niet hoe hoog ik dat eens gesteld heb. Véél te hoog. Want dáárom en onder
den druk daarvan heb ik te veel geduld, eerst nog trotsch op je liefde voor me, later
gebukt.... Ik heb 't je ruim in mijn heele leven terugbetaald.
MARIUS
(ziet haar zwijgend strak aan, met een bitter lachje).

Zoo.
EVA
(bitter).

Bedenk eens bij jezelf, wat ben je in al die jaren voor mij geweest, niets heb je gedaan
dan me aan mijn lot overgelaten voor zoover ik niet in botsing kwam met jouw
wenschen.
MARIUS.

Verwijt je mij mijn toegevendheid?? Ik vond je goed zooals je was.
EVA
(a.v.).

Dat was je egoïsme, ja.
MARIUS.

O!
EVA
(zich opnieuw dwingend tot kalmte).

Ik wil zoo niet doorgaan.... laat 't kind thuiskomen MARIUS, dan wordt alles beter....
MARIUS.

O nee. Als je denkt, dat je mij zóó dwingt, met ongegronde, onzinnige verwijten dan heb je 't mis.
EVA
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(heftiger).

Ik heb 't gedùld al die jaren, dat de kinderen bij jouw moeder waren - maar ik heb je
nooit kunnen overtuigen wat ik daaronder geleden heb.
MARIUS.

Ik zou toch zeggen, dat jij en ik in 'tzelfde geval waren, ik miste de kinderen evengoed,
maar ik redeneerde, wij hebben elkaar.
(ziet haar stil aan)

Heb je nu al je grieven tegen mij gelucht?
EVA
(hartstochtelijk dringend ernstig.)

Och, làten we nu als twee tenminste éérlijke menschen tegenover elkaar staan. Geef
toe, dàt ons huwelijk een mislukking is geweest. Dan hebben we er beìden onder
geleden.... maar buig dan ook nu voor dézen keer je harden wil ter wille van ons kind
- en geef toe.... Marius!
MARIUS
(na een zwijgen).

Ik heb je gezegd, ik geef niet toe.
EVA.

Ook niet als 't noòdig is voor haar?
MARIUS
(heftig.)

Het is niet noodig en al wàs 't dat - dan zou ik nù eerst recht niet toegeven, dan zou
ik nòg een anderen uitweg zoeken na al jouw ijle, onzinnige verwijten, waarmee je
mij zoekt te dwingen - maar ik ben niet te dwingen....
EVA
(zich tot kalmte dwingend.)

Ik heb me misschien wat sterk uitgedrukt, laàt dat zijn - maak 't me niet zoo moeielijk
- ik dwìng niet - ik eisch niet.... ik vraàg 't je alleen - ik vraag 't je dringend en ernstig
- ik verzoèk 't je: geèf mij 't kind - of liever: laat ons kind bij jou en mij samen zijn,
laten we samen....
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MARIUS.

Nee. Ik ben ook niet in een stemming door jouw woorden om hierover nog langer
te praten. Laat 't nu uit zijn!
(wil opstaan en heengaan).

EVA
(hevig.)

Nee - nee! nu is 't niet uit! Nu spaàr ik je niet langer - nu kan 't mij niet meer
schelen,.... nu zal ik je spreken van al die dingen, die jij nooit van mij geweten hebt
- die je niet hebt willen zien - niets heb jij ooit van mij geweten, omdat je niet gewild
hebt! je hebt niet gezien, hoe ik ophield een kind te zijn - je hebt me niet leeren
kennen toen ik veranderde (al heviger)

je hebt niet naar me geluisterd als ik klaagde - je zàg niet als ik verdriet had - altijd
liet je me alleen. Ik heb geleefd in je huis als de schoondochter van je moeder - nooit
als joùw vrouw. En denk je dan dat je zóó een vrouw hoùden kunt? Heb je dat
wèrkelijk gedacht??! Jij wist niet, wat je deedt, als je me een van mijn kleine
pleziertjes afnam - altijd kleinigheden voor joù, maar voor mij van belang. Ik zal ze
niet meer opnoemen maar duizenden en duizenden dingen zijn er zoo geweest,
gisteren, eergisteren, alle dagen.... al die jaren lang. Dan was 't: ik moest genoeg
vinden in mijn huis - maar wat liet je mij in mijn huis....
MARIUS
(bitter).

Wat heb je dat allemaal opgeteld en onthouden! Ik zou zeggen - met 't geheugen van
een vijand....
EVA.

Er was te weinig wat mij kon doen vergeten - wat ik er tegenover kon stellen....
(heviger).

Hònderden keeren hebben wij samen, jij en ik hier de laatste jaren in deze kamer
gezeten, men achtereen, dat jij zat te lezen of te schrijven, dat ik geen geluid hoorde,
dan de wind of de regen buiten. Hoè dikwijls heb ik - in dien tijd, toen ik me nog
aan je vastklampte, nog alles verwachtte van jou - naar je gezicht zitten kijken in de
hoop, dat je eens naar me zoudt zien, eens tegen me knikken - iets liefs tegen me
zeggen - zooals in den allereersten tijd-dat had ik zoo noodig - maar je dàcht niet
aan me - je was me vergeten. Je dacht aan belangrijker dingen, maar je hebt er nooit
aan gedacht, dat je toen wel bezig was het allerbelangrijkste te verliezen. Als ik dan
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eindelijk eens iets vroeg - dan kreeg ik geen antwoord; je hóórde me niet - je wist
niet, hoe eenzaam en verlaten ik me voelde....
(Heviger).

Al die uren, àl die avonden, die jij en ik hier zoo samen gezeten hebben, dat zijn
dingen, die gaan nooit voorbij. Die zijn gebleven, die haken zich vast in je - die
trekken je neer.... Zùlke uren maken je later leven, als je tot klaar begrìp komt. Die
uren - dat is wat wij nu samen beleven....
(kalm wreed plotseling).

Dàt is 't, wat me gedreven heeft naar een ànder.
MARIUS
(staart haar een oogenblik aan, zijn gezicht verwringt, terwijl zijn vuist op tafel neervalt, tracht
hij iets te zeggen, maar brengt slechts een heesch geluid uit. Er is een stilte waarin hij
vruchteloos poogt iets te zeggen, haar aanziend - eindelijk).

Wàt - zeg jij - daar....
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EVA.

Moet ik 't nòg eens zeggen.
MARIUS.

Je bent gèk!
(beheerscht zich)

Je weèt niet wat je zegt.
EVA
(a.v., haalt diep adem).

Nee - ik weet wèl wat ik zeg (hevig weer)

alles wat ik ben geworden, de laatste jaren zooals ik heb leeren zien - zooals ik nu
hier tegen je opsta - m'n eigen ik, dat ik heb teruggevonden, dat dank ik alles aan
hèm....
MARIUS
(half oprijzend, gebogen over de tafel, heesch van woede).

Zwijg!!
EVA
(hevig.)

Nee!
MARIUS
(a.v.).

Zwijg....
EVA
(a.v.).

Hij heeft me geholpen - jij niet - hij is mijn vriend geweest....
MARIUS
(haar hand grijpend.)

Wie.... hij? Van Leenten - die...
(kan niets meer uitbrengen).
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EVA.

Ja - Van Leenten - nee - je hoeft niet zóó te kijken - dàt niet - jouw vrouw ben ik
gebleven - maar al 't andere: liefde, hartelijkheid dat heb ik alles van hèm gehad. zonder hèm zou ik gek geworden zijn - zonder jou - zonder kinderen - zonder vrienden
- hij hield van mij en ik van hem, tot 't ons allebei te zwaar werd - tot hij is weggegaan.
Toen - toen in dien tijd - September - toen hij wegging - toen heb ik hulp gezocht
bij jou - toen heb ik je herhaaldelijk gevraagd Lize thuis te hebben (dreigend)

't Was twee maanden na Jantjes dood - twee maanden nog maar dat ik 't kind miste,
dat ik 't niet uit kon houden zonder een kind - en je hebt me uitgelachen.... Toen hij
terugkwam na al die maanden eenzaamheid, toen had ik geen weerstand meer. Toen
nòg heb ik me aan je vastgeklampt, ik zocht toch nog mijn heil bij jou - bescherming
tegen me zelf - ik heb naast je gestaan - en je schreef door - ik heb e gesmeekt, razend
van angst en jij lachte - je hebt altijd gelachen, - je hebt me wèggelachen van je
vandaan - tot er niets meer aan te doen was - tot je mij kwijt was!!!
MARIUS
(maakt een gebaar, maar zwijgt. Hij zit ineen gekrompen, zijn gezicht vertrokken; langzaam
eindelijk richt hij zich weer op).

EVA.

Toen heb ik 't vaste plan gehad heen te gaan - ik wou óók ééns van mijn leven
genieten, ik wou ook ééns voor een man de vrouw zijn.... toen ik dat hoorde van Lize,
toen kòn ik niet - toen voelde ik, dat ik tòch niet wèg kon òm de kinderen - toen dacht
ik toch weer aan jou - dat het jouw en mijn kinderen waren - jij en ik samen moesten
waken over ons kind
(moeielijk)

- toen heb ik hem opgegeven - toen heb ik hem weggestuurd, de eenige die werkelijk
boven alles van me heeft gehouden....
MARIUS
(bijna stikkend van woede).

Dat durf je mij zeggen - mij....
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weet jij - weet je - dat ik
(heesch)

't recht heb je niet meer in mijn huis te dulden - je wèg te jagen....
EVA
(sterk hevig).

Nee! nee! dat heb je niet als je gevoèl van recht hebt - niet.
MARIUS
(a.v.)

Praat jij nog van recht tegen mij?
EVA
(a.v.)

Ja.
MARIUS.

Jij, die me achter m'n rug in m'n goed vertrouwen hebt be drogen met dien schoft?!
EVA
(a.v. hoog).

Ik zèg je nòg eens, je kunt ons niets verwijten - mijn gevoel kòn ik niet dwingen....
MARIUS.

Je gevoèl....
EVA.

Nu 't kind....
MARIUS
(a.v.)

Ik praàt niet van 't kind met joù...!
EVA.

Ik wel. Ik wil ervan spreken - juist nu. Naar mijn verzoek heb je niet willen luisteren.
Toen heb ik me aan je overgeleverd als een overwonnen vijand - ik ben volkomen
eerlijk met je geweest - ik zèg je nòg eens, om de kinderen, om ònze kinderen heb
ik dat andere weggestooten - nu kom ik me op je genade overgeven.... en ik vraag
je - ik ben om 't kind gebleven - gééf me nu ook 't kind.
MARIUS.
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Onder joùw invloed! Jij, die getoond hebt je niet te kunnen beheerschen - die je
gedragen hebt als de eerste, de beste....
EVA
(invallend hoog).

Pas op Marius.
MARIUS
(in bedwongen woede beraden koud opsommend).

Ik heb jou nu nog maar alleen dit te zeggen: Aan al die dingen - aan al die ellende,
waar jij dan al die jaren zóó onder gezucht hebt door mijn toedoen, daar zàl dan een
eind aan komen. Je zùlt hier nìet meer bij me zitten en je verongelijkt voelen - geen
avond - geen uur meer - je wou gaan - gà dan - nu zeg ik je, dat je gaan zùlt....
(na eenige oogenblikken wachten, moeielijker)

Ik wil je wèl zeggen, jij bent voor mij ééns het hoogste geweest en je hebt me veel
teleurstelling gegeven. Jij hebt er blijkbaar nooit over gedacht, dat ik dikwijls verlangd
heb bij jou belangstelling te vinden voor mijn dingen - voor mijn werk. Ik heb ook
nooit weer geprobeerd 't in je te wekken, nadat 't mij een paar keer mislukt was, dat
ligt niet in mijn aard. En dàt heeft mij gegriefd, maar ik heb je geen verwijten gedaan
- ik heb je ontzien, waar ik kon, als een kind, dat niet beter weet (moeielijker)

nu zie ik, jij hebt al dien tijd geleefd als een vijand met me - jij hebt alles van mij
vijandig en slecht uitgelegd - je zegt me ronduit: je houdt van een ander - ik moet
zeggen - 't is verfijnd - dat laatste wapen van je....
(de deur is opengegaan, mevrouw Kolberg staat op den drempel; ze wil als ze hen samen ziet
weer weggaan, maar blijft, plotseling getroffen door Marius' woorden, angstig luisteren).

- niet lang geleden heb je mij
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verweten, dat ik je niet hoog hield - maar ik wil je wel zeggen; ik had je toch te hoog
gehouden voor dit.
(hij zwijgt even, tracht weer kalmer te worden).

En nu zou jij nog hier samen met mij willen blijven leven - met nog een kind erbij
om de ellende aan te zien (lacht bitter).

Nee.
EVA.

Ik heb gezwicht voor ons gezin - om onze kinderen - de kinderen van jou en mij.
MARIUS
(star).

Ik zwicht niet. Dit zeg ik je, dat er geen plaats voor jou meer is in mijn huis - bij mijn
kinderen.
(Mevrouw Kolberg heft stom haar hand op, Eva met vertrokken gezicht staart Marius aan).

MARIUS.

Je hebt genoeg kwaad gedaan....
EVA.

Marius, ik zeg je nòg ééns: nu - voor 't laàtst heb ik me aan je vastgeklampt, ik ben
eerlijk bij je gekomen met mijn grieven en mijn schuld en je hebt mij afgetrapt terwijl ik me weerloos aan je overgeef, stoot je me af.
MARIUS
(zwijgt, ziet haar hard aan).

EVA
(bevend, toch zich dwingend krachtig te blijven).

Maar je neemt me de kinderen niet af - dàt kan je niet - je kan me je huis uitjagen,
maar ik kan overal gaan, waar de kinderen zijn - ik hou ze tòch.... dat kàn jij niet
beletten....
MARIUS

Ga nu heen
(hij blijft in zijn schouders gezakt haar aanzien).

MEVROUW KOLBERG
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(tusschen beiden tredend.)

Wat gebeurt hier - Marius!
MARIUS.

Nee moeder - niets. Gaat u liever weg.
MEVROUW KOLBERG.

Eva!
MARIUS.

Moeder, ik verzoek u, ga weg - er is niets.
EVA.

D'r is wèl iets. Waarom mag je moeder het niet weten, zij heeft altijd alles van je
geweten (tot mevrouw Kolberg.)

Ik heb geëischt Lize thuis te hebben, omdat ik er achter ben gekomen dat ze verkeerde
dingen doet. U hebt haar dat niet kunnen beletten - nu wil ik zelf op mijn kind passen.
(Marius staat onbewegelijk haar aan te zien).

EVA
(driftiger).

U hebt me niets te verwijten, want wat gebeurd is was uw eigen werk van jaren....
(zich bedwingend tot Marius).

Jij hebt daareven gezegd, dat je veel van me gehouden hebt - en dat ik jou ook in
veel teleurgesteld heb
(smartelijk, een stap naar hem toegaand.)

Dat geloof ik nu - daar ben ik nu van overtuigd - ik verwijt nu ook niet meer - we
zijn quitte.... ik gelòòf nu wel, dat de eene mensch den anderen ongelukkig kan
maken, zonder dat hij kan vinden waar de fout zit - dat is ons leven geweest;
(bevend met nadruk)

en nu zeg ik je nog eens, hier kom ik bij je terug - ik wil nog redden wat er te redden
is -

Groot Nederland. Jaargang 5

715
voor jou en voor mij - er is nog één ding voor ons samen te doen.... de kinderen....
MARIUS
(in uitbrekenden toorn).

Verwacht jij nog iets van mij? Ga heen!
(heesch)

ik kan je niet meer zien....
(Eva wijkt met bestorven gelaat, alsof ze nu eerst begrijpt, maar nog niet gelooven kàn, voor hem
terug naar de deur - langzaam tastend gaat ze achteruit, hem strak aanziend - ze staat nog een
oogenblik stil naar hem te zien - dan gaat ze weg - de deur valt achter haar dicht.)

(Mevrouw Kolberg staat in stomme onzetting naar de deur te zien - Marius heeft zich afgewend,
gebogen, zijn hand op tafel gesteund, wacht hij luisterend tot hij de deur heeft hooren sluiten. Dan
richt hij zich op, ziet om, waar Eva verdwenen is. Hij staat een poos zoo - oud - dan, zijn kracht
gebroken, laat hij zich in zijn stoel zakken, zit strak starend, veegt met zijn zakdoek hei zweet van zijn
voorhoofd - zit stil dan, de armen op de stoelleuningen).

Tweede Tooneel.
Marius, Mevrouw Kolberg

(Mevrouw Kolberg staat naar hem te zien, eindelijk komt ze achter hem, haar hand op zijn
schouder) (stilte.)

MEVROUW KOLBERG.
(gebroken stem).

Kind....
(Marius geeft geen antwoord, hij staart zich verbijtend voor zich uit.)

MEVROUW KOLBERG.

Marius....
(ze schreit stil).

MARIUS
(gewild kalm onverschillig).
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Och - trek 't u maar niet zoo aan - zoo....
(neurveus omdat ze stil blijft schreien)

doe u dat niet moeder....
(kalmer)

Daarnet was ik mezelf geen meester.... ik ben nu zelf alweer heelemaal bedaard....
ik weet nu wat me te doen staat.
(Stilte).

MEVROUW KOLBERG.

Ik had gehoopt, dat alles anders zou gaan - dat je dit nooit zou geweten hebben.
MARIUS
(opziend).

Wist u het?
MEVROUW KOLBERG.

Ik vreesde het - ik zag het ja - en ik wou - ik wou het onmogelijke - het voor jou
verbergen èn er een eind aan maken.... 't heeft niet gegeven.... Gisteren - heeft ze me
vèèl verweten - toen had ik gedacht haar Lize af te staan om erger te voorkomen ik heb in angst den heelen nacht liggen denken over jou - over haar - over alles.... ik
dacht, dan zou 't kind haar misschien terughouden - ik had er je net over willen
spreken (zit stil in groote smart).

MARIUS.

U hadt toch niets.... 't feit bestond....
MEVROUW KOLBERG.

Wat wil je nu doen?
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MARIUS.

Scheiden.
MEVROUW KOLBERG.

Ben je daartoe besloten.... nù al besloten? Dat is te gauw...,
MARIUS.

Me dunkt, het is duidelijk - valt u me af? Denkt u, dat ik met 'n vrouw wìl leven, die
ronduit zegt, ik hou van een ander - al heeft ze dan dien ander opgegeven (haalt diep adem)

ik verlang die gunst niet meer van haar.
MEVROUW KOLBERG.
(zit een oogenblik in gedachten, dan langzaam).

Niet voor jezèlf en niet om haar nee, maar - voor de kinderen....
(Marius schudt beraden het hoofd).

Je moet niet scheiden Marius....
MARIUS
(wrevelig)

Moeder - u weet niet alles.
MEVROUW KOLBERG.

Ja - ik weet heel veel, ik zeg 't ook nìet terwille van haàr - begrijp me wèl! ik pleit
níet voor haàr - je weet, ik heb nooit van je vrouw gehouden en ìk, als moeder, kan
haar nooit vergeven wat ze joù nu aandoet - maar in dit ééne geval sta ik aan haar
zij.... zij heeft gevoeld in haar gezin te moeten blijven om de kinderen, het gezin niet
te mogen verstoren.... dat moet jij nu ook niet doen.
MARIUS.

Zij hééft al alles verstoord zou ik denken.
MEVROUW KOLBERG.

Wat ze mij gisteren heeft gezegd.... het wàs overdreven, maar d'r was toch een kern
van waarheid in. Zij heeft niet kunnen inzien, dat uit bestwil gehandeld werd met de
kinderen - maar ik weet nu, dat ze er wèl onder geleden heeft....
(Marius zwijgt).

MEVROUW KOLBERG
(met klem).
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Als je haar nù laat weggaan, zóó als ze nu is - dan doèt ze, waarmee ze zoo even
dreigde. Ze gaat naar dien man en de ellende, de schande, het verdriet erover komt
op de kinderen. Niet op ons alleen. En de kinderen hebben nog zoo'n lang leven voor
zich en die herinnering zullen ze altijd houden.... En als ze niet naar hèm gaat, maar
hier in de buurt blijft wonen, gaan de kinderen partij kiezen - altijd zal je ze hàlf
verliezen - want ze hoúden veel van haar. Maar met haar in je huis zal je ze geheel
kunnen behouden, dan zal ook je invloed op ze grooter zijn.
(Marius schudt 't hoofd, na een stilte).

Als je haar nu wegstuurt, nu zij uit zichzelf heeft willen blijven - nu drijf jij haar
naar den ander toe, dat doe jij dan zelf....
MARIUS
(stroef moeielijk).

't Zijn mijn zaken niet meer wat zij doet.
MEVROUW KOLBERG.

Als jij alleen was, dan had je gelijk zoo te spreken - dan was je in je recht; maar nu
hebben de kinderen een hooger recht. En daàr moet je voor zwichten
(Ze wacht even, Marius zit stil).

Ik zal je iets zeggen: je vader en ik waren ongelukkig - ik hield niet meer van hem maar jij hieldt van hem - dat heeft me stil doen verdragen - dat heeft me den toestand
doen verbergen voor jou - in je kinderjaren. Je kunt Lize nog veel besparen - misschien
Hein ook....
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(Marius zit stil voor zich te kijken)

(stilte).

MARIUS.

Dus volgens u zou dan die toestand hier ook maar zoo moeten voortduren, alsof er
niets gebeurd is.... dat is toch onmogelijk.
MEVROUW KOLBERG.

Het is niet onmogelijk - als je Lize thuisneemt.
MARIUS.

Lize thuis?! en zóó bukken voor haar wil? En u nog dat beetje illusie ontnemen mijn
kind bij u te hebben....
MEVROUW KOLBERG
(zacht smartelijk).

Die illusie hebben we allebei gehad. Evenmin als jij dat kind zoudt kunnen houden
als je van de moeder scheidde, evenmin heb ik ze een van beiden aan me kunnen
binden. Ze hebben te veel van haar. Ik heb over al die dingen nachten liggen tobben
- ik wou 't nog niet opgeven - maar van gisteren heb ik den heelen toestand doorzien.
Ik hèb geen gezag over Lize. Ik weet wel dat ze jokt en knoeit - van erger dingen
wist ik niet - en ik heb geprobeerd op alle manieren het er uit te krijgen. Ik moet
bekennen, 't is me niet gelukt. Eva heeft veel invloed op haar - misschien kan ze dien
werkelijk ten goede gebruiken. In elk geval, gèèf haar de gelegenheid....
MARIUS.

Ik verwacht er geen goed van, als een kind altijd oneenigheid ziet tusschen vader en
moeder - of liever stomme vijandschap.
MEVROUW KOLBERG.

Dat moet ook niet. Je moet je beheerschen, dat ze 't niet merkt - dat heb ik vroeger
gedaan, dat kan jij ook.
MARIUS.

't Gaat niet!
MEVROUW KOLBERG
(zacht.)

Je wil niet.
MARIUS.

Goed - ik wil niet.
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MEVROUW KOLBERG.

Marius, luister naar me, laat me niet alles verliezen.... doe 't dan ook terwille van
mij, ik heb doorgedreven vroeger, nu verwijt ik me dat 't mijn schuld is, dat alles en ik heb 't toch met de beste bedoelingen gedaan voor jou en de kinderen.
MARIUS.

Arme moeder! ik wil niet, dat u eronder lijdt - u hebt u niets te verwijten....
(neergeslagen)

ik weet 't óók niet meer - ik heb àlles volgens mijn beste weten gedaan....
(oneindig bitter)

en zij - heeft 't een misdaad genoemd aan haar....
(heesch, bijna fluisterend)

oh, ik heb genoèg van alles....
MEVROUW KOLBERG
(schreit stil.)

't Moet toch.
MARIUS
(heftig).

Moeder u weet niet wat u wil! zij heeft getoond niet eens zichzelf te kunnen
beheerschen; hoe wil zij dan een kind opvoeden!
MEVROUW KOLBERG.

In éen opzicht heeft ze zich wèl beheerscht; het kind is haar toch boven het andere
gegaan.
(Marius maakt een gebaar van ergernis).

Ja mijn god Marius - het een of het ander. Wil jij nu zelf de schande brengen over
je huis en je kinderen, dat je vrouw weg....
(Marius heft om haar te stuiten met pijnlijk gezicht de hand op - zij
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gaat zachter voort).

Ik moèt 't zeggen. Ik moèt je overtuigen. Je moet Eva houden òm de kinderen; maar
omgekeerd je kunt haar niet houden als je haar Lize niet geeft.
MARIUS.

Dat is dan de dwang van de samenleving; dan moet ik zoo handelen òm de menschen
(bitter).

Ik heb altijd zoo zeker gedacht, dat de meening van de wereld mij niet hinderen of
dwingen kon - en nu dwingt die me toch.... om de kinderen - om onzen naam.
MEVROUW KOLBERG.

Niet alleen - ook de herinnering aan 't huiselijk leven red je ermee voor hen
(hem sterk bevend aanziend).

Mij zouden ze het verwijten - en dat zou ik niet kunnen dragen van joùw kinderen dàt....
(breekt af, buigt als uitgeput krachteloos hei hoofd, tast naar Marius' hand).

MARIUS.

Ja - hou me maar vast - dat heb ik wel noodig - meer dan toen ik een kind was....
(stilte).

D'r kan veel veranderen in een dag hè?....
(hij zit oud in elkaar gezakt - zwijgt eenige oogenblikken)

- of eigenlijk - dat 't er al zoo lang is gewéést, dat is nog 't ergste,...
(stilte)

- dat heeft in je eigen huis over je gehangen, dat is allemaal gebeurd om je heen - en
je hebt er niets van geweten
(met verbeten smart)

dan voèl je je toch als 'n gèk!....
(na een lange stilte)

n-noù - 't moèt dan.... hè?
MEVROUW KOLBERG.
(Knikt ernstig-smartelijk, zij zitten even stil bij elkaar).
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Derde Tooneel.
Marius, Mevrouw Kolberg, later Lize, Hein, Eva.

LIZE
(binnenloopend).

Waar zijn toch alle menschen - iedereen is weg... zit u hier met u tweeën?
(gaat op de leuning van Marius' stoel ziiten, haar arm om zijn hals).

Dag vadertje....
(Mevrouw Kolberg en Marius zwijgen, hij knikt even legen Lize).

LIZE.

Hè hè, ik ben moe - ik heb een heeleboel gedaan - verbeeld u - ik heb de heele....
HEIN
(komt op, ziet geagiteerd verward rond.)

Oh - is u hier (zwijgt even)

is moeder er niet? Waar is die dan?
MEVROUW KOLBERG
(zacht.)

Boven. Heb je haar niet gezien?
(ziet even Marius aan).

Zou je haar dan niet gaan zoeken? Vraag of ze ook beneden komt.
(Hein staal even aarzelend, hij wacht een woord van Marius, die zwijgen blijft. Mevrouw
Kolberg knikt tegen hem, dan gaat hij.)

MEVROUW KOLBERG.

Lies, je vader en ik hebben samen over je gesproken.
LIZE
(nonchalant met een grimas).

O jeetje....

Groot Nederland. Jaargang 5

719

MEVROUW KOLBERG.

Dat je voortaan maar hier thuis moet blijven.
LIZE
(ziet haar een oogenblik in verbazing aan).

Hier?! - hier blijven - thuis??
(vliegt van Marius' stoel)

mag ik thuis komen?
(dansend)

Oh wat zàlig! En hoef ik heelemaal niet meer naar school?
MEVROUW KOLBERG.

Dan krijg je lessen thuis.
LIZE
(opgewonden).

Dat's òòk leuk! Wat 'n boel dolle dingen tegelijk. Ik ben gewoon zalig. Hoe komt
dat ineens!
(omhelst Marius)

U is een schat hoor!
(Mevrouw Kolberg zit met een droef glimlachje naar haar te kijken).

Maar grootmoeder, dan kom ik wèl graag bij u logeeren - dàt vind ik dol! Nòg een
pretje!.... Nu kan ik uit logeeren gaan....
(Op dit oogenblik komen Eva en Hein binnen).

LIZE
(op Eva toevliegend.)

Moèder!! hoor eens
(trekt haar binnen)

kom gaùw! raàd nu eens wat er is! iets vreéselijk heerlijks....!
(Eva vertrekt pijnlijk haar gezicht, Hein ziet haar in angstige spanning aan).

Wèèt u 't niet?? kan u 't niet raden? wil ik 't zeggen??
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(juichend)

Ik - mag - thuiskomen!!!.... en dan krijg ik hier les, hoe vindt u dat??!
EVA
(wankelt even, dan wordt haar gezicht strak, met iets woests, haar oogen wijd naar Marius ze hopt onvast een paar stappen tot bij hem, hij ziet voorbij haar).

't Kind hier....
(heesch moeielijk)

en - ik.... ik....
(Marius zegt niets, ziet niet op).

MEVROUW KOLBERG
(even Eva aanziend, dan Lize toeknikkend, met droef lachje).

Lies komt bij vader en moeder thuis, hè?
EVA
(gaat een slap terug, haar gezicht ontspannen met moeite uitbrengend.)

Dank je....
(In de stilte, die plotseling valt, zien zij elkaar aan als menschen, die weten, dat zij een crisis
doorleven).

(Marius ziet Eva voor 't eerst even aan met een bitteren trek in zijn gezicht; hij staat langzaam
op en gaat heen. Mevrouw Kolberg ziet hem smartelijk na. Hein grijpt de hand van Eva, blijft
vlak naast haar - in dien tijd zakt 't scherm).

Einde van het laatste bedrijf.
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Carel van Mander
door J. Koopmans.
Carel van Mander, Dichter en Prozaschrijver (1548-1606) door Dr. R.
Jacobsen. Rotterdam 1906, W.L. en J. Brusse.
‘Begroeten’ pleegt men als term te gebruiken, waar de ingenomenheid met een
verschenen werk tot vriendelike gevoelens stemt; hier, waar Dr. Jacobsen ons met
z'n waardevolle eersteling verrast, noopt de dankbaarheid ons tot een ‘reverentie.’
Wie zulk een ‘specimen’ schreef, is in staat het peil van onze litteratuurbeschouwingen
te schroeven op hoger vloer. Wat meer is, hij kan met deze z'n aanleg en z'n
werkwijze, het litterair oordelen, in de breedte en in de hoogte, brengen in 't vlak van
de meest universele kultuurgeschiedenis. Immers dáár alleen, met en naast haar
zustertakken, is de litteratuur-historie op haar plaats.
Schrijver en onderwerp zijn voor elkaar geknipt. De veelzijdige Va n M a n d e r ,
de dichter-schilder, levende onder de invloed van een wirwar van geestesstromingen,
vereiste, bij 't nagaan van z'n betekenis, als biograaf iemand, die liefde genoeg bezat
voor het karakteristiek persoonlike van deze verschijning, om haar uit het complex
van haar tijd en het heterogene van haar eigen scheppingen los te maken; en tevens
iemand, die omzichtig genoeg was om bij de beschouwing van die overgangstijd,
bij 't aanleggen van 'n maatstaf voor 't kunnen en kennen, zich van een schoolse of
bloot-persoonlike opvatting vrij te houden. En zulk een biograaf blijkt Dr. Jacobsen
te zijn. Hij heeft Va n M a n d e r in alle opzichten in z'n waarde gelaten. Hij heeft
in diens werken het leven van de kultuur willen zien. En dit zegt veel, waar die kultuur
ver van de onze staat, en in haar tweeslachtigheid heel wat onder-
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zoek en begrijpen vraagt. Te meer, daar de proefschrijver in z'n warme belangstelling
voor z'n onderwerp, ook z'n persoonlike voorliefde toont. Z'n geestelike zijde keert
zich 't liefst naar de jonge Renaissance-tijd, naar de tijd van de ontpopping en de
jeugd van de Nieuwe Cultuur. Gaarne verwijlt hij, waar de kleuren en klanken zich
dartel wringen, waar de lijnen zoeken door te breken door materie en motief.
Wandelend zal hij de straten kiezen, waar de bak- en zandsteenbanden vermetel
dringen door de pilasters en togen van de laat-Middeleeuwse bouworde; lezende
hoort hij bij voorkeur de jamben zich rijen, waar 't jeugdig-gevoelig rhytme opspringt
tegen 't maatschema in. Met deze kenschetsing bedoelen we geen beperking van Dr.
Jacobsen's blik. De auteur blijkt artistiek genoeg aangelegd, om ook aan de
Middeleeuwse en de 17e-eeuwse klassicistiese kunst haar waarde te geven, en breed
genoeg van kijk, om ze te kunnen rechtvaardigen als de noodwendige uitingen van
een eigen kultuur. (Blz. 37-39; 51; 94-105).
Aan Dr. Jacobsen's werk over Va n M a n d e r gaat een uitstekend bewerkte Inleiding
vooraf. Zij heeft het voordeel, al dadelik een perspectief te geven op de volgende
hoofdstukken, in die zin, dat de inhoud er van Va n M a n d e r 's litterair werk zo
veel mogelijk herleidt op de te voren gegeven beschouwingen. Wat Dr. Jacobsen in
deze Inleiding vooral heeft willen laten uitkomen, - en dit welsprekend toegelicht
met motieven uit de bouw- en schilderkunst van de laat-Gothiek - is, dat wat wij het
Renaissance-element in de litteratuur plegen te noemen, en wat dan ook de antieke
spreek- en denkvormen vertoont, oorspronkelijk is opgenomen als een bloot
zinnelijk-dekoratief versiersel, doch, dat eenmaal als illustratieve vorm aangewend,
een evolutie in het leven riep, die zich van buiten naar binnen voltrok.1) Dr. Jacobsen
neemt dus aan, dat ook in deze, als bij andere kultuurverschijnselen in de
West-Germaanse wereld, na de aanneming van de exotiese vormen, de geest, welke
die vormen voormaals bezielde, binnen en over de grenzen dier vormen een nieuwe
levensverheffing blies; in de dichttaal de woorden rythmies rimpelde en schematics
bond; in die woorden een rijker en voller inhoud ontwikkelde,

1) Blz. 10-15.
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hun gevoelswaarde verhoogde, hun klankeffekten verlevendigde; die woorden verder,
in hun levende bewegelikheid, hun zijden deed wenden naar nieuwe verbindingen,
om in een ander kontakt, en nieuwe koppelingen, over de strofen een rijker licht te
werpen. De schrijver laat nu in de volgende hoofdstukken de strijd der
woordelementen van 't oude en 't nieuwe voor den dag komen. In de Gulden Harpe,
een geestelik ‘Liedtboeck’ van 1599, zien wij de oud-Menniste, veelal
Middeleeuws-mystieke wereldbeschouwing zich nog paren aan de oude dichtvormen;
hier is Va n M a n d e r meestentijds nog de Rederijker; naar de vorm, omdat de
eindrijmen telkens terugslaan op de caesuur; naar de inhoud, omdat bij de
moraliserende dichter, onder 't opsporen van 't éénwezende begrip, een ganse rij van
her en der bijeengesleepte beelden in bonte orde worden aaneengerijgd, zonder dat
de noodwendigheid van 'n maar eenigszins poëtiese associatie in 't minste wordt
gegevoeld.1). In z'n vertaalde Bukoliese poezie, - hierbij moet eveneens de onvoltooide
Ilias-vertaling worden gememoreerd, - treedt bij Va n M a n d e r de 5-voetige jambe
onze Renaissance-litteratuur binnen;2) een dichtmaat, die weliswaar zich eveneens
handhaaft in z'n Betlehem of Broodthuys (een bundeltje Bijbelse Eclogae) en in z'n
Olijfbergh (een berijming van de Oordeelsdag), doch waarin het nieuwe van de
pastoraal-vorm sterk afsteekt bij de conventionele psalmodiese inhoud, of waar, zoals
in de Olijfbergh, bijbelse overlevering en christelike moraal in bonte wanorde
verspreid liggen tussen allerlei mythologiese uitweidingen en antiek-filosofiese
beschouwingen in.3) Wel 't meest echter komt het tweeslachtig karakter van Va n
M a n d e r 's beschaving uit in z'n Wtleggingh op den Metamorphosis Pub. Ovidii
Nasonis, een onderdeel van z'n groot prozawerk Het Schilderboeck, bevattende de
levensbeschrijvingen van de Antieke, de modern Italiaanse, en de Nederlandse (en
Hoogduitse) schilders, bewerkt naar Va s a r i . Zo betekenisvol deze biografieën zijn
voor de kennis van de toenmalige kunstgeschiedenis - men lette op wat we van hem
omtrent Goltzius weten,4) - zo verward en karakterloos is Va n M a n d e r , waar hij
zich in de Metamorphosen aan de mythenverklaring zet.5) Niet, dat zulk een werk
niet geheel in de lijn zou liggen van de arbeid van een Renaissancist. Ook van 't
standpunt uit dat de

1)
2)
3)
4)
5)

Blz. 28-51
Blz. 69-94.
Blz. 106-126.
Blz. 179-182.
Blz. 188-213.

Groot Nederland. Jaargang 5

723
verklaarder in z'n Voorreden inneemt, en dat toenmaals het algemene standpunt was,
namelik, dat de dichters der Oudheid opzettelik de diepste wijsheid in beelden hadden
gehuld, opdat de ‘pit’ in 't ‘kraken van de schaal’ des te kosteliker zou smaken, terwijl
dan tevens de diepe zin niet door de ‘domme menigte’ kon worden geprofaneerd, ook van dit standpunt uit valt Va n M a n d e r 's bemoeien geheel in 't kader van 't
aristokraties karakter van de Renaissance: ook hier zou met het binnenhalen van de
Olympus en de Hades het geestelik leven voor lange tijd op een bedenkelike wijze
worden gemonopoliseerd. Doch wat naar de mening van onze tijd het toenmalig
geslacht eveneens moest hinderen, is het onwetenschappelik dilettantisme, dat bij
deze bewerking voorzit: een zelfde godheid is nu eens een histories persoon, dan
weer de verbeelding van een natuurkracht of de verstening van een allegorie. Dr.
Jacobsen heeft niet nagelaten, in 't bizonder op de stelselloze willekeur in deze
Wtleggingh te wijzen: bij de mythen van Alpheus en Arethusa haalt hij Va n
M a n d e r 's vier verschillende, onharmonies aaneengeregen verklaringen omtrent
deze vage historie aan. (Blz. 197-199).
Aan 't slot wordt door de proefschrijver een hoofdstuk gewijd aan Va n M a n d e r 's
kring,1) de medewerkers namelik van de Nederduytsche Helicon, het bekende bundeltje
dat zich weliswaar groepeert om de merkwaardige man, die z'n bewonderaars gaarne
Va n e l c k m a n r a d e r (men hield destijds van letterkeren) noemden, maar dat
toch iemand anders, - Jacobsen spreekt van P a s s c h i e r We s t b u s c h 2) - tot
samensteller heeft. Deze Helicon is een te merkwaardige uiting van een groep
Renaissance-mannen, dan dat een kennismaking met de auteurs met het kennisnemen
van dit hoofdstuk als geëindigd mag worden beschouwd. De bundel kan men 't beste
kenschetsen als een litterair salon, waarin gelijkgezinde Zuid- en Noord-Nederlanders
voor een oogenblik bijeenkomen; hun eigenlike wegen lopen van en naar elders; en
hun arbeid moet van hier uit - Dr. Jacobsen zal het zelf het eerst erkennen, - van
verschillende zijden als 't ware met het mikroskoop worden onderzocht.

1) Van af blz. 214.
2) Zie echter T e W i n k e l in het Tijdschrift voor Ned. Taal- en Letterkunde, XVIII, blz. 241
vgg.
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Nog wordt, volledigheidshalve, door Dr. Jacobsen gewezen op Va n M a n d e r 's
vertaling van De Beschrijvingh van West-Indien, uit het Italiaans, welk boekje bewijst,
dat ook deze Renaissance-man z'n blik open hield voor alle terreinen van wetenschap.
Een leven als van Va n M a n d e r geeft op eigenaardige wijze de afdruk weer van
z'n tijd. In z'n jonge jaren trekt hij uit naar Italië om 't land van de schildersbelofte
te zien; thuis gekomen, laat hij Bijbelse Allegorieën opvoeren op de
Rederijkers-planken; quiëtisties ‘Menist’, heeft hij alles voor z'n nieuwe godsdienst
veil en getroost er zich z'n ballingschap om; op mannelike leeftijd vertoeft hij, als
zoveel andere Zuideliken, in 'n Noord-Nederlandse stad en gaat er om met de mannen,
die, deels hangende aan, en deels brekende met het oude, de nieuwe inspiraties in
zich voelen der kunst, en ze laten horen in hun nieuwe geluiden, en die met een
jeugdig vuur en een taaie volharding streven naar de vervulling van de taak die zij
zich zelve hebben gesteld.
Als tiepe nu van die merkwaardige tijd, heeft Dr. Jacobsen in Van Mander vooral
willen laten uitkomen de tweeheid die er in hem ligt als de drager van de nieuwe
kunstvormen en als de vertegenwoordiger van de toenmaals nog heersende kerkelike
wereldbeschouwing. Scherp laat de schrijver 't ons voelen, dat de vreugdevolle
inluider van de nieuwe aera tevens is de conventionele aanhanger van de nieuwe
kultuur. Hij wijst er ons op, hoe de twee werelden, hem half bewust, Van Mander
voor de ogen liggen en hij er geen kans toe ziet, ze met elkander in harmonie te
brengen of te versmelten.1) Heidendom en Christendom mogen en kunnen elkaar
geen afbreuk doen; beider imperium is heilig; waarden uit het ene te elimineren voor
die uit het andere, zou het werk van ongewijde handen zijn.
Deze, door Dr. Jacobsen opnieuw voor onze ogen gestelde staat van zaken geeft ons
veel te denken.
Dat de vroeg-Renaissance ten onzent tot heden zo weinig is onderzocht, heeft
waarschijnlik z'n grond dáárin, dat de oplettendheid van de sterk-histories voelende
19e eeuwer, vóór '80, geheel in beslag is genomen door de geestelik-religieuse
evolutie der 16e

1) Blz. 194.
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eeuw, en door de staatkundige konflicten welke de bevrijdingsoorlog tegen Spanje
hebben ingeleid. Toen dan ook in de 19e eeuw de ogen begonnen open te gaan voor
de wetenschappen en de litteratuur in de jonggeboren Nederlandse staat, wekten de
vrijheidsdenkbeelden die hier het parlementarisme schiepen in de eerste plaats het
verwantschapsgevoel wakker voor het anti-absolutisme in de Regenten-republiek;
en evenzo trokken in de letteren bij voorkeur de anti-kerkelike elementen aan,
verpersoonlikt door de libertijnse grootmeesters Hooft en Vondel. Zelfs toen Breerô
opnieuw voor 't voetlicht kwam, zou wederom het sterk-voelend nationalisme in de
volbloed-Amsterdammer voor een goed deel z'n anti-Vlaams gezindheid toejuichen.
Zonder nu juist de Zuideliken af te stoten, wantrouwde de 19e eeuwse eenzijdigheid
hun heetgebakerd zelotisme, en ongevoelig kwam men er toe de nieuwe Nederlandse
letteren in te laten wijden door de noordelike broeders, als C o o r n h e r t en
S p i e g h e l , wier anti-dogmatisme, bij Coornhert z'n ireniese zijde, bij Spieghel z'n
breed Platonisme, veel meer in de smaak van 't moderne denken viel. Deze beperktheid
van blik moest noodwendig de diepere kennisneming met de vormelike en geestelike
elementen onzer Renaissance-poëzie schaden. De ontdekking van Va n d e r N o o t ,
na de beweging van '80 schier een noodwendigheid, bracht, naast een verruimd
inzicht in het wezen der Renaissance-poëzie, tevens geheel andere wegen ter sprake,
welke de litteratuur-historie bij een nader onderzoek had te volgen.1) Doch lange
jaren moest het duren, voordat op dit gebied een voortgezette arbeid werd geleverd,
en tans Dr. Jacobsen ons Va n M a n d e r brengt, en Dr. Prinsen onze aandacht
inroept voor de Renaissance-man J a n v a n H o u t .2) Doch, hoe merkwaardig, dat
wij, behalve op de aesthetiese zijde van de poëtiese kunst, tans bij Va n M a n d e r ,
evenzeer gewezen worden op de diepere geestelike ondergrond van haar kultuur, en
wij in die ondergrond weder dezelfde bodem herkennen, waarop ook C o o r n h e r t
en vooral S p i e g h e l , om tot 'n wereld-eenheid te komen onder een breed gewelf,
hun nieuwe ethiek poogden te bouwen. In hun aller streven ligt de moeielikheid van
de opgaaf en de

1) A u g . Ve r m e y l e n , Leven en Werken van Jonker Jan van der Noot, Antwerpen, 1899.
A l b e r t Ve r w e y , Gedichten van Jonker Jan van der Noot, Amsterdam, 1895.
2) De Beweging, 1907.
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prikkel van de onrust. Men wilde een compromis tussen 't Oude en 't Nieuwe. Wie
't niet ethies-filosofies beproefde, uitgaande van de Antieken, probeerde het dogmaties,
uitgaande van de heilswaarheden van 't Christendom. Wij weten hoe Vo n d e l het
Heidendom in christelike zin heeft omgezet, en z'n pogen heeft neergelegd in z'n
leerdichten. Wie niet kon doortasten, als Va n M a n d e r , bleef voor de chaos staan.
Hadden zij voorgangers, en wie waren het? Slechts een paar vage namen herinneren
er ons aan, op welke wijze gewerkt werd.1) Ook hebben wij aanwijzingen, hoe de
publieke opinie daar tegenover stond. Voor de kennis van de bronnen waaruit, en
van de voorwaarden waarop de aanwending van het klassieke apparaat bij een alle
Heidendom schuwende volksgeest voor onze 16e en 17e eeuwse dichters mogelik
was, is een nadere studie van de geestelike stromingen in onze vroeg-Renaissance
allerwenselikst
Inmiddels blijft het een verdienste van Dr. Jacobsen, ook op deze zijde van de
Renaissance-cultuur de aandacht te hebben gevestigd.
Hij, die zich tot deze arbeid zet, zal moeite hebben z'n oor te sluiten voor een telkens
in hem oprijzende vraag. Acht gevend op het verschijnsel, dat zoodra de 18e eeuw
met het klassicisme brak, volk en litteratuur elkander weer naderden, en de geestelike
leiders der nieuwe bewegingen eendrachtig gingen arbeiden tot een algemeene
mensenverheffing en mensenverbroedering, zal hij zich rekenschap willen geven
wat voor drang het is geweest, welke weleer de Middeleeuwse, vrij universele en
alle levensopenbaringen doortrekkende kultuur trachtte om te zetten in een
tweeslachtige, waarin onvruchtbaar-dode elementen in het nieuwe geestelik organisme
konden worden voortgedragen, en desondanks dit organisme een betrekkelik lang
en bloeiend leven heeft geleid!
Hij zal zijn beginpunt nemen, waar na de kruistochten de grote gedachten hebben
uitgewerkt; het leven verscheidener wordt; de geestelike stroming zich splitst, en de
weelde gaat heersen. Daar wordt de beschaving barok. De grenzen der vormen worden
speels; men draagt gepluimde hoeden, en slepende gewaden; men houdt pompeuse
maaltijden; de gekunsteldheid verdringt de natuur. Zelfs wordt de rhetoriek een sport.
In 't gedicht worden moeie-

1) Zie U n g e r 's Vondel-editie (1657-1661), in de Bijlagen.
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likheden opgeworpen, alleen om de roem van 't overwinnen. Rondelen en retrogaden,
naamdichten en acrosticha gaan welig tieren. Doch naar welke woorden en krullen
zal men langer grijpen? 't Boergons is al zo lang in de smaak, 't interessante zou
welkom zijn! Daar vertoont zich, als in een wijde vlakte de voorjaarsbloei, ineens
in 't Westen het nieuw opluikende dekoratief, komende van over de Alpen, en hecht
zich als een speelse naamsverwisseling of onschuldig attribuut aan de motieven en
elementen in de kunsten en in de litteratuur. Waarom zou het niet? Was men al niet
gewoon woorden te nemen zonder scheppingsdrang, versteend beeldwerk zonder
psychologies groeien? En zo kiest men voor ‘huwelik’ Hymen en Thalassus, voor
‘de liefde’ Venus en Juno; zelfs staan Bijbelse en Antieke figuren naast elkaar; bij
Vondel ontsteken Christus en Cupido beide het minnevier. Nog kan men, bij deze
staat van zaken zeggen dat slechts het beeld het begrip vervangt, al wordt een zelfde
idee, voortgesponnen, ongehinderd voortgedragen door een bonte rij van de
tegenstrijdigste figuren. Doch met de betering komt tevens een verergering. Het
Antiek ornament, vraagt, om misbruik te wezen, een Vademecum. De Germaanse
geest wil kennen en navolgen. De Ouden worden beoefend; Ovidius wordt vertaald,
Virgilius verklaard. De heerschappij over de vorm, en de verheven rust bij de Antieken
wekken 't gevoel op voor de gevulde klanken, voor hun draagkracht, de vastheid van
hun gang, en zo ontworstelt zich uit het gistend vers de jambe, die zich na spartelend
groeien consolideert in de statige alexandrijn. Zo ontstonden naast en tussen de oude
verzen de nieuwe strofen. Doch het Germanendom berust niet bij weten en voelen,
het wil ook begrijpen en verklaren. Daarom wilde het ook het Antieke denken
schakelen in z'n eigen, op M.E. geloof en leven gevestigde wereldbeschouwing.
Hadden de Ouden niet de krachten der natuur verpersoonlikt en vergoddelikt? Wat
was er tegen in te brengen, om heel hun godenleer en hun legendenschat, hun lyriek
en hun wijsbegeerte als een verbloemde Godsspraak of als een verholen Christelike
ethiek aan te zien? Niet deze twee vragen op zich zelf zijn het, die het denken en
werken van de diepzinnigste geesten der voor-Renaissance een richting hebben
gegeven. 't Ging niet alleen om de aard van de vereenzelviging van twee kultuurtijden.
Maar wel is het de kwantieteit en de kwalieteit van deze vereenzelviging geweest,
in onge-
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bonden vrijheid, en zwakker en sterker, in allerlei toonaard beproefd, welke de
geestelike inhoud van die tijd tot een schier onontwarbaar kluwen maakt. Dat hij
vooalsnog niet tot een studie uitlokt, kan verklaarbaar heten; verklaarbaar ook, dat
Dr. Jacobsen, ten overvloede met een artistieke blik op klank en kleur bedeeld, aan
de hand van Va n M a n d e r diens merkwaardige eeuw van de aesthetiese zijde
nam, vooral, waar hem de hybridiese gedachten-inhoud als een slagboom voor z'n
levendige geest oprees.
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Atie's huwelijk1)
Tooneelspel in vier bedrijven
door Mevrouw J.A. Simons - Mees.
Personen:
FREDERIK VAN DER BANK.
WILLEM VAN DER BANK.
ATIE VAN WEELEN.
ELLEN VAN WEELEN, Atie's zuster.
DOUAIRIERE HOUWAERT.
MIEP DE BRUIN.
FREULE SIXEMA.
Een bedelaar.
Het eerste bedrijf speelt aan een kleine hollandsche badplaats.
De drie laatste bedrijven na een jaar en drie maanden op het eiland Capri.

Eerste bedrijf.
Het tooneel stelt voor een stuk Hollandsch duin, met de zee als achtergrond. Op het voor- en
middenplan hoog duin, daarachter een duinkom, waarin onzichtbaar voor den toeschouwer
kinderen van de vacantie-kolonie aan het spelen zijn. Deze kom is zóóver gedacht, dat men
op het hooge duin staande hen wel kan toeroepen, maar dat op het tooneel hun gejoel niet
gehoord wordt. Links op het duin staat het houten huis van de kolonie met veranda er voor,
waarin tafel met eenvoudige tuinstoelen. Op de tafel een mand met kousen en 'n boek.

(Bij het opgaan van de gordijn staat Ellen van Weelen links op het duin, luid roepend lot de
kinderen in de kuil. Zij is iemand van ongeveer dertig jaar met een ernstig, lief, wat strak
gezicht. Keurig, maar hoogst eenvoudig en haast pijnlijk netjes en correct gekleed in donkeren
korten rok, katoenen blouse, met kraag en stijf strikje; geen enkel sieraad aan; laarzen met
breede punten en lage hakken; zij draagt het haar strak

1) Het recht van vertoonen voorbehouden volgens de wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad No.
124).
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en glad naar achteren gekamd. Haar stem is zacht en aangenaam, en zij heeft 'n rustige,
vriendelijke manier van spreken, zonder ooit eenige scherpte. Miep de Bruin, die even later
opkomt, is ongeveer van denzelfden leeftijd. Lange, wat magere figuur, levendig gezicht, luide,
vroolijke, ronde stem en resolute, wal bruske bewegingen. Zij is spotziek, tegelijk goedig. Zij
is ook hoogst eenvoudig gekleed in donkeren rok en lichte blouse; maar nonchalanter dan
Ellen. Het haar glad opgemaakt van achteren in 'n wrong, ziet verward onder 'n grooten
zonnehoed.)

ELLEN
(zij heeft 'n paar manteltjes en jasjes van kinderen over den arm).

Zullen jullie nu rustig spelen en niet kibbelen? Nee Mien, niet je manteltje uitdoen,
je weet wat de doctor gezegd heeft. Wat....? Ik versta je niet. Dat de anderen 't wèl
mochten doen? Ja, maar die waren ook niet zoo ziek geweest als jij. Als jullie nu
even rustig bent, kom ik dadelijk terug. Wat zeg je, Kees? Straks meespelen? Goed:
dan speel ik met jullie of ik lees je wat voor.
(Zij gaat naar de veranda; legt het goed op een stoel, neemt dan 'n kous uit den mand en gaat
zitten mazen. Dadelijk daarop komt Miep van rechts achter het duin opzwoegen; 'n bal in haar
hand.)

MIEP
(blazend).

Hè, wat 'n hitte met loopen!
ELLEN
(zonder om te zien).

Waar ben je geweest?
MIEP.

Aan 't strand. Kees z'n bal gehaald. Die jongen laat overal wat liggen. 'n Echte
sloddervos. Allo Kees, kijk eens! Als je hem nu weer laat liggen, moet je hem zelf
halen. Nu netjes vangen: een, twee, drie....!
(Zij gooit den bal naar links achter, lachend.)

O, net tegen je neus aan, dat is tot straf.
(naar voren komend).

(Naar de veranda toe.)
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Toch 'n dot van 'n jongen, 'n allerliefst kereltje, die Kees. - Wat voer jij uit? Wéer
aan 't mazen? - M'n hemel, daarvoor zijn we toch niet hier gekomen, om het goed
van de kinderen ook nog te verstellen!
ELLEN.

Ik kan ze toch niet met kapotte kousen laten loopen. 't Is vreeselijk zooals ze slijten.
En de kousen van de meesten zijn zoo slecht. Kijk zoo'n kous nu eens!
(houdt er een in de hoogte waarvan de heele hiel kapot is).

MIEP.

Daar is geen verstellen meer aan. Die zou ik maar dichthalen met 'n draadje
(zij gaat zitten).

ELLEN
(zacht verwijtend).

Hè Miep!
MIEP.

Wat wou jij dan doen?
ELLEN
(mazend).

Probeeren hem te mazen, natuurlijk.
MIEP
(heel gedecideerd).

Dat is gekkenwerk, Ellen. Op die manier is het te begrijpen, dat je 's nachts nog tot
half twaalf bezig bent. Geef mij er maar een. Nee, kijk maar niet angstig. Ik zal hem
netjes stoppen. Mazen doe ik niet.
(Ellen geeft er haar een en Miep gaat aan 't werk. Korte stilte.)
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ELLEN.

De kinderen zitten heerlijk beschut in die kuil.
MIEP.

Ja, dan kun je ze tenminste eens een tijdje aan hun lot overlaten. 'n Rust dat er zooveel
in bed liggen. 't Is wel 'n gesjouw dat baden, maar je bent ze daarna ook 'n uurtje
kwijt. Ze worden er heerlijk slaperig van.
(Ondeugend glimlachend.)

Wat 'n gefronste wenkbrauwen! Verontwaardigd, Ellen?
ELLEN
(over haar werk heen).

Och nee. Ik vind alleen niet dat we hier zijn gekomen om de kinderen heerlijk kwijt
te raken, en ze zooveel mogelijk van ons af te schuiven.
MIEP
(a.v.).

Nee, we zijn gekomen om nuttig en verdienstelijk werk te verrichten en ons met hart
en ziel en onze êelste krachten aan die arme misdeelden te wijden, niet? Och Heer,
Ellen, zoo'n nobele, zwaarlevende ziel als jij toch bent! En heusch, ik mag de
stakkertjes ook wel, al ben ik ze graag eens 'n oogenblikje kwijt. Me dunkt dat we
genoeg met hen sjouwen.
(Korte stilte.)

Zeg, je weet wel, dat aardige scheepje, dat we gisteren zagen liggen, dat is nu vlak
bij 't strand gekomen. 't Is 'n jacht.
ELLEN.

Hoe weet je dat?
MIEP.

Ik hoorde 't 'n paar visschers tegen elkaar zeggen. Hoe leuk als 't eens was van Fré
van der Bank.
(Zij kijkt Ellen ter sluiks aan.)

ELLEN
(kijkt nu op, onaangenaam getroffen).

Hoe kom je dááraan?
MIEP.
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Och, zoo maar. Die zwerft tegenwoordig àltijd op z'n jacht rond. Misschien legt hij
hier wel aan.
ELLEN
(met saamgetrokken wenkbrauwen).

Ik denk 't niet. Wat zou hij hier komen doen? 't Is geen plaats voor hem, dunkt me.
MIEP.

't Is waar. Niet veel dames om mee te flirten.
(Ondeugend.)

Ik denk tenminste niet, dat jij en ik in z'n smaak zouden vallen.
(Weer korte stilte.)

ELLEN.

Waar is Atie toch! Heb je haar niet gezien?
MIEP.

Ja, ik meen dat ik haar aan 't strand zag, dien kant uit.
(Wijst naar rechts.)

Ik geloof alweer met Keetje van der Plas. Daar schijnt ze erg op gesteld. Wat is dat
toch voor 'n kind?
ELLEN
(aarzelend).

't Is 'n.... 'n protégéetje van de dames van der Bank, 'n nichtje van hun oude dienstbode.
MIEP.

Van de tante's van Fré en Willem? Wel, wel! Zou ze dáárom zoo met dat kind
optrekken?
ELLEN
(zacht, wat verlegen).

.... Ze hield erg veel van de juffrouwen vooral van juffrouw Co.
MIEP
(veelbeteekenend).

Zóó!.... 't Is treurig om te zien, zóó slecht als Atie er uitziet!
ELLEN
(bezorgd opkijkend).
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Vind je?
MIEP.

Fataal. Vind jij 't niet?!
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ELLEN
(a v.).

Ja, 't is me de laatste dagen ook opgevallen.
MIEP.

En zoo onrustig en nerveus. Ze wordt met den dag onrustiger. Je moet 't me niet
kwalijk nemen Ellen, maar 't lijkt mij 'n dwaasheid, dat ze hier is gekomen. Ze ziet
er meer naar uit of ze zelf 'n rustkuur moest doen, dan met kinderen van 'n
vacantiekolonie optrekken.
ELLEN
(a.v.).

We hadden juist hoop, moeder en ik, dat de zeelucht haar wat goed zou doen. Daarbij,
ze wou ook persé. En al is Atie ook meegaand en gewillig, als ze zich eenmaal iets
in 't hoofd heeft gezet, dan is 't heusch niet makkelijk haar daarvan af te brengen.
MIEP
(knikkend).

Zoo. Ja, dan begrijp ik 't. 't Ziet er anders niet naar uit of de zeelucht haar goed doet.
't Kind is eenvoudig overwerkt. Van den winter ook al. Je zag haar voortdurend door
de stad draven: van 't kinderziekenhuis naar het blindeninstituut en van het
blindeninstituut naar het Tehuis voor onverzorgde kinderen. En altijd even gejaagd.
Net 'n wekker die afliep.
ELLEN
(a.v.).

Ja, dat was 't. Ze deed de dingen te haastig. Ik heb haar dikwijls genoeg
gewaarschuwd. Maar het bezig-zijn op zichzelf was goed. 't Is de eenige manier voor
haar om tot rust en vrede te komen.
MIEP
(droog, kortaf).

Geloof je?
ELLEN
(ijverig, intens).

Zeker. Geloof jij 't dan niet?
(Miep schudt beslist van neen).
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Maar Miep, geloof je niet dat ieder mensen alleen gemoedsrust kan en màg vinden,
door te streven om zooveel mogelijk zichzelf te vergeten en alleen voor anderen te
leven?
MIEP
(korzelig).

Och, al die mooie woorden! 't Is mogelijk dat Atie op die manier over 'n jaar of tien,
twintig, vrede zal vinden, maar nù zeker niet. Ziet zij er soms naar uit of zij 'm
gevonden heeft? Volgens mij ziet zij er nu slechter uit dan 'n jaar geleden. 't Kind
verkwijnt eenvoudig van verdriet.
ELLEN
(over haar werk gebogen, zacht).

Zelfverwijt ìs ook 'n vreeselijk verdriet. Dat kan niet in zóó korten tijd overwonnen
worden.
MIEP
('n ietsje minachtend).

Zelfverwijt? Om Willem? Omdat zij het engagement heeft afgemaakt....?
ELLEN
(even voor zich uitstarend, zacht).

En hèm ongelukkig heeft gemaakt. Is dat niet heel natuurlijk? Ik kan me voorstellen,
hoe 't haar martelen moet, - hoe ze er dit jaar door geleden moet hebben.
MIEP.

Larie! 'n Jong meisje van twintig lijdt geen jaar lang, en zóó hevig, door zelfverwijt.
Die lijdt door eigen verdriet.
ELLEN.

Hè, je kunt soms haast cynisch wezen, Miep. Dat doet me pijn om te hooren. Niet
alle menschen zijn toch egoistisch. Atie is't, hoop ik, nie. Niet zóó erg tenminste, als
jij 't voorstelt.
MIEP
(zacht, minachtend spottend).

Egoistisch! Je praat over iets wat je geloof ik niet kent. Noem je liefdesverdriet
egoistisch?
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ELLEN
(heel verrast).

Wat.... Geloof jij dan ook, dat ze nog van hem houdt?
MIEP
(met 'n spottend glimlachje).

Van wien? Van Willem?
ELLEN
(legt nu haar werk in haar schoot neer, heel ijverig).

Ja, dat denkt moeder. 't Zou ook eigenlijk zoo natuurlijk zijn! Als ik denk, hoe ze in
't begin van hem hield! 't Was ons zoo raadselachtig toen ze het afmaakte. Zoo'n
buitengewone goeie, superieure man! - Atie is 'n meisje met heel veel liefs, maar we
waren in 't eerst thuis toch werkelijk wel eens bang, of zij wel ernstig en degelijk
genoeg voor hem zijn zou. En zooals ze hem toen bewonderde en tot hem opzag!
Als hij b.v. met vader zat te praten over z'n philantropische plannen. Heerlijke
gesprekken waren dat. Dan raakte hij zoo echt op dreef. Vader en ik genoten ervan....
MIEP
(met haar glimlachje).

En Atie?
ELLEN.

Atie ook, zeker; - al nam ze er zelf niet veel deel aan, 't is waar. Maar zooals ze hem
dan aan kon kijken! Bepaald aardig om te zien.
(Zuchtend.)

En toen na drie maanden al....! Toch heeft moeder altijd 'n stille hoop, dat 't later nog
wel eens tusschen hen in orde zal komen.
MIEP.

Ik geloof 't niet, Ellen.
(zachter.)

Ik geloof niet, dat 't om hèm is, dat ze lijdt.
ELLEN
(niet begrijpend, half angstig).

Niet om hem? Om wien....
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(Snel afbrekend.)

Waarover zou ze dàn verdriet hebben? Je doet zoo geheimzinnig, Miep.
MIEP
(aarzelend).

Ik weet niet....
(Nu resoluut.)

Ja, 't is tòch misschien beter, als ik eens ronduit met je spreek. Is 't nooit bij je
opgekomen, dat ze.... wel eens op Fré verliefd kon zijn geworden?
ELLEN
(plotseling, heftig verschrikt).

Nee. Onmogelijk.
MIEP
(kalm).

Waarom onmogelijk?
ELLEN
(a.v., ook verontwaardigd.)

'n Man als hij! Daàr is Atie toch honderdmaal te goed voor. Iemand, dien ze niet
achten kan, dien ze minachten moet. 't Zou te vreeselijk zijn. Hoe kòm je zoo? Hebben
de menschen daar soms over gepraat?
MIEP
(schouderophalend).

Je weet, ik geef niet om praatjes. Maar waarschijnlijk wel. Wanneer praten de
menschen niet, hè? En 't zou hier zoo voor de hand liggen. Denk toch eens aan het
gegeven: 'n jong meisje verloofd met 'n knappen, braven jongeling, rechtschapen
maar droog.
ELLEN
(ijverig).

Volstrekt niet droóg. Als je hem hoorde over....
MIEP
(wal ongeduldig).
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Ja, ik weet wel. Over arbeiderskwesties en staathuishoudkunde werd hij welsprekend.
Maar geloof je, dat 'n jong, verliefd meisje dáárover het liefst onderhouden wordt?
Die brave idealist heeft 'n broer, die niet braaf is, maar wel in hooge mate amusant,
be-
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gaafd, onderhoudend en - naar het zeggen van de meeste dames - charmant. Wat
gebeurt er nu? Het engagement gaat af, het meisje blijft kwijnen.... Ergo, wat is de
meest logische conclusie?
ELLEN
(haastig).

Nee, nee, 't kàn niet! O, als vader en moeder het vermoedden! Je weet niet.... hij is
voor ons allemaal het vreeselijkste, het onsympathiekste soort van mensch, dat we
ons denken kunnen; 'n man: schatrijk, en die niets uitvoert, die alleen leeft om te
voldoen aan z'n eigen, lage genotzucht. En zoo'n verkeerden invloed als hij op Atie
zou uitoefenen! Hij zou zeker al het goeie in haar onderdrukken en het verkeerde in
haar aankweeken.
MIEP
(glimlachend).

Dat mag 'n idealiste als jij niet veronderstellen, Ellen.
(Ernstig, vast.)

En als 't nu werkelijk toch zoo eens wàs; ik meen, dat hij van haar hield en haar
trouwen wou....
ELLEN
(snel, vast).

Vader en moeder zouden nooit hun toestemming geven, noòit!
MIEP
(vast).

Daar zouden ze heel verkeerd aan doen; zèker.
ELLEN
(verontwaardigd).

Zou jij dan willen dat ze hem trouwde? Fré die.... Weet je dan niets van z'n leven,
z'n omgang met vrouwen? Ze zou immers dood ongelukkig met hem worden.
MIEP.

Is ze nú soms gelukkig?
ELLEN.

Nog niet, maar ze kan 't misschien worden, na jaren - na langen en harden strijd....
Of gelukkig.... ze zal vrede vinden.
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MIEP
(ongeduldig).

Vrede! Och Ellen, en geloof je, dat ze daar 't meest naar verlangt?
ELLEN.

Zeker. Wie zou er niet naar verlangen?
MIEP
(beslist).

Jonge menschen niet. Die verlangen wat anders: emotie en geluk en genot. Mògelijk,
als ze hem trouwde, dat ze later zou lijden. Maar dan nog zeg ik je: beter ééns 'n
hevige, positieve smart, dan jaren lang, 'n negatief kwijnend lijden en ontberen, vooral
voor iemand als Atie. 't Laatste zou haar leven en haar zèlf alleen verbitteren en
verzuren.
ELLEN
(bedekt haar gezicht met haar handen pijnlijk).

O Miep, je doet me zoo'n pijn met je woorden. Je spreekt zoo wonderlijk, zoo
cynisch.... Ik begrijp je haast niet eens. Jij kunt niet meenen wat je zegt.
MIEP
(met nadruk).

Er is niets wat ik zoo ernstig meen.
(Even aarzelend.)

Je moet weten.... ik spreek eenigszins uit ervaring... Ja, zet maar groote oogen op, 't
is de waarheid. Ik heb ook eens m'n roman gehad. Ik ben niet altijd geweest 'n nuttige,
philantropische juffrouw, die met korte rokken door de stad draaft om zich
verdienstelijk te maken, en van wie de menschen zoowat medelijdend-patroniseerend
zeggen:.... ‘'n goed meisje, wel niet mooi, maar héél nuttig en verdienstelijk, bepaald
'n dègelijk meisje.’ Och hemel, dat ik dát nog eens worden moest! Als ik denk aan
m'n droomen van vroeger....
(Even verliest ze zich in
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gemijmer.)

Negentien jaar was ik, - en ik zag er aardig uit. Ik, Miep de Bruin, die les geef aan
de huishoudschool en in allerlei nuttige commissies zit, en er altijd even netjes en
practisch, maar bizonder onelegant, dood-gewoon en onaesthetisch uitzie, (langzaam)

ik dweepte toen met Heine; en ik was jong, - en frisch - en bloeiend.
(Zich half beschaamd onderbrekend, licht spottend tot Ellen.)

Geloof jij 't niet? Foei, je kijkt zoo verwonderd, Ellen.
ELLEN
(verschrikt).

Welnee, volstrekt niet.
MIEP
(even lachend).

Die goeie Ellen, - altijd even serieus! - M'n bloeitijd heeft trouwens niet lang geduurd.
Ik ben gauw afgetakeld en grof geworden. Maar toen.... Ja, toen heb ik m'n eerste
en eenige huwelijksaanzoek gekregen. 't Was 'n verre neef van me, 'n O.-I. ambtenaar
en nogal 'n deugniet, iets van 't soort van Fré weet je, minder brillant alleen. En o
Heere! wat was ik verliefd! Maar m'n ouders waren er tegen. 't Schijnt, dat z'n reputatie
niet al te best was. Hij had in Delft nogal geboemeld en hield veel van 'n glas wijn.
Tranen en smeekbeden, alles vergeefs, ik mocht hem niet hebben. Toen heeft hij me
voorgesteld.... me gesmeèkt, om met hem mee te gaan naar Indië en ik heb er hard,
hard over gedacht. Hij had me bijna overgehaald.
ELLEN
(in spanning).

Maar je hebt 't toch niet gedaan?
MIEP
(met zelfminachting).

Nee, ten slotte durfde ik niet. Ik was te laf.
ELLEN
(haar hand vattend).
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Goddank Miep. Je zoudt er later altijd wroeging over gehouden hebben, dat je je
ouders dàt aan hadt aangedaan.
MIEP
(haar hand wegtrekkend).

Geloof je?
(Schouderophalend.)

Och, van hùn standpunt hadden m'n ouders vermoedelijk gelijk. Maar ik,
(met kracht)

ik heb er later altijd spijt van gehad.... ik heb 't nòg.... dat ik 't nièt gedaan heb. Ja, al
ben je nu gechoqueerd, 't ìs zoo.
(Met ontroerde stem.)

Hij hield waarachtig van me, en al was 't niet voor m'n leven misschien, ik zou stellig
'n tijd lang echt, compleet gelukkig met hem geweest zijn. En hij met mij
(Korte stilte).

ELLEN
(zacht aarzelend).

En.... wat is er later van hèm geworden?
MIEP
(voor zich uitkijkend, heel zacht, terwijl zij 't hoofd schudt).

Niet veel. Hij heeft zich na 'n paar jaar verslingerd aan 'n vrouw daar, 'n slechte
vrouw, 'n halfbloed, die hem ongelukkig heeft gemaakt. En hij is gaan drinken, uit
baloorigheid. Hij kon niet wachten. Niet iedereen kan wachten.
ELLEN
(zacht).

Zou je dan niet voor veel verdriet bewaard zijn gebleven?
MIEP (a.v.).

Ik weet niet. Hij was misschien nooit zoo geworden, als ik met hem mee was gegaan.
Ik weet wel, 't is 'n ijdel zwak van de vrouwen om zich te verbeelden, dat zij de
redding, de beschermengel kunnen zijn van 'n man, maar....
(Met 'n half spottend, half verlegen lachje.)

Enfin, ik heb dan ook dat zwak. O, je moet niet gelooven, dat
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m'n leven en m'n hart er door verwoest zijn geworden, zooals dat heet. Ik ben niet
eens gaan kwijnen, zooals Atie. M'n natuur was er te gezond, te positief en te actief
voor. Maar wèl heb ik altijd 'n gevoel gehouden van kille leegte en onbevredigdheid;
't gevoel, dat ik iets, het mooiste in me, had laten verdorren, dat ik m'n bestemming
niet bereikt had, m'n bestemming als vrouw. En soms nog, vooral op 'n mooien
zomeravond....
(zichzelf onderbrekend)

wat is er zóó melankoliek als 'n stille, zwoele zomeravond, wanneer àlles spreekt
van verlangen?!.... O! dan zou ik kunnen huilen, huilen zonder einde, van triestheid
en wroeging, dat ik het alles voorbij heb laten gaan, het geluk en het leven, - zonder
er iets van gekend of genoten te hebben.
(Nu opeens op positieven toon, vast.

) Zie je, en dàt negatieve verdriet, dat je niemand eigenlijk zeggen kunt, dat zou ik
Atie willen besparen....
('n korte stilte).

Heb je me begrepen, Ellen?
ELLEN
(haar met naieve, niet-begrijpende oogen aanziend).

Nee. Ik geloof, dat je eigenlijk niet kent de waarde, het dòel van het leven. En ook
- vergeef me, maar ik moet 't je zeggen, Miep - dat je je verdriet niet op die goeie
manièr hebt gedragen....
(Zacht.)

Had ik Atie maar eer gewaarschuwd! Dáár voel ik nu wroeging over.
MIEP.

Gewaarschuwd voor Fré! Goeie Ellen, zoo naief als jij toch bent. Alsof
waarschuwingen aan jonge menschen ooit iets helpen!
ELLEN
(zonder te luisteren, voor zich).

Ik moet 't nog doen, nu dadelijk - als het tenminste zoo zijn mocht, als jij denkt. Maar
dat kàn ik nog niet gelooven.
(Kalmer.)

Nee, nee, - ik geloof 't ook niet, Miep! Ik ben er zeker van, dat jij je vergist, en dat
ze om hèm lijdt, om Willem.

Groot Nederland. Jaargang 5

MIEP
(schouderophalend).

Welnu, pols haar eens, heel voorzichtig, dan zullen we zien wie gelijk heeft.
(Zij staat op en legt de kous weer in de mand. Dan neemt zij het boek ‘De vrouw in de
Maatschappij’).

Atie's boek. Net lectuur voor haar, hè?
ELLEN.

Ze scheen er zich den eersten tijd wel voor te interesseeren.
MIEP
(hoofdschuddend).

Geloof je dat ook al? Ze forceert zich om er zich voor te interesseeren, maar ze voelt
er niet zóóveel voor....
(knipt met haar vingers).

Geef haar eens ‘'t Buch der Lieder’ en dàn zul, je haar geboeid zien; maar diè durft
ze nu niet lezen. - Kom, ik ga eens naar de kinders kijken.
(Zij gaat links 't duin over, blijft dan staan).

Daar komt Atie juist naar boven en.... wel heb je 't ooit!.... met Keetje op haar arm....
Zóó een duin op te zwoegen, dàt ontbreekt er nog maar aan....
(Atie toeroepend.)

Atie, Atie, is je dat afbeulen! Je moest je schamen, Keetje, je nog als 'n peuter van
vier jaar te laten dragen.
ATIE
(onzichtbaar).

Och, ze was zoo moe, we waren wat ver gegaan.
MIEP.

Breng haar maar in de kuil en ga zelf dan wat uitrusten. Ik zal wel op de bende letten.
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(Atie komt van links aanzwoegen, warm en uitgeput. Zij is gekleed in gladde linnen korten rok en
witte blouse. Als zij op de hoogte is, draait zij zich om en gaat, zonder Ellen bemerkt te hebben,
gespannen uitturen naar de zee. Ellen kijkt bezorgd, naar haar. 'n Stilte).

ELLEN
(zacht).

Waar kijk je zoo naar, Atie?
ATIE
(opschrikkend).

Niets. Is dat schrikken. Ik had je niet gezien.
(Haastig vragend om Ellens aandacht af te leiden.)

Slapen de kinderen nog?
ELLEN.

Ja, ga maar gerust even zitten.
ATIE.

Ik zal m'n boek nemen.
(Zij neemt haastig 't boek van de tafel, en gaat dan naar rechts in 't zand zitten lezen. Ellen
maast weer, maar observeert Atie onder de hand. Atie leest 'n paar zinnen; dan dwalen hare
gedachten af en ze kijkt treurig, droomend voor zich uit. Ellens blik voelend, ziet ze op, kijkt
Ellen aan en schrikt dan. Ze neemt 't boek weer op en forceert zich opnieuw er in te lezen. Ze
leest nu halfluid, met nadruk:)

‘De groote plicht der vrouw is zich te werpen in het maatschappelijk leven, kennis
te nemen van de bewegingsverschijnselen, te bestudeeren de cijfers, en de
gevolgtrekkingen,
(haar stem wordt langzamerhand machinaal)

uit deze statistische opgaven af te leiden’....
(Dan houdt ze opeens wanhopig weer op).

ATIE
(mompelend).

O, ik kan niet, ik kàn niet!
ELLEN.

Wat scheelt er aan, zusje?
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ATIE
(a.v. haastig).

Niets. Ik kàn m'n gedachten er niet bij bepalen. Ik kan geen enkelen zin onthouden.
Ik weet niet wat ik lees.
ELLEN.

Laat 't dan maar eens, je bent zeker te moe.
(Atie laat moedeloos 't boek vallen.)

(Ellen komt naar haar toe.)

('n Stille.)

(Ellen gaat naast haar in 't zand zitten.)

Atie, waàrom ben je toch zoo gesloten? Vertrouw je me zóó weinig? Kun je me niet
eens iéts vertellen van wat er in je omgaat? Ik zou je zoo heel graag helpen.
ATIE
(dof).

Dat kun je niet. Dat kan niemand.
ELLEN.

Dat wèet je toch niet, wel? Je hebt ons nooit iets verteld. We konden niet probeeren
je te helpen.
(Heel zacht.)

Je hebt nog altijd verdriet niet waar?
ATIE
(kortaf tusschen haar tanden).

Ja.
ELLEN
(a.v. aarzelend).

Is 't.... over Willem? Zelfverwijt?
ATIE
(schudt van nee)

(haar stem zachter nu).
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Ik heb 't wel gehad. Nu niet meer. Ik had me vergist. Dat kon ik toch niet helpen,
wel?
ELLEN
(a.v.)

(bezorgd, dringend, tegelijk met warmte).

Ben je wel zeker, dat je je vergist hebt? Moeder gelooft wel eens, dat je.... spijt voelt
over wat je gedaan hebt.... het verbreken van je....
ATIE
(haastig invallend, pijnlijk).

Nee, o nee, dàt niet.
ELLEN
(a.v.)

Werkelijk niet? Je bedriegt jezelf toch niet? Hij leek

Groot Nederland. Jaargang 5

10
ons zoo geschikt voor je, in alle opzichten. Je zoudt zoo'n steun aan hem gehad
hebben; voor je karakter, bij je werk later, 'n steun om goed te leeren leven. En zooals
hij van je hield, Atie! En jij van hèm toch ook in 't begin.
ATIE
(voor zich kijkend, zacht).

Ja, in 't begin, toen ik hem niet kende.
ELLEN
(ijverig).

Maar dat is juist wat ik niet begrijp. Waarom later niet meer? Hij was iemand die
zoo meeviel, die zoo ontzaglijk won bij nadere kennismaking. Hij was zoo bescheiden,
hij toònde niet dadelijk al het fijngevoelige en diepe in hem. Dàt moet jij juist meer
en meer zijn gaan lééren kennen en begrijpen.
ATIE.

Och, ik kan je niet zeggen wat 't was. Ik weet wel hoe goed hij is, veel te goed voor
mij. Maar toch
(zacht)

ik kan 't niet helpen, tòch miste ik iets in hem.
ELLEN
(verbaasd, nu iets koeler).

Wat miste je in hem....?
ATIE.

Z'n geest was zoo stijf en onbuigzaam, net als z'n manieren 't waren.
ELLEN
(zonder te begrijpen).

Stijf en onbuigzaam? Wat meen je daarmee?
ATIE
(haar verlegenheid overwinnend).

Hij begreèp zoo weinig.... Mij begreep hij heelemaal niet....
(Haastig.)

Niet, dat ik zoo diep of moeilijk te begrijpen ben, dat bedoel ik niet... Maar... hij
kende me niet,... hij vatte nooit m'n stemmingen, m'n voèlen van dingen. Hij kon
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niet in me lezen. Hij kende me even weinig als ik hèm. Alleen, ik ben hem later beter
gaan zien. En hij kent me nòg niet.... En dat maakte, dat we nooit nader tot elkaar
kwamen. Er bleef altijd 'n afstand tusschen ons, je weet niet, hoe ver.... En ik had
juist zoo'n behoefte om begrepen te worden, alles van me: het mooie zoowel als het
leelijke in me Hij zag alleen het goeie, en dat zoo anders dan het was. Hij maakte
me even goed en braaf als hijzelf was. En o, dat benauwde me zoo, - 't drukte op me
als 'n last, 'n zware last!
ELLEN
(verwijtend).

Als je maar geduld hadt gehad om te wachten, tot hij je beter kende, dan zou hij je
langzamerhand misschien even goèd gemaakt hebben als hij zelf was.
ATIE
(opeens heftig, oproerig).

Nee, nooit, nooit! Ik ben te anders. En ik zou 't ook niet willen! Ik wil mezelf blijven.
Wel beter worden, maar toch mezelf. Niet mezelf vervormen naar 'n ander.
(Moedeloos nu.)

Zie je wel, dat je me niet begrijpt? Ik wist 't van te voren. Je vindt me slecht alleen
en ondankbaar.
ELLEN
(zacht, droevig).

Niet slecht, maar verblind. 't Komt me voor, dat je hem niet begrepen hebt en dat je
je geluk van je af hebt gestooten. Ik ben bang, dat 't je eens nog berouwen zal....
(Atie wil heengaan.)

Nee, blijf nog even Atie.
(Nerveus.)

Ik heb nog niet uitge-
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sproken. Ik heb je nog wat te vragen.
(Atie gaat aarzelend weer zitten.)

(Korte stilte, moeilijk.)

Als 't niet om hèm is, dat je lijdt,.... waarom dàn? 't Is misschien dwaas van me,
maar.... ik heb zoo'n angst gekregen.... iemand heeft me bang gemaakt.... voor jou.
't Kan toch niet zijn, dat je.... iets voor 'n ander bent gaan voelen?
(Zij ziet Atie, die beschaamd, blozend, zwijgt, angstig-gespannen aan).

... Atie, waarom antwoord je niet? 't Is toch' niet zoo, wel? 't Is.... niet
(zachter)

z'n broer?
ATIE
(ziet haar nu aan, zacht, maar vast).

En als 't nu wèl zoo was?
ELLEN
(hevig).

Nee, nee! dat kàn niet. 'n Man als hij: zoo egoïst, en leeg, en immoreel, die....
ATIE
(invallend, ook heftig, snel).

Stil! Ik wil niet meer over hem hooren! Je kent hem niet. Je praat eenvoudig de
menschen na, die kwaad van hem spreken. Ik duld niet, dat je....
ELLEN
(invallend).

En toch moet ik spreken Atie, je waarschuwen. O, ik voel me zoo schuldig, dat ik 't
niet eer heb gedaan! Jij kent hem niet. Je bent nog zoo jong. Je weet niet wat voor
leven hij leidt, hoe hij altijd met vrouwen....
(ze zwijgt verlegen stil).

ATIE
(hevig verontwaardigd, haastig).
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De vrouwen loopen hèm na, allemaal.... En dan spreken ze later kwaad van hem....
't Is zoo min.
(Hartstochtelijk, met 'n zichzelf willen overtuigen.)

Hij ìs niet slecht. Ik ken hem beter. En juffrouw Co houdt dol veel van hem. Hij is
heel gevoelig. En zoo gul.... Hij geeft geld weg met handen....
ELLEN
(minachtend).

Vind je dàt zooveel waard! Iets weggeven van z'n overvloed, waarvoor hij zich niets
ontzeggen zal, geen enkele kleine luxe?
(Dringend, met vuur.)

Hoe brengt hij z'n tijd, z'n leven door? Werkt hij? Maakt hij zich in eenig opzicht
nuttig voor anderen of voor de maatschappij? Brengt hij iets tot stand met z'n geld?
Heeft hij ook maar één van de eigenschappen en deugden, die je thuis, door vader
en moeder zoo hoog hebt leeren stellen? Heeft hij eenig plichtgevoel,
zelfbeheersching, liefde voor z'n medemenschen?
(Heel dringend.)

Is hij 'n man dien je achten kan? Atie, antwoord me.... Niet waar, je kunt toch niet
houden van 'n man, dien je niet kunt achten, op wien je neer moet zien?
ATIE
(gepijnigd).

O, ik weet 't niet. Ik weet alleen, dàt ik van hem hou, want dat doe ik, dat doe ik!!
En 't kan me ook niet schelen, wat je zegt, en wat ze thuis zullen zeggen, en wat ze
allemaal zeggen, de menschen! Ik hou van hem om zoo véél.... Om z'n mooi, fijn
gevoel,....
(Nu voor zich sprekend, hartstochtelijk.)

En o, om z'n stem, die is als honderd stemmen; soms zacht en week en vleiend, en
dan weer zoo wreed en hard, en die ik hoor, altijd door hoor! En ik hoü ook van z'n
lach en z'n vroolijkheid.... Als je wist hoe ik hou van
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vroolijkheid! Misschien omdat ik ze thuis nooit gekend heb, waar alles altijd zoo
zwaar was en drukkend. Ik hou er van als van zon en bloemen! En hij o! zooals hij
lachen kon, met z'n heerlijke lach en grappen vertellen! Zoo heel anders dan Wim,
die geen vroolijkheid begreep, die alleen maar lachen kon om grappen uit Dickens
en De Fliegende Blätter.... En zooals hij mìj begreep, Fré....
(Zij spreekt nu meer tot zich zelf, zonder Ellen aan te zien.)

Hij las in me tot diep in m'n ziel. Niets kon ik voor hem verbergen, 't Deed soms wel
pijn. Dan schaamde ik me, m'n ziel zoo ontbloot te voelen voor hèm, voor mezelf....
‘Ben ik dat? Heb ik dat gevoeld?’ dacht ik dan. 't Was wreed, maar toch heerlijk!
(Nu opkijkend.)

Ellen, wat scheelt je?
ELLEN
(met beide handen voor haar gezicht, schreit zachtjes).

Ik ben bedroefd. Om jou. Ik vindt 't alles zoo vreeselijk! Wat moet er van je worden....
En ik denk aan vader en moeder
(Ziet nu Atie aan en vat haar hand.)

O Atie, heb jij dan niet eens aan hèn gedacht en aan
(zachter).

... Willem? Zou je ooit geluk kunnen genieten, als je het bewustzijn bij je omdroeg
je geluk zóó duur gekocht te hebben, ten koste van het hunne?
ATIE.

Och spreek zoo niet! Ik hèb aan hen gedacht. Heb ik dit jaar soms niet gewerkt,
zonder ophouden gewerkt en gestreden, o als je 't wist, tegen m'n liefste willen in?
ELLEN
(heel dringend met innigheid).

Zeker, dat heb je, en daar hebben we je om bewonderd. Maar dat moet je blijven
doen. Wat is 'n jaar? Immers niets. Je zult misschien jaren moeten strijden. Toon je
kracht en je goeien wil dan eens Atie, en blijf volharden in wat je zoo mooi en dapper
begonnen bent.
(Men hoort van den achtergrond gejoel van kinderen.)

ATIE.
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Jaren! Je spreekt er makkelijk over. Weet je wat dit jaar voor me geweest is? 'n
Eeuwigheid, één nacht van ellende. Ik weet nog niet hoe ik 't door ben gekomen. Ik
heb nu het gevoel, dat ik niet meer kàn.
ELLEN
(vast, streng nu).

Wil je zóó gauw toegeven? Door zelfoverwinning en zelfverzaking, kun je alleen
toch maar komen tot vrede. 'n Andere weg ìs er niet.
ATIE
(wanhopig; snel).

Och, zeg dat niet. Hoe kan ik vrede vinden, als ik zóó mezelf geweld aandoe, zooals
ik 't dit jaar heb gedaan. Als ik alles wat warm en levend in me is, onderdruk! Zóó
vermoord ik mezelf; blijft er niets over van m'n eigenlijk Ik.
ELLEN
(dringend).

Van je verkeerde, je zelfzuchtige Ik. En dat moèt immers verdwijnen en vernietigd
worden. Geloof me, daarna zul je pas rustig worden, en zul je het vinden, het wàre,
het duurzame geluk.
ATIE.

Zooals jij 't kent?
(Ellen knikt.)

't Lijkt me zoo kil, zoo arm, jouw geluk. Ik zou zoo graag 'n ander gekend hebben.
Waar ik van
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gedroomd heb. - Och nee, nu niet meer praten. Woorden geven toch niet. Ik weet
hoe goed je 't meent, maar we begrijpen elkaar niet.
(Als Ellen haar tegen wil houden.)

Toe, laat me gaan, Ellen.
(Ellen laat haar los. Atie neemt haar boek op en gaat langzaam, slepend, met gebogen hoofd
naar rechts het huis in. Ellen ziet haar diep-treurig na.)

ELLEN
(zacht zuchtend

). Wat moèt er van haar worden!
(Na 'n oogenblik komen juffrouw Co van der Bank en Miep lachend en pratend van den
achtergrond, van links. Juffrouw Co, gekleed in 'n keurig donkergrijs zomertoilet, warm en
blazend.)

ELLEN
(stijf-beleefd; men kan merken dat 't haar niet aangenaam is, juffrouw Co te zien).

U hier, juffrouw van der Bank?
(Zij geeft haar de hand.)

MIEP.

Ja verbeeld je, ik zit rustig bij de kinders, en daar komt opeens die goeie juffrouw
Co als 'n heerlijke surprise onze kuil binnenrollen, tot groot vermaak van de bende.
JUFFR. CO

Binnenrollen! foei, Miep, 't Is of ik 'n bal ben.
MIEP.

Nu: neerdalen dan, als 'n gezellige, dikke serafijn van uit den hooge.
JUFFR. CO
(a.v.).

Voor mij was die daling anders minder gezellig. Stel u voor, juffrouw van Weeien,
ik liep daar boven te zoeken naar uw huis toen ik opeens struikelde, en pardoes in 'n
afgrond viel.
(Glimlachend tot Miep.)

Ik schrikte er wèl van, hoor.
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MIEP.

Wel, beste juffrouw Co, dat had ik heusch niet gemerkt. U lag zoo vroolijk en
welgemoed temidden van ons troepje.
JUFFR. CO

Nu, de schrik heeft ook niet lang geduurd. Vijftien joelende kinderen zijn wel geschikt
om 'n geschrikt mensch gauw weer bij te brengen, beter dan eau de cologne, vliegende
geest en dergelijke....
(Zij blaast uit.)

Phoe! 't Was 'n gezwoeg, dat duin op. Dan voelt 'n mensch als ik opeens z'n jaren,
Miep.
MIEP.

M'n lieve serafijn, u bent en blijft eeuwig jong, zooals dat eenmaal hoort bij wezens
van uw soort en hemelsche positie. Maar nu u zoo vriendelijk geweest bent om neer
te dalen, neem nu ook onze gewoonmenschelijke rust er maar eens van, en ga zitten
op 'n aardschen stoel, al kon die ook makkelijker wezen.
(Zij haalt 'n stoel van de veranda en zet die met 'n flinken zwaai bij Juffrouw Co neer.)

JUFFR. CO
(glimlachend).

Spotster! Dank je wel. Ik wou heusch dat ik me wat hemelsch koeler en luchtiger
voelde.
(Aarzelend.)

Zou ik ook iets....
MIEP.

Mogen drinken? Wel zeker mag u dat. Ik heb melk bij de hand. Iets anders kan ik u
tot m'n spijt niet geven.
JUFFR. CO

O, dat zal heerlijk smaken. Alles zou me nu smaken, geloof ik.
(Miep gaat haastig 't huis in en komt later met 'n glas melk
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terug, dat ze juffrouw Co geeft.)

(Tot Ellen.)

U zult wel verbaasd zijn, me hier te zien, niet?
(Ellen die bij haar is komen zitten, knikt nu.)

Ik kom eigenlijk als afgezant van onze oude Mietje, om me eens van het welzijn van
haar nichtje op de hoogte te stellen. Ik heb tot m'n genoegen al gezien, dat ze het
goed maakt.
(Tot Miep.)

Dank je wel.
ELLEN.

Ja, ze is enorm bijgekomen.
MIEP.

Mietje van der Plas? Dat zou ik denken. Atie zal u nog wel nadere inlichtingen
omtrent haar kunnen geven. Die trekt den halven dag met haar op.
(Ellen schrikt als ze Atie's naam hoort noemen en ziet Miep verwijtend aan.)

JUFFR. CO

Doet ze? Hoe lief van haar!
ELLEN
(stemmig).

Wij zijn eenmaal hier om met de kinderen op te trekken, juffrouw van der Bank....
U wist zeker niet, dat m'n zuster hier was?
JUFFR. CO
(verlegen).

Nu, ik.... ik vermoedde het wel.
MIEP
(glimlachend, beslist).

Ik zal haar even roepen.
ELLEN
(Miep tegenhoudend, smeekend).
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Nee, doe 't niet, Miep.
(Tot Juffr. Co.)

Ik ben bang dat het.... misschien pijnlijk voor haar zal zijn, u te ontmoeten.
MIEP
(a.v.).

Gekheid. Ze zal dolblij wezen juffrouw Co te zien.
JUFFR. CO
(vriendelijk, zacht).

Ik geloof 't ook, juffrouw van Weelen. We hielden zooveel van elkaar, uw zuster en
ik, en ik denk niet, dat door de omstandigheden dat gevoel veranderd zal wezen. Het
mijne tenminste niet. Ik zou haar héél graag eens spreken.
ELLEN
(met 'n zucht).

Dan zal ik haar roepen. Blijf jij maar, Miep.
(Ellen af.)

JUFFR. CO
(hoofdschuddend).

Ik ben geen welkome gast, Miep. Nu, ik kan 't me ook wel begrijpen. Hoe is 't met
Atie?
MIEP.

Niet best. U doet goed, dat u haar eens op komt zoeken.
JUFFR. CO
(terwijl zij glimlachend voor zich heen kijkt).

Ja, ik denk, dat m'n bezoek haar wel goed zal doen.
MIEP
(ziet haar seherp aan).

Denkt u dat?
JUFFR. CO
(a.v. 'n ietsje verlegen).

Ik heb er zoo'n vermoeden van.
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MIEP.

Zóó! zoo! - Vertelt u eens. Hebt u ook 'n aardig scheepje gezien, dat ginder vlak bij
't strand ligt?
JUFFR. CO
(doet haar best verbaasd te kijken).

'n Scheepje?
MIEP.

Ja, 'n jacht moet 't wezen.
(Zij wacht even; Juffr. Co zwijgt verlegen, zich bewaaiend met haar zakdoek.)

JUFFR. CO
(verlegen).

Wel, wel.... Phoe, wat is 't warm!
MIEP.

Zou 't ook van Fré kunnen wezen?
JUFFR. CO
(verschrikt en heel verlegen).

Van m'n neef? Hoe kom je dàaraan?
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MIEP.

Ja, dat is zoo. Hoe kom ik er aan?....
(Glimlachend, veelbetekenend.)

Ik weet al genoeg. U hoeft niets meer te zeggen, uw onschuldig serafijngemoed met
geen enkel leugentje te bezwaren.
JUFFR. CO
(half verlegen en perplext, half lachend).

Maar kindlief, ik heb toch niets gezègd?
MIEP
(a.v.).

Volstrekt niet. En niet gebloosd, ook, niet zichtbaar tenminste. Daar bent u te warm
voor.... U wilt Atie zeker wel graag eens onder vier oogen spreken?
JUFFR. CO
(gretig).

Héél graag.
MIEP.

Best. Ik zal er voor zorgen. Ik zal zoolang Ellen en de bende wel voor m'n rekening
nemen.
(Nu ernstig.)

En o beste juffrouw Co, ik hoop van harte, dat uw verwachtingen vervuld zullen
worden, en dat uw bezoek en dat van....
(Zij wuift met haar hand naar de zee,)

van....
(ondeugend)

phoe, wat is 't warm....
(Onschuldig.)

ik heb toch niets gezègd, wel?.... de arme Atie geluk zullen aanbrengen! Ze heeft ze
noodig, wat zon en geluk.
JUFFR. CO
(verbaasd, lachend).
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Miep, Miep, zoo slim als jij toch bent!....
MIEP.

Ik?! Daar komt Atie al.... Tot straks, beste serafijn en verkondig uw blijde boodschap
nu maar vlug.
(Atie komt haastig 't huis uitkopen, gevolgd door Ellen, Miep gaat naar Ellen toe, zegt
zachtjes iets tegen haar, steekt haar arm door die van Ellen en voert haar dan links naar
achteren. Beiden af.)

ATIE
(vliegt nu naar juffr. Co toe, zij wil haar eerst, wat beschroomd, de hand geven, maar juffr.
Co omarmt en kust haar hartelijk).

JUFFR. CO
(eveneens ontroerd, hartelijk).

Wel Atie, kind, hoe ìs 't met je!
ATIE
(half schreiend, half lachend).

O beste tantetje....
(zich verbeterend)

juffrouw Co.... Hoe heerlijk om u te zien!
JUFFR. CO

Zeg jij maar tantetje hoor, net als vroeger. En laten we nu eens rustig gaan zitten.
(Zij gaan beiden rechts op 't duin zitten. Atie, na vergeefsche poging om zich te bedwingen,
begint nu zachtjes te huilen.)

Ja, huil maar eens uit; dat zal je goed doen.
(Korte stilte.)

Kindlief, wat ben ik blij je te zien! Ik had al veeleer naar je toe willen komen, maar
Truus....
(Zich verbeterend.)

We dachten allebei dat 't beter was van niet.... En 't ging trouwens ook wat moeilijk,
zoolang je bij je ouders was.... Maar zoodra ik hoorde dat je hier was met de
vacantiekolonie, toen kon ik 't niet langer uithouden.
ATIE.

En ik heb zoo naar ù verlangd, zoo dikwijls, ò zoo dikwijls!
JUFFR. CO
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(haar hand drukkend).

Beste kindje!.... En kijk me nu eens goed aan.
(Atie doet zoo, juffrouw Co schrikt van haar vermagerd uiterlijk.)

O foei, je ziet er....
(zich bedwingend)

je bent mager geworden....
(Breekt verlegen af, dan bezorgd.)

Je hebt 't toch niet te druk gehad, kind?
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ATIE
(nerveus).

Nee, ik moét 't druk hebben, anders.... Ik heb 't niet druk genoeg, geloof ik. En
juffrouw Truus, maakt die het ook goed?
JUFFR. CO

Best. Die is uit logeeren. Bij 'n vriendin.
('n Wat pijnlijke stilte. Juffr. Co en Atie zijn beiden verlegen. Juffr. Co begint nu, aarzelend
en zacht).

En Willem.... Je wilt zeker wel graag eens weten hoe híj 't maakt?
(Atie knikt.)

Hij doet z'n best, erg z'n best. Er over heen is hij niet, dat kan ook niet zoo gauw,
wel? 't Zou niets voor hèm zijn. Maar hij werkt flink en.... z'n stemming is goed....
altijd even vriendelijk en hartelijk,
(zachter)

al is hij natuurlijk wel eens stil.
(Atie's hand weer vattend, innig.)

Zoo 'n beste jongen als hij is. Dat mag ik wel zeggen, niet? Ik weet dat jij dat ook
vindt....
ATIE
(ontroerd, met tranen in haar stem).

Ja, o ja, er is geen beter mensch dan hij.
JUFFR. CO
(zacht).

.... En nu is hij eergisteren vertrokken.
ATIE.

Vertrokken? Waarheen?
JUFFR. CO

Had je 't dan nog niet gehoord?
(Atie knikt ontkennend.)

Naar Amerika en Indië, voor de zaak. Voor ruim 'n jaar.
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(Knikkend.)

'n Heele leegte voor ons. 't Is 'n idee van m'n broer; 'n uitstekend idee hè? 't Was goed
voor de zaak en in de eerste plaats voor hèm. Hij mòest eens in 'n andere omgeving
komen. We hebben nu hoop, dat die reis hem wel op zal knappen.
ATIE
(verlicht).

Ja, ja, 'n uitstekend idee. Afleiding is het beste voor hem. Ik ben er zoo blij om....
(haastig)

blij voor hèm, meen ik.
(Zachter.)

Ik was er zelf ook zoo graag uitgevlogen dit jaar, vèr weg.
(Korte stilte, dan heel zacht.)

Heeft hij ooit nog....?
JUFFR. CO
(ook zacht, op haar lieven, voorzichtigen toon).

Over jou gepraat?.... Niet dikwijls, kindje, 'n Heel enkelen keer maar, nu bij z'n
afscheid onder anderen. En dan op zoo'n lieve manier. Altijd zonder eenige bitterheid.
Je hoeft je zelf geen verwijt te doen, lieverd. Hij heeft jou nooit iets verweten.
ATIE
(diep ademend).

O gelukkig. Ik ben er zoo bang voor geweest, al dacht ik 't ook niet van hèm.
(Zacht.)

Ik heb mezelf zoo veel verweten.
JUFFR. CO
(zacht, ernstig).

Ik geloof, 't heeft alles zoo moeten wezen, kindje....
(Wat moeilijk.)

Ik ben nu op het oogenblik heel alleen thuis.
ATIE
(zonder haar aan te zien).
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Is.... uw andere neef dan niet....?
JUFFR. CO

Fré? Frederik, die is nu weg; gisteren vertrokken. Hij is trouwens den geheelen winter
weg geweest. Hij heeft met z'n jacht in de Middellandsche zee gekruist.
(Met trots.)

Tot heel naar Griekenland toe. Maar niet alleen. Hij had 'n vriend bij zich en ook denk eens even! - 'n klerk van m'n broers kantoor die 'n bloedspuwing gehad had en
door den dokter naar buiten was gezonden.
(Nu op blijden, verrukten toon.)
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En die jongen - hij is onbemiddeld - is nu zoo opgeknapt! 'n Heel ander mensch
geworden. 'n Voldoening voor Fré, hè?
ATIE
(opeens stralend).

Hoe heerlijk, o hoe héérlijk!! En hoe goed van....
(zich haastig verbeterend)

heerlijk voor dien jongen, meen ik en voor z'n ouders....
JUFFR. CO

Niet waar? Die zijn er verrukt over. En zoo dankbaar natuurlijk. 't Was net iets voor
Fré ook. Met al z'n fouten is hij echt royaal en genereus. En toen is hij voor veertien
daag heel onverwacht thuis gekomen. We dachten dat hij nog ergens op zee was.
(Zij begint opeens zachtjes te schoklachen.)

ATIE
(glimlachend).

Waarom lacht u, juffrouw?
JUFFR. CO

Om dat thuiskomen van hem! Als ik dáár nog aan denk! We meenden namelijk....
(Zich onderbrekend.)

Ken je dominé v.d. Pals?
ATIE.

Nee, ik heb hem nooit gezien.
JUFFR. CO
(haar best doend om ernstig te spreken).

O, 'n beste man! En hij preekt prachtig, zoo verhèven, weet je? Truus dweept met
z'n preeken en ik ook, bepààld. Hij is alleen uiterlijk.... wel wat eigenaàrdig, zoo in
z'n kleeren en z'n spreken, weet je....
(Op haar langzaam-smakelijk toontje.)

'n Klèìn beetje... komiek zou ik haast zeggen. - Fré noemt hem altijd
(haastig)

- 't is heel ondeugend van Fré, maar je weet hoe hij is....
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(met 'n ondeugende trilling in haar stem)

'n ongare Jan-in-de-zak. Omdat z'n kleur niet erg frisch is. En dan praat-ie op 'n
toon.... Fré zegt altijd....
(Haastig zich verbeterend.)

Nee, nee, ik mag 't niet vertellen wat Fré zegt. 't Is héél verkeerd van hem op die
manier te spotten....
(Nu weer met plezier.)

Maar zooals hij hem nadoet! Preciès. Dan zou je zweren, dat je hem hoorde.- Nu,
voor 14 daag, 's avonds, zaten Truus en ik samen in het salon, en toen hoorden we,
nadat er eerst gescheld was geworden, de stem van ds. v.d. Pals in den gang:
(Probeert nu op zalvenden toon te spreken.)

‘Zijn de dames in het salon, meisje? O, dank je, dan zal ik m'n weg wel vinden.’ Gut,
ik kan 't niet zoo nadoen, maar preciès de man. Truus kreeg 'n kleur, ja heusch, ik
zag 't en ze verschikte gauw wat aan d'r haar.
(Naief-ernstig.)

Ze dweept zoo met z'n preeken, weet je, en dan kan ze ook zoo heerlijk met hem
praten over den godsdienst en het hiernamaals.
(Goedig-eenvoudig.)

Ik ben niet zoo knap. Ik zit daar altijd maar stilletjes bij. - Ze was zóó in haar schik.
‘Hoe aardig van onzen dominé’, zei ze. De deur gaat open.... en jawel, daar komt
Fré binnen....
(Zij schatert nu.)

Als ik er nòg aan denk! Dat gezicht van Truus, en van mij ook zeker. En toen zei hij
zoo innig-vleiend: ‘tantetjes, al ben ik ds. v.d. Pals nu niet, u bent toch ook wel blij
om mìj te zien, niet?’.... Zoo'n deugniet, hè? Want 't wàs verkeerd natuurlijk. - Maar
zooals ik gelachen heb! En Truus ook. Ze draaide haar hoofd om, maar ik heb 't
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tòch gezien.... En het ergste is, verleden Zondag in de kerk toen hij preekte - want
we gaan hem altijd hooren, er is er geen één die zóó preekt, - toen onder het gebed,
moest ik opeens aan Fré denken, zooals diè hem nadeed.... En.... o nee kind, 't is
vreeselijk! toen begon ik heusch te lachen....
(Met de linkerhand voor haar mond, zachtjes.)

Stel je vòòr, onder 't gebèd! Ik wist geen raad! Truus keek me aan met 'n paar oogen!
En ze had groot gelijk.
(Zij lacht weer even, dan, uitblazend.)

O, o!
(Nu weer ernstig.)

En het gebed was juist nogal zoo mooi, ìnnig treffend en verheven, weet je.... Ja, als
z'n stem en z'n uiterlijk maar niet zoo....
(Naief, met 'n zucht.).

... Och kindje, kindje, 't is zoo jammer, dat de deugd soms niet 'n beètje aantrekkelijker
is....
ATIE
(opeens schaterend).

O tantetje, hoe heerlijk!
JUFFR. CO
(verschrikt).

Maar Atie, nee heusch.... Waarom lach je nu? Ik zei 't niet om.... Ik wou geen
aardigheid zeggen, hoor....
ATIE
(a.v.)

Ik kan 't niet helpen.... 't Klonk zoo grappig.
(Tante Co doet vergeefs haar best zich in te houden; dan schateren ze samen.)

JUFFR. CO
(haar oogen afvegend).

O foei, o foei! Als Truus ons hoorde....
ATIE.
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Hoe verrukkelijk! Ik heb in 'n jaar niet zoo gelachen. Wat doet dat goed!
JUFFR. CO

Nu, dan ben ik maar blij, dat ik het je verteld heb. Je hebt heusch wat kleur gekregen.
Net de Atie van vroeger weer.
('n Stilte.)

ATIE
(zacht, met eenige bitterheid).

Fré.... Frederik is dus heel vroolijk en gelukkig?
JUFFR. CO
(nu ernstig).

Ja, dat is hij. Nee, niet zoo kijken, lieverd. Weet je waarom?
(Atie knikt stug van nee.)

Atie, ik zou zoo graag eens even met je uitpraten, eens héél vertrouwelijk! Mag ik
dat wel? Zonder dat je me onbescheiden zult vinden?
(Atie knikt zonder haar aan te zien.)

Wil je me dan niet aankijken?
ATIE
(heel zacht).

Liever niet.
JUFFR. CO

Nu, 't hoeft ook niet. Ik begrijp wel kindje, 't is pijnlijk voor je, - al hoef je geen
schaamte te voelen, volstrekt niet, hoor. - Hij heeft met me gesproken over jou.
ATIE
(nu opziend, haastig invallend, gretig).

Dus hij heeft me niet vergeten?
JUFFR. CO
(glimlachend).

Geen kwestie van.... O lieverd, ik had verleden jaar al wat vermoed, toen 't engagement
afging. Door 'n paar woorden, die híj, Fré meen ik, zich over je liet ontvallen. En ik
ben daarna zoo veel gaan begrijpen! - En nu vertelde hij 't me: dat hij van je houdt,
en dat hij gelooft, dat jij ook houdt van hèm.... Is dat zoo schatje, of vergist hij zich?
ATIE
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(heel zacht, voor zich kijkend).

Nee, 't is zoo.
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JUFFR. CO
(knikkend).

Ik begrijp 't zoo goed, zoo volkòmen, hoor! Die charme, die hij heeft, niet waar? Wie
zou er niet van hem houden? Net de charme van z'n oom George.
(Zacht.)

Eerst, dat erken ik, vond ik 't wel vreeselijk, het idee, en kostte het me veel er aan te
wennen. Om Wim natuurlijk. - Maar Wim is zoo goed. Die zal vóór alles jou gelukkig
willen zien. En dan kindje, waar zou het nu ook toe dienen, om twee menschen
inplaats van één ongelukkig te maken. Is 't niet zoo, Atie?
ATIE.

O tantetje, tantetje, ik ben zoo blij! Als u wist, hoe ik geleden heb, dit jaar. Ik kon
van niets meer genieten, niet van de natuur, van de zon, van muziek, van niets wat
me vroeger zoo lief was geweest. Alles was grijs om me heen en zoo dood, zoo dood!
Terwijl ik juist zoo smàchtte naar zon en geluk en vroolijkheid!
JUFFR. CO
(glimlachend).

Die zullen nu weer voor je komen, lieverd.
ATIE
(opeens juffr. Co's hand vattend, heel dringend en intens).

Niet waar, hij is niet slecht!
JUFFR. CO

Natuurlijk is hij niet slecht. Denk eens zoo gul als hij is; aan dien jongen, dien hij
pas weer geholpen heeft.
ATIE
(a.v.)

Ja, ja, dat is zoo. Hij voelt veel voor anderen. Egoïst is hij niet, wel?
JUFFR. CO
(even aarzelend).

Nee; tenminste.... in veel opzichten niet.
ATIE
(a.v.).
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En hij is ook oprecht? Hij doet zich niet beter voor dan hij is? Eer slechter soms?
JUFFR. CO

Jawel, dat is ook zoo, zeker. Ik wil je niet opofferen terwille van hem. Dat moet je
niet denken.
(Met nadruk.)

Maar ik heb werkelijk de vaste overtuiging, dat, als hij eenmaal met jou getrouwd
is, hij 'n ander mensch zal worden. Dat jìj hem misschien tot werken zult brengen.
ATIE
(stralend).

Zoudt u dàt denken?!
JUFFR. CO

Stellig. Omdat hij van jou houdt, zooals hij nog nooit van 'n ander heeft gehouden.
ATIE
(a.v.).

Als dàt eens kon. Ik 'n beter mensch van hem maken...!
JUFFR. CO

Ik denk 't ook daarom, kindje, omdat z'n oom George....
(Gewichtig.)

Wel, om je de waarheid te zeggen, geloof ik, dat die, vóór hij met me verloofd
raakte....
(op haar langzaam, smakelijk toontje)

ook wel eens 'n beetje.... ondeùgend geweest was....
(heel veelbetekenend)

met vroùwen, weet je?
ATIE.

Gelooft u heusch?
JUFFR. CO
(knikkend, heel gewichtig).

Er is me later wel eens iets van ter oore gekomen. - Toèn begreep ik dat zoo niet....
ik was nog erg onwetend in die dagen. Maar later, toen ik meer wereld- en
menschenkennis had gekregen, toen ben ik me daar pas rekenschap van gaan geven.
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ATIE
(zacht).

Was u daar toen bedroefd om?
JUFFR. CO
(naief).

Och nee, niet erg. Want ik wist dat hij, van onze verloving af, 'n ander mensch was
geworden. En door al z'n ervaringen had hij iets erg interessants over zich gekregen,
iets gedùchts interessants. - En zoo zal het Fré nu ook gaan. Je moet daarbij niet
vergeten, zooals die twee, George en hij, nageloopen zijn geworden! Kindlief, 't zijn
sterke beenen die de weelde dragen. Als dàar 'n mannenhoofd niet van op hol gaat....
('n korte stilte).

ATIE.

En waar is hij nu, Fré?
JUFFR. CO
(glimlachend).

Met z'n jacht langs de kust aan 't kruisen.
ATIE
(snel ontroerd).

Dus dat scheepje dààr....?
(Juffr. Co knikt.)

O, ik had 't al gedacht...
(voor zich).

Zóó dicht bij!....
JUFFR. CO
(a.v.)

Vlak bij, ja.... Denk eens, ik ben 'n dagje mee geweest op 't jacht.
ATIE.

Heusch waar? Was 't niet zalig?
JUFFR. CO
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Verrukkelijk, kind. Truus wou niet, die was er griezelig van. Bang voor zeeziekte
weet je, en voor de gevaren....
(Met zekeren trots.)

Ik.... och, ik ben eenmaal meer avontuurlijk. Van kind af geweest. Ik hou wel van
het ongewone. - 't Was trouwens 'n prachtige dag, 'n zee als 'n spiegel. Geen mensch
had er ziek kunnen worden. En zoo beelderig als het jacht er uitziet! 'n Flinke kajuit
voor de maaltijden, alles van binnen met dof mahonie en koper, één als salon, 'n
rooksalonnetje..... 'n groote slaapkajuit voor hem, die wel voor twee zou kunnen
dienen....
(kucht even)

ik meen.... zoo ruim, weet je.... En alles zoo smaakvol ingericht, keurig! En 'n lekkere
lunch en diné als ik gehad heb....! Enkel gerechten, waar hij wìst, dat ik van hield:
kreeft met mayonnaise, waar ik dol op ben, en dan roombaisers en champagne. Lief
van hem, niet? - En hij zag er zoo aardig uit, echt romantisch. 'n Wit flanellen broek
en zoo 'n blauw laken jasje met koperen knoopen. Z'n das artistiek los gestrikt, zoo
'n beetje zwierig, weet je, en dan 'n breed roode ceintuur. Ja.... en 's avonds op dek,
toen heeft-ie liedjes voor me gezongen, dezelfde die George vroeger zong, dit o.a.....
(Zij neuriet: ‘Jour de mon enfance, oh jour d'innocence’)

Je kent 't wel, lief hè? 't Is uit de ‘Pré aux clercs’. En dan dit, ook uit de ‘Pré aux
clercs’....
(neuriet: ‘Rendez moi ma patrie, ou laissez moi mourir....’)

't Riep al de herinneringen van vroeger weer voor me op, m'n hééle, korte geluk....
En ik voelde me weer jong, zoo jong als toen ik verloofd was.
(Wat langzaam.)

Och kindje, kindje, 't is zoo vreemd.... 'n Menschenhart, dat wordt nooit oud. Dat
blijft altijd verlangen, en pijn en vreugd voelen, zooals vroeger.
ATIE
(haar kussend).

Lieve, beste tantetje.... En zegt u eens, weet hij nu dat ik hier ben?
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JUFFR. CO
(veelbeteekenend glimlachend).

Hij dacht het wel. En ik zal hem even 'n teeken geven, dàt je er bent.
(Zij staat op, loopt dan naar boven 't duin op en wuift met haar zakdoek.)

ATIE
(in stille verrukking).

Is hij zóó dichtbij?
TANTE CO
(knikt glimlachend).

't Is vandaag immers 'n jaar geleden dat hij afscheid van je heeft genomen.
ATIE
(snel).

O! heeft hij u dat verteld, wat hij toen gezegd heeft; dat hij over 'n jaar
(zij zwijgt beschaamd).

...?
JUFFR. CO
(knikkend).

Alles. Dat hij over 'n jaar naar je toe zou komen.
ATIE
(beschaamd).

En vindt u me toch niet slecht, heusch niet slecht?
JUFFR. CO

Heusch niet slecht. Je hebt hem immers geantwoord dat je trachten zou hem te
vergeten. En dat heb je ook gedaan, heel dapper en flink. Je hebt je geluk wel verdiend,
nu.
ATIE
(zacht mompelend, voor zich).

O, ik kan 't nog niet gelooven....
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(Nog eens werktuigelijk.)

Fré hier....!
(Dan plotseling weer in werkelijkheid.)

O tantetje, en ik zie er zoo slordig en leelijk uit.
JUFFR. CO

Niets leelijk hoor, 'n beetje bleek, maar die bleekheid zal over 'n paar minuten, als
hìj er is, wel verdwenen zijn. Kijk, daar komt het blosje al.... Nu je blouse wat
aftrekken, zoo.
(Zij doet zoo bij Atie.)

En je haar 'n beetje opstrijken.... Heb je geen kammetje? - Wacht, neem het mijne
maar!
(Zij geeft haar zakkammetje aan Atie, die nu haar haar opkamt.)

Mooi zoo! En dan 'n roos in je ceintuur....
(Zij neemt 'n paar rozen, die in haar corsage zitten en steekt die in Atie's ceintuur.)

Dat deed ik vroeger ook, als ik George verwachtte. Ik had ze voor je meegebracht.
(Met tranen in haar oogen, haar kussend.)

O, kindje, ik gaf er wat voor, als ik nu opeens 40 jaar jonger kon worden en 't George
was, die ik verwachtte.... Al gun ik het je van harte, je geluk hoor, àl het geluk en de
zaligheid, die ìk niet heb mogen genieten, lieverd. - Nu wuif ik hem nog even, en
dan.... tot straks!
(Zij loopt met jeugdig vuur 't duin op en wuift met haar zakdoek in de richting van de zee.
Ellen met Miep achter haar komen nu haastig van achteren naar Atie toe, Ellen vooruit.)

JUFFR. CO

Ja, hij komt, hoor Atie, hij komt!
(Zij verdwijnt haastig naar links achter.)

ELLEN.

Wat beteekent dat, Atie?
ATIE
(met stille verrukking).

Fré is gekomen!
ELLEN.

Fré! Om jou?.... O Atie, ga met me mee, ik smeek je er om....
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(Zij vat Atie.)

ATIE
(zich losmakend, stil verrukt).

Nee, ik blijf hier.
ELLEN
(angstig, dringend).

Maar wat wil je dan? Je wilt toch niet....? Je zoudt je ongeluk tegemoet gaan.
(Met ontroerde stem.)

Toe, ga mee, voor het te laat is. Ik zal wel met hem spreken.
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ATIE.

Nee, vraag 't me niet meer. En laat me alleen. Ik weet wat ik doe.
(Zacht.)

't Spijt me voor je Ellen, maar ik kan niet anders.
(Met trillende, juichende stem.)

Ik wil leven! lèven! versta je!
MIEP
(komt nu naar Ellen toe).

Kom, ga mee Ellen, kijk eens hoe ze al veranderd is. Hier helpt geen praten en
moraliseeren meer.
(Zij voert Ellen 't huis in. Ellen gaat schoorvoetend en met gebogen hoofd.)

FRÉ
(van achter op het duin met z'n pet naar haar wuivend, vroolijk en vast).

Dag Atie! Het jaar is om en hier ben ik!
ATIE
(zij aarzelt even en vliegt dan naar hem toe. Met haar armen om hem heen geslagen, klampt
zij zich aan hem vast. Stamelend:)

Fré, o Fré! Eindelijk....!! Gelukkig-zijn.... gelukkig-zijn....
(Hij kust haar en streelt haar haar.)

FRÉ
(glimlachend).

Arm puriteintje! Wat ziet ze bleek en verhongerd.
(Licht-spottend.)

Heeft de philantropie haar dan geèn geluk aangebracht?
(Hij voert haar langzaam naar voren.)

ATIE
(zacht, bijna sidderend).
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't Was zoo vreeselijk, het heele jaar! Heb jij ook geleden en naar me verlangd?
(gretig, dringend)

naar mìj alleen verlangd?
FRÉ
(haar kussend).

Naar jou alleen verlangd. En nu heb ik je weer. Over 'n paar maanden zijn we
getrouwd.
ATIE
(hem verrukt aanziend).

Toovenaar!
(Nu angstig.)

Maar thuis, vader en moeder! Wat zullen die zeggen? Hoe moet dat gaan!
FRÉ
(glimlachend).

Ik raak ze even aan met m'n tooverstaf en dan leggen ze de handen van den zondaar
en het puriteintje in elkander. Vertrouwen maar! Ik heb wel moeilijker menschen te
overwinnen gehad. En avant! Het geluk tegemoet!
ATIE
(zich tegen hem aanvleiend met trillende stem).

Het geluk!!
Einde van het Eerste Bedrijf.
(Wordt vervolgd).
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Tragi-komedie
door C.P. Brandt van Doorne.
V.
Toen Truida 'n halve week bij haar zuster had gelogeerd, kon ze zich al niet meer
ìndenken in die krankzinnige angst die haar de dag van haar komst zo afschuwelik
had gemarteld.
Niet dat ze zich opgewekt voelde. Natuurlik niet. Maar ze verkeérde in droefstille,
niet al te pijnlike stemming, waarin het leven haar ten minste draaglik scheen.
Noch Nora noch Willem die ooit, ook maar met een enkel woord, over 't gebeurde
spraken. Bij tijden scheen het haast of er niets was geweest en niets te wachten stond.
's Morgens hielp ze met omwassen van het ontbijtservies, later met andere
huishoudelike bezigheden. Ze las ook tamelik veel. Romans uit het leesgezelschap.
's Middags, als 't weer het maar even toeliet, wandelden ze met hun drieën. Een enkele
maal, meest als er regen dreigde, werd 'n museum van schilderijen bezocht. Tegen
vieren moest Lansberg naar Zeemanshoop, en dan liepen of tremden zij en Nora naar
huis. 's Avonds hield ze zich bezig met haar boek en het Handelsblad, of luisterde
als Nora speelde. Ook werd er wel eens 'n uurtje geomberd.
In Lansberg's houding tegenover haar, was eerst, ondanks z'n gewone beleefdheid,
iets koels en terughoudends geweest. Kwam het omdat hij kwaad op haar was? Of
moest ze het toeschrijven aan 'n soort van.... verlegenheid? Ze wist het niet recht.
Maar in ieder geval, het sleet. En bij 't geen ze verwacht had, van hèm, van zijn
stijfheid en vormelikheid, viel hij haar vreselik mee.
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Toch bleef er àldoor iets onzekers, iets vaag benauwends in de afmosfeer. Soms bijna
weg, onmerkbaar vervluchtigd.... Maar dadelik kwam het terug, met zacht schrijnend
denken aan 't langzaam maar zeker naderende, onontkoombare....
Dat was vooral 's avonds.
's Morgens bleef meestal die zacht-weeë angst langer weg, maar ze voelde zich
dan ook weer dikwels fysiek onlekker.
Meermalen kon ze zo goed als niets bij 't ontbijt gebruiken. Brood en kaas, 't stond
haar tegen, ze kreeg het niet dóór. Toch was ze flauw. En 'n uurtje later had ze soms
maagpijn van honger.
Maar Nora mocht dat niet merken, en Willem nog minder. Ze jokte dat ze nooit
meer dan één boterham 's morgens at; zo lang als ze kon hield ze 'n hapje in de mond,
keek voor zich uit en was liefst maar onzichtbaar geweest....
Na de koffie knapte het meestal op, herkreeg ze 'n beetje veerkracht. Dan voelde
ze ook weer iets als vertrouwen, dat het - hoe wist ze zelf niet - misschien nog wel
loslopen zou. Want - Nora wist het nu immers? En die zou - hoopte ze - wel wat
bedenken, waardoor het ergste voorkomen werd.
Het ergste. In sombere ogenblikken had ze zich al voor de geest gehaald: overal
weggejaagd worden, haar klein beetje geld verteerd, dan bedelen met 'n kind op de
arm, en het vreselik einde: zich mèt het kind verdrinken....
Nee, nee, dàt zou niet hoeven. Nora liet haar niet over aan haar lot!
Door Lansberg en zijn vrouw werd, als Truus er niet bij was, telkens beraadslaagd
en overlegd.
Hier waren ze 't volkomen over eens: de zaak moest geheimgehouden. Voor
iedereen, als 't even kon. De Binkstee's zouden wel zwijgen, dat was in hun eigen
belang. Meneer had 'n erg minne rol gespeeld. Hij noch mevrouw kon wensen dat
het bekend worden zou. En overigens wisten 't alleen: zij beiden en Truida. Wie
weet, misschien was schandaal te vermijden.
Zij moest dus bijtijds, liefst onder 'n andere naam, bij iemand in pension, daar
blijven tot na de geboorte van 't kind. Dan konden ze verder zien. Het kind diende
uitbesteed. En Truus natuurlik zo gauw als het ging weer in betrekking.
Intussen zat hèm die advertentie dwars. Hij voelde meer voor
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Duitsland dan België, en wou dus met 'n duitse beginnen. Maar hoe in 't Duits te
zinspelen op zwangerschap, niet al te duidelik, maar toch te begrijpen? Te beginnen
met ‘Eine schwangere Frau’, leek zo ruw....
Toch zou 't misschien moeten: hij wist niets anders, en hulp vragen, daar was geen
sprake van. Aan Nora? Die zou er nòg minder weg mee weten.
Hij begon nu met iets in het Nederlands op te stellen: ‘Wordt gezocht voor een
dame van goede familie....’
Hier stuitte hij al. Hij kon toch niet schrijven: ‘'n pension om daar te bevallen?’
En zette hij alleen: ‘pension voor 'n half jaar’ of iets dergelijks, dan waren de mensen
die er kennis van namen, onvoldoende ingelicht.
't Scheen niet gemakkelik. Gelukkig dat er geen haast bij was.
Maar 'n paar dagen later, bij het naar bed gaan, begon Nora er over.
Hij moest erkennen, hij schoot niet op. ‘Wat dient er eigenlik in te staan, dunkt
je?’
‘Nou, dàt ligt voor de hand. Dat je bij 'n fatsoenlike vrouw kost en inwoning zoekt
voor 'n dame die e....’
‘Die? Zie je, dat is 't hem juist!’
‘Die in belangwekkende omstandigheden verkeert, zou ik zeggen.’
‘Jawel, dat wàs misschien iets. Maar kan je dat letterlik in het Duits vertalen?’
‘Waarom niet. Wat is belangwekkend?’
‘Ik denk interesse-erregend. Maar gaat dat: Eine Dame in interesse-erregenden
Umständen?’
‘In interessanten Umständen lijkt me nog wel zo goed.’
‘We moeten zeker zijn dat het verstaanbaar Duits is. Je stelt je anders bloot aan
de malste vergissingen.’
‘Weet je wat ìk zou doen?’ zei Nora. ‘Op societeit liggen zeker wel duitse kranten,
kijk die es door of je er geen advertentie in vindt waarin ze zo iets vragen.’
Dàt was 'n verstandige raad.
En de volgende middag begon hij op Zeemanshoop zijn nasporingen in Kölnische
Zeitung, Frankfurter Zeitung, Berliner Tageblatt; angstig dat kennissen hem betrappen
zouden, navraag doen naar de reden van die ongewone belangstelling.
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Nergens vond hij wat hij zocht.
Toen naar café's waar mogelik andere kranten of tijdschriften lagen.
Hij snuffelde 'n paar dagen vergeefs. Maar eindelik, in Polen - zijn hart voelde hij
kloppen - daar las hij in Jugend de annonce: ‘Damen welche sich veranlasst fühlen
einige Zeit in Zurückgezogenheit zu verweilen, finden freundlichste Aufnahme....’
en zo voorts. Nu ja, 't kon hem verder op 't ogenblik niet schelen.
Hij kreeg zijn portefeuille, schreef, onwillekeurig oplettend of zijn doen ook de
aandacht trok, ongemerkt de gezochte regels over.
Nu was het verder gemakkelik: ‘Für eine Dame welche sich....’ enz., ‘wird
freundliche Aufnahme gesucht’. Zó ging het. Of, wacht es, misschien was het
opgegeven adres wel góéd; hij kon het ieder geval noteren: ‘Marie Rasmann, Wittwe,
in Lauterbach (Hessen).’ Nooit van de negerij gehoord. Maar dat dee er niet toe.
Hij borg zijn portefeuille op, bladerde 't Witzblatt nog eens door en schoof het van
zich af met een onverschillige duw.
Toen Truus die avond goeie nacht had gewenst, besprak hij de vondst met Nora.
Wat vond ze beter: ineens aan die weduwe schrijven, of toch maar 'n advertentie?
‘Weet je wat tegen 'n advertentie is?’ begon z'n vrouw, het voorhoofd fronsend.
‘We willen de zaak geheimhouden. Dáár is het om te doen. Maar nu dien je je naam
eerst aan de krant op te geven; komen er brieven, dan korrespondeer je met allerlei
lui....’
‘Da's niet erg. Ze krijgen mijn naam te horen. Niet die van Truida.’
‘Presies. Maar halen die mensen het in hun hoofd hier te informeren, naar jou,
omdat ze misschien niet iedereen in hun huis willen hebben, dan wordt de boel
bekend. Jij hebt geen familie, ik enkel Truus. En wordt ze eenmaal verdacht, dan
merkt men het gauw genoeg.’
‘Maar dat bezwaar bestaat er altijd. Ook als je aan juffrouw Rasmann schrijft. Die
kan hier ook haar korrespondenten hebben.’
Nora peinsde. In ieder geval, dàn was het gevaar minder groot. Eén kwade kans,
en geen vier, of vijf. Maar dat ze aan die
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weduwe hun adres moesten geven, ja het was jammer genoeg. En toch
onvermijdelik.... Tenzij.... Ja, dàt zou kunnen, dat zou het beste zijn.... Ze vroeg
ineens: ‘Als je zèlf er es heenging, naar Lauterbach?’
‘Ik? Dank je feestelik! Ik weet niet eens waar het ligt.’
‘Dat zoek je op. Zie je, dan hoefden we niet te schrijven. En 't mens daar komt
niets te weten, niet wie je bent of hoe je heet, en niet waar je woont. Bovendien, we
moeten naar háár informeren; we kunnen Truus zó niet sturen!’
‘Informeren? Bij wie? Bij de buren zeker?’
‘Wel, bij de burgemeester. Bij de politie desnoods.... Kijk 's man, 'k begrijp het
wel, het is voor jou geen pretje. Maar als we Truus willen helpen.... Je kunt
bijvoorbeeld naar de burgemeester gaan en zeggen dat je je interesseert voor 'n
dame....’
‘In interessanten Umständen.’
‘Voor 'n weduwe. 'n Jonge weduwe. Je doet je maar als haar dokter voor. En je
geeft 'n andere naam op. Ja, we moeten nu eenmaal wel draaien. Lam genoeg. Maar
't kan niet anders. En.... aan de burgemeester vertel je dan dat je 'n patiënt hebt die
'r man heeft verloren....'n Jonge vrouw zonder familie. En dat ze....’
‘Dat ze zo 'n sterke behoefte heeft om in Lauterbach te bevallen?’
‘Toe, wees niet flauw. Och, je verzint wel wat. Enne.... zijn de informaties goed,
dan spreek je af met die juffrouw Rasmann en kijkt er naar de kamer die Truus zal
krijgen, en of 't er zindelik is, en je vraagt naar de voorwaarden, en naar het eten en
zo....’
‘God ja, waarom niet! Allemaal niks! Maar 'k heb er verduiveld weinig zin in.’
‘Willem, toe, doe het om mij. Ja, 't is 'n koopje, ik weet het wel. Maar als je bedenkt
hoe 't er voor Truus op aankomt....’
Hij kreeg een idee.
‘As we het samen es deden?’
‘Vind je dat niet 'n beetje vreemd? Dat wij op reis gaan, met ons tweeën, en de
logee blijft thuis? Je kunt voor jou alleen gemakkelik 'n reden bedenken. Je zegt
eenvoudig: zaken. Je bent 'n paar dagen voor zaken uit. Dat is heel gewoon.’
‘Dat was 't misschien in Indië. Maar hier....’
‘Geen sterveling zal er wat van denken. Heren hebben zo dikwels iets waarvoor
zij de stad uitmoeten.’
‘Lamme kommissie.’
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‘Ja. Maar is 't niet het allerbest?’
‘In Godsnaam. Vooruit dan.’
De volgende avond - Mina was juist in de kamer - vroeg Nora als terloops aan 'r
man: ‘Dat telegram dat ik van middag heb aangenomen, is dat zo dringend?’
‘Ja.... Je weet wat ze eergisteren schreven. Ik kan er niet af.’
‘Telegram?’ informeerde Truus nieuwsgierig.
‘Och, niets biezonders’, zei Lansberg, die alles goed overdacht had. ‘'k Moet 'n
dag of twee, drie de stad uit voor zaken.’
Ze keek hem onderzoekend aan, vermoedende dat het betrekking kon hebben op
háár.
‘En waar ga je heen?’
‘Naar Rotterdam. Konferentie over 'n indiese maatschappij waar ik aandelen in
heb. Omdat ik de kaart van het land daar ken, wou 't bestuur graag met me
beraadslagen vóór de algemene vergadering. Dus vóór overmorgen. En daarna moet
nog gedelibereerd over 't javaanse personeel.’
‘O.’
‘Ik ga morgenochtend. Het is 'n vervelend zaakje.’
‘Reis heen en weer,’ ried Nora listig aan.
‘Ze hebben liever dat ik logeren blijf. Dan ben ik bij de hand, hè?’
Truus voelde 'n vage ongerustheid. Het leek haar zo raar, drie dagen naar
Rotterdam.... Deed Willem zo iets wel es meer? Nooit had ze er wat van gemerkt....
Als hij maar niet naar Arnhem ging om met Otto Binkstee te spreken!
Het denkbeeld alleen bezorgde haar hartkloppingen. Willem naar Arnhem.... Dat
leidde natuurlik tot niets.... Alleen tot erge onaangenaamheden, om háár.
Maar misschien was 't ook niet zo. Misschien ging hij écht naar Rotterdam, naar
die maatschappij.... Ze moest zich nog maar niet akelig maken.
't Was toch al vervelend genoeg. Hij drie dagen uit, zij met Nora alleen. Wat zou
het weer pijnlik worden, dat strakke, gewilde zwijgen, terwijl ze toch allebei
voortdurend aan 't zelfde dachten.
Ja, eerst was ze dankbaar geweest dat niet werd nagevraagd, niet gegist..... Maar
langzamerhand begon de onzekerheid haar

Groot Nederland. Jaargang 5

29
te drukken: hoe zouden Lansberg en Nora wel over haar oordelen? Wat zouden ze
samen verhandelen? Wat besluiten?
Ook werd de behoefte sterker om over zich zelf tot klaarheid te komen.
Wàs ze werkelik slecht en verdorven? Wàs ze.... een gemene meid?
Maar éérlik, éérlik, ze had het gebeurde niet gewild!
Misschien later wel es...? Maar in het eerst zeker niet. Toch had ze toegegeven.
Dat kon ze niet loochenen. En had ze aldoor beslist gezegd néé, dan had Otto haar
niet kunnen dwingen....
Dàt ze toegaf was juist zo vreemd. Meer als schandelik. Ze begreep het niet meer.
En hoeveel erger was 't niet in werkelikheid dan in gedachten!
Diep schaamde ze er zich over. En dan te bedenken dat het bekend zijn zou, over
'n maand of wat al, bij iedereen!
Want verborgen kon het niet blijven. In geen geval. O, was ze maar getrouwd....
Al was 't met 'n héel eenvoudige man.... Kon ze vóór Maart nog maar trouwen....
Dan zouden de mensen 't gebeurde zo erg niet vinden, ofschoon het toch feitelik 't
zelfde bleef. Trouwen. Och, 't was natuurlik onmogelik. Wie zou 'n meisje als zij....
En ze kende ook niemand....
Wat zouden Willem en Nora voorhebben met het kind? Misschien was 't al besloten.
Maar ze bedisselden alles samen, lieten hààr er buiten. Zij telde niet mee. En toch,
ja, 't was voor hùn onplezierig, maar 't ergste kwam op hààr schouders neer...
Lansberg was weg. En telkens die eerste dag voelde Truida hoe innig ze hoopte op
toenadering, op vertrouwelikheid met Nora....
Neen. Het ging net als ze had gevreesd. Nora deed stug en koel.
En drie lange dagen, drie lange avonden kropen voorbij, zaten de zusters tegenover
elkander, meest zwijgend, in zich zelf gekeerd, vol donkere, onuitgesproken
gedachten....
Toen Lansberg terugkwam, was Truus op haar kamer. Ze had zich weer minder
lekker gevoeld die dag, er zich eerst tegen ingezet, maar 's avonds er over geklaagd
tegen Nora. Op die 'r raad was ze dadelik naar boven gegaan.
Nora had dus in haar eentje gewacht op haar man. Al vóór
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halftien liep ze telkens naar het balkon om uit te kijken. Tot tweemaal toe verbeeldde
ze zich, bij een gaslantaarn in 't schemerend licht, Willem te onderscheiden. Maar
het bleek dat ze zich vergiste, ze sloot de balkondeuren weer en wachtte ongeduldig.
Juist zou ze weer opstaan toen ze 'm de voordeur hoorde openen. Ze liet het gordijn
vlug zakken en liep hem te gemoet.
Hij kuste haar opgewekt en dat stelde haar dadelik gerust. Maar toen hij in z'n
leuningstoel zat - achter 'n glas cognac-grok - en kalm begon: ‘Nu zal ik je 's uitvoerig
vertellen’, viel ze hem in de rede: ‘Zeg eerst, ìs 't in orde?’
‘Ja. Best in orde.’
‘Goddank.’
En toen vervolgde hij: Hij was eergisteren tot Frankfort gegaan. Dààr 's nachts
gebleven. De volgende ochtend eerst van Frankfort naar Fulda, toen van Fulda naar
Lauterbach, met 'n ouwerwetse boemel. Stoppen bij elke kerk met drie huizen, soms
bij 'n lege schuur. In Lauterbach naar de burgemeester gereden, zich voorgesteld als
dokter Lans uit Rotterdam. De man stond op 't punt om uit te gaan en ze waren samen
maar opgewandeld. 'n Aardig klein stadje, dat Lauterbach. De burgemeester, zo half
en half 'n boer; vrij oud al, met 'n schrander gezicht, 'n bruine vilten hoed op het
hoofd, duitse pijp in de mond, 'n wandelstok (die hij waarschijnlik zelf in het bos
had gesneden) in zijn bruine, verschrompelde hand. Hij glimlachte eventjes bij het
verhaal van de ‘Holländer’; snapte wel dat het een smoesje was, dat daar 'n vreemde
dokter kwam om in Lauterbach voor 'n patiënte pension te zoeken.... Maar 't was 'n
aardige oude baas. Hij was dadelik bereid om inlichtingen te geven.
Kort en goed: die weduwe Rasmann stond niet erg gunstig aangeschreven. Ze
zorgde voor 't uitbesteden van onwettige kindertjes, en de sterfte onder die stumpers
was overdreven groot. De politie hield 'n oogje op 't mens en 'r handlangsters. Wou
dokter Lans er meer van horen dan moest hij 's een bezoek brengen aan z'n kollega,
dokter Seyffert. Maar er was nog 'n andere juffrouw die pensionaires hield. Juffrouw
Blau. En van die was er niets verkeerds bekend.
Hij het adres gevraagd en naar juffrouw Blau. Die woonde in de Bahnhofstrasse
in 'n aardig wit villaatje met 'n rood dak. Voor en achter het huis 'n tuintje.
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De juffrouw was gelukkig te spreken. 'n Dikke vrouw van een vijftig jaar, erg lief,
hem tè lief, maar dat had je meer in Duitsland. Ze had voor één dame plaats. Nu was
de kamer bezet, maar over 'n week kwam ie open. Dames ‘in blijde verwachting’
had ze wel vaker gehad. Prijs 80 Mark per maand met pension en bediening, alles
en alles behalve de was.
Hij had gehuurd en voor een maand betaald, tegen kwitantie, om zeker te wezen.
‘Truus d'r naam heb je niet genoemd?’
‘Natuurlik niet! Ze viste er nog naar, maar ik deed of ik 't niet merkte. Ik zei alleen:
'n vroegere patiënte van me, 'n weduwe.’
‘En heb je de kamer gezien?’
‘Even.... Er was 'n dame in die zat te schrijven.’
‘Grote kamer?’
‘Gewoon. Zowat als deze. Meer vierkant. 't Is 'n benedenkamer. 'n Tuinkamer met
openslaande deuren.’
‘Nou,’ zei Nora en gaf hem een kus, ‘je bent 'n goeie man. Blij dat we zover zijn.’
‘Was Truida als altijd?’
‘Och ja. Van avond voelde ze zich niet heel lekker. Maar verder - ze doet alles op
haar dooie gemak en zegt niets. Daar kan ik me zo verschrikkelik aan ergeren! Ik
denk soms: kind, begrijp je 't wel? Of dringt het niet tot je door? Nóóit spreekt ze er
over. Nooit 'n stom woord.... En ik evenmin. Als zij niet begint....’
‘Maar Noortje, is dat nu wel billik? Ik vind het zo héél begrijpelik....’
‘Ik dan niet. 't Ligt niet op mijn weg om te vragen of ze van Binkstee houdt, en
hoe het gekomen is.... En hoe ze zich voorstelt later te doen... We nemen haar bij
ons op. Dat spreekt. En we sparen haar zoveel mogelik. Maar dat ze in 't minst geen
behoefte heeft om vertrouwelik te wezen....’
‘Beste meid: denk je nu 's even in haar plaats!’
Maar Nora wond zich op. ‘Als ik in haar plaats was zou ik ten minste zeggen: we
moeten de zaak samen ernstig bespreken. Want langer dan nodig is, laat ik je niet
met me opgescheept.’
‘Och, opgescheept....’
‘Nee, begrijp me goed. Dat zou ik zeggen in haar geval! Ik wil haar met alle liefde
helpen zoveel ik kan; maar zij, zij moest het gevoel krijgen dat ze er zich zelf doorheen
had te slaan!’
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‘Ze heeft jouw karakter nu eenmaal niet.’
‘En dan. Dàt is 't waar ik me het kwaadst over maak. Je kunt niet merken dat ze
één ogenblik denkt aan haar kind....’
‘Het kind. Ja, dat is zeker beroerd.’
‘Beroerd?’ herhaalde zij en haar neusvleugels trilden. Ze wachtte even, en barstte
los: ‘Ik wéét het natuurlik niet.... 't Is moeilik er je in te denken. Maar was ik niet
getrouwd, en moest ik bevallen, van jou, 't zou me niets kunnen schelen wat of de
mensen kletsten, maar 'k zou er blij mee zijn. Dààr!’
‘Noortje, Noortje,’ knorde hij.
Ze lette er niet op. ‘Maar Truus? Nee. Die vindt dat kind zó verschrikkelik, dat ze
er niet eens aan denken wil. Niet dùrft!’
Hij wou haar op andere gedachten brengen.
‘Het beste zal zijn.... dat viel me in, onderweg.... om het kind niet te dicht in de
buurt te houden. 't Moest maar in Duitsland uitbesteed.’
‘God ja,’ antwoordde ze hard, op vreemde toon. ‘Waarom niet? Hier of daar....
Als zij er niet om geeft is het toch 't zelfde. Hoe verder weg hoe beter. Wàt kan het
schelen!’
Vragend keek hij haar aan. Hij begreep haar niet. Maar ze gaf geen verdere uitleg;
stond op en zei: ‘Kom aan, het is laat. We moeten slapen.’
Gewillig dronk hij zijn glas leeg. Slapen. Ja, dat vond hij ook. Hij voelde zich toch
wat moe en sufferig na die reis.
Ze gingen naar boven. Hij kleedde zich haastig uit. Lekker, weer in je eigen bed,
met gewone kussens en dekens....
Maar lange tijd bleef hij nog wakker liggen. Aldoor bezig in gedachten met zijn
opdracht in Lauterbach. Hij redeneerde met de burgemeester, maakte weer afspraak
met juffrouw Blau, alles in 't Duits natuurlik....
Juist dommelde hij zo 'n beetje in, toen hij even moest luisteren.... Leek 't niet of
Nora zacht lag te snikken....?
Hij ontgaf het zich. Was ook te loom om te vragen, en viel bijna dadelik in diepe
slaap....
't Ontbijt was weggeruimd, en Nora vroeg aan haar zuster of ze het goedvond dat nu
eens werd overlegd. En of Willem er bij mocht zijn.
‘O zeker.... Best,’ antwoordde Truus. Ze was aan het denk-
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beeld gewoon geraakt dat haar zwager alles wist, voelde ook wel dat ze hem
vertrouwen kon.
Nora begon zonder inleiding: ‘Je begrijpt, 't is voor jou het best - trouwens ook
voor óns - dat er zo weinig mogelik uitlekt van de zaak. Je moet dus bijtijds hier uit
huis, eer iemand wat kan vermoeden.’
Truus knikte, en fluisterde: ‘Dat had ik ook gedacht. Maar waar kan ik heen?’
‘Ja, 't is wel zielig voor je, maar in je eigen belang moet je ergens naar toe waar
niemand je kent, en waar je weinig gevaar lopen zult om kennissen te ontmoeten.’
't Was even stil.
‘En waar had je gedacht?’ vroeg Truus ootmoedig.
‘We dachten aan Duitsland, aan Lauterbach. Dat ligt ergens bij Fulda, geloof ik....’
‘In Hessen,’ voegde haar man er aan toe. Truus antwoordde niet, keek de anderen
aan met verschrikte ogen.
‘Willem is er geweest. Voor informaties, en om te zien of 't geschikt leek.’
Dus toch. Ja, ze had wel vermoed dat hij uit was geweest om háár...
‘Je zult er je gauw op je gemak voelen,’ zei Lansberg aanmoedigend. ‘'t Is 'n aardig,
vriendelik plaatsje. Je zou daar aan huis komen bij 'n dame van zo ongeveer vijftig
jaar. 'n Heel geschikt mens. Erg voorkomend. En.... ze heeft altijd maar één logee
tegelijk, dus je hebt er van niemand last. Je krijgt er 'n ruime tuinkamer. Ten minste....
wanneer het je goed toelijkt.’
‘Zou 't niet te duur wezen....?’ fluisterde zij verlegen.
‘Te duur?’ herhaalde Nora met iets hards in 'r stem. ‘Dáárover heb je je niet bezorgd
te maken. Dàt komt in orde.’
‘Ik meende.... om later. Dan zal het nòg meer kosten, als.... En 't duurt misschien
zo 'n tijd voor ik weer verdienen kan....’
't Viel Nora mee dat ze toch aan het kind scheen te denken. En ze zei vriendeliker:
‘Is het nodig, dan springen we ook later wel bij. Niet Willem?’
‘Dat spreekt van zelf’, stemde hij hartelik toe.
‘Maar....’ vroeg Truus aarzelend, ‘wanneer ik nu.... over 'n jaar misschien, weer
'n betrekking hèb.... Hoe zou dat dan moeten? Ik begrijp niet....’
‘Komt tijd, komt raad,’ stelde haar Nora gerust. ‘Dàt zullen
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we later zien. Misschien maak je zelf wel kennis in Lauterbach met iemand die voor
het kleintje wil zorgen.’
‘In Lauterbach beter niet,’ vond haar man. ‘Daar kennen ze Truida tegen die tijd,
en ze horen al licht van juffrouw Blau met wie ze korrespondeert en zo....’
‘Nu, dàt komt terecht. In Lauterbach of ergens anders.... 't Eerst nodige is dat ze
hier vandaan gaat; naar 'n plaats, waar ze ongestoord blijven kan tot.... tot na d'r
bevalling.’ En zich tot haar zuster wendend:
‘Het lijkt je dus goed?’
‘O ja.... Wat zou ik anders....? Ja.... En ik dank jullie ook wel hartelik, alle twee,
voor....’
‘Dàt hoeft niet. Maar nu moet nog bepaald wanneer je gaan zult.’
‘Ik weet niet.... Wat had jij gedacht?’
‘Op 4 Oktober komt de kamer vrij. Dat zei je immers, Willem?’
‘Ja, 4 Oktober. Ik heb meteen maar gehuurd. Daarom ben je nog niet gebonden,
hoor Truida! Maar ik was bang dat 'n ander ons vóór kon zijn. Ik heb voor de
zekerheid 'n maand vooruit betaald. Dat moet je blijven doen: vooruit betalen. Dan
hebben ze geen reden om uit te vissen waar je vandaan komt en wie je bent....’
‘Zou ik.... Neef Westerveld heeft mijn geld, zie je.... Zou ik dat opvragen?’
‘O nee. Hèm laat je er buiten. Het geld, daar zorgt Willem voor.’
Truus stamelde weer 'n paar woorden van dank.
‘In Lauterbach gaf ik 'n andere naam op’, ried Nora aan. En denkend aan Binkstee:
‘Je ontvangt er toch enkel brieven van òns?’
‘Ja. Van wie anders? Komen er brieven in Arnhem voor me, dan sturen ze die van
't postkantoor hierheen. Laatst nog....’
Maar Lansberg schudde het hoofd. ‘Ik weet het niet; 'n andere naam.... daar kan
ze last mee krijgen. Wanneer ze b.v. komen om 'n verhuisbiljet....’
‘Ben je....! Dat doen ze niet dadelik. Truus gaat er ook niet wònen! Logeren alleen!’
‘Ja maar....’ vervolgde hij zachter, weifelend of hij 't wel zeggen zou, ‘als e.... ik
bedoel.... later, de aangifte, bij de burgerlike stand....’
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‘Dat is iets anders. Daar zorgt de dokter voor. Natuurlik, die hoort dan 'r ware naam.
Maar hij is immers verplicht om zijn mond te houden?’
Niet overtuigd, trok Lansberg de wenkbrauwen op. - 't Was even stil.
‘Dus vin-jelui dat ik de 4e moet gaan?’ vroeg Truus onderworpen.
‘De 4e.... of de 5e of 6e.... Het steekt niet op een dag.’
Het meisje keek bedrukt en poogde ongemerkt met haar pink een traan weg te
dippen.
‘Ik zal je wel brengen’, zei Lansberg ineens. Hij voelde 'n beetje wroeging. Leek
het niet, of ze door overreding en list het zusje hun deur uit trachten te werken? Het
wàs zo niet, 't was om allerlei redenen 't bèst dat ze ging - maar toch....
‘Ja, dat is goed, breng jij haar weg!’ riep Nora. ‘Jij of ik. Nee, jij, dat vind ik nog
beter. Je kent die juffrouw en je weet waar ze woont. En we kunnen aan Mina vertellen
dat zij met de Binkstee's naar Zwitserland gaat, en dat jij er nog weer eens op uitmoet
voor zaken en dat jullie nu een eind samenreist!’
‘Ja, het lijkt me veel prettiger dat Willem meegaat,’ fluisterde Truus. ‘Ik zou niet
weten hoe ik er komen moest.... bij die dame.... en wat ik moest zeggen eerst....’
Lansberg studeerde in 'n zakalmanak.
‘Vandaag 'n week, dat is de zesde Oktober. Willen we 't daarop vaststellen? Ja?
Dat is dan afgesproken.’

VI
Truus zat in Duitsland.
Willem had haar gebracht, haar voorgesteld aan juffrouw Blau als mevrouw de
weduwe Assen.
Hij was maar kort gebleven in Lauterbach. Hij vond het 'n beetje gewaagd voor
dokter door te gaan - stel je voor bij 'n ongeluk of zo, dat men zijn hulp inriep! - en
voelde zich ook niet bij Truida op z'n gemak, die angstig rondkeek met een bleek
gezicht en weinig zei. Hij had het gevoel dat die onplezierige zaak liefst zo gauw
mogelik moest worden afgedaan. En toen hij dan ook goed en wel weer in 't
boemeltreintje naar Fulda zat, zei hij Goddank. Dat was zover.
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Opgelucht kwam hij de volgende dag in Amsterdam terug. En Nora zei ook Goddank.
Nou waren ze 'n mooi eind op weg. Geen vrees meer dat de onderhandeling in
Lauterbach afspringen zou, of dat Truus door 'n onvoorzichtigheid iets zou verraden.
Ze heette op reis, eerst naar Zwitserland, en dan naar Italië, om daar de winter te
blijven.
Tegen drukke korrespondentie had Nora haar ernstig gewaarschuwd. Iedere maand
zou ze 'n brief en een postwissel krijgen, en éens in de maand moest ze terugschrijven.
Niet vaker. Je kon nooit weten hoe het stempel de aandacht trok. Ook sprak Nora af
met haar man, dat ze de postwissel nu eens van 't hoofdkantoor, dan van het ene en
dan weer van 't andere bijkantoor zouden verzenden. Dan werden de postambtenaars
niet op vermoedens gebracht. 't Mocht overdreven voorzichtig zijn, onnodige
voorzorg, best; het schaadde in geen geval en het was een kleine moeite.
Zo scheen alles voorlopig dan goed geregeld. Ze kwamen weer tot zich zelf. En
met voldoening herinnerde Nora zich: de dag vóór haar zuster op reis ging, was het
eindelik tot 'n vertrouwelik gesprek gekomen. Nu, het werd tijd! Maar beter laat dan
nooit. Om 'n uur of vijf 's middags was 't geweest. Wim zat op Zeemanshoop. En
Truus kwam ineens vlak bij haar staan, pakte in een innigheidsopwelling bei haar
handen, knielde op de grond, begon te fluisteren over háár toekomst en die van het
kind.
Het gàf wel niets, maar voor Nora's gevoel was het toch veel beter zo. En 't gesprek
kwam vanzelf op Binkstee. Nora wist nu, wat ze al vermoedde, dat de eigenlike
schuld niet aan haar zuster lag.
‘En hij’, had ze gevraagd, ‘hij weet zeker, dat je....?’
Truus schudde het hoofd. ‘Nee. 'k Had het 'n paar maal willen zeggen, maar.... Ik
weet niet, ik kwam er niet toe. Ik durfde niet goed, geloof ik....’
‘Misschien maar gelukkig. En mevrouw?’
‘Die kan 't helemáál niet weten.’
Derhalve nergens enig vermoeden. Voorlopig rust....
Voorlopig.
Ja, over 'n poos begon de ellende opnieuw. Truus moest in Holland of Indië - beter
in Indië - aan een betrekking geholpen. En dan het kind. Dat was het moeilikst. Het
kind moest uit-
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besteed. Het zou nog 'n deun zijn, pleegouders te vinden. Ofschoon, voor goeie
woorden en geld.... Ja, om geld was 't die mensen gewoonlik te doen. Willem zou
moeten dokken. Enfin, dàt kwam er zo erg niet op aan. Dat was het minst. Het kon.
Waarvoor zouden ze ook sparen? Kinderen hadden ze immers niet....
Geen kinderen.
Die dagen dat Truus er was, en Nora's denken zich bijna uitsluitend bezighield
met de zorg voor haar zuster, drong het schrijnen van haar gemis minder tot haar
bewustzijn door.
Maar nù, nu begon 't weer te komen, erger, scherper dan ooit: die smart en die
bitterheid ook, dat ze kinderloos was en bleef.
Zij en haar man, die zo innig verlangden (alles was nù nog goed; maar later, God,
wat 'n koude, troostloze ouderdom!) zij kregen er geen. En Truus....
Ellendig dat iets van zo 'n al-overwegend belang zo weinig met wensen rekening
hield!
Zij niet. Maar Truusje, voor wie het 'n ramp was, Truus die er niet naar verlangen
kòn, die zou 'n kindje krijgen....
Het trof haar, en ze verweet het zich, dat haar gedachten sedert haar zusters vertrek,
nog meer naar het kind dan naar de aanstaande moeder trokken....
Dat kleintje. Aldoor zag ze 't voor zich. Als 'n wit pakje in de wieg, alleen het rose
gezichtje bloot, en de handjes die uitkwamen boven het dekentje. Doddige bleekrooie
knuistjes.... En dan weer had ze 'n visioen van Truus (of was zij het zelf?) die het
kleintje oppakte onder de armen, het optilde boven het hoofd dat het trapte en kraaide
van pret.... Of van het kleintje op de grond, op 'n kussen, met handen en voeten
spartelend.... Of wakker wordend: eerst vertrok het de mond zo koddig, om te gaan
huilen. Maar dan herkende 't de moeder.... of háár.... begon te lachen ineens....
Ze voelde 't wel; en het mocht wezen als 't wou, maar ze was op haar zuster jaloers.
Krankzinnige jaloezie. Want Truus mocht 'r kind niet houden.... Dat zou ze niet
willen ook.... Het kind moest uitbesteed eer Truus er zich aan hechtte.
Of ze verlangen zou....?
Waarschijnlik niet. En 't was te hopen van niet. Hoe wreed zou 't anders zijn, het
kind van haar weg te nemen.... O, dàt
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stond vast, zij, Nora, zou het niet afstaan, nóóit, in haar plaats. Zij zou mèt het kind
haar weg wel vinden!
Maar Truus was anders. Zachter. Veel meer passief. Niet iemand om zich heen te
slaan en heen te dringen door moeilikheden. Voor háár was het beter, ja, dat het
kleintje bij anderen kwam.
Arme stumperd....
Wat ze al vaker diep had gevoeld, deed haar nu eensklaps pijn: het meelijden met
dat onschuldig schepseltje, dat opgeofferd werd.... Want al informeerde je nog zo
goed, 't kwam allerwaarschijnlikst terecht bij mensen die 't enkel namen ter wille
van de verdienste. En werd het kind ook niet mishandeld, de pleegouders zou 't in
de eerste plaats zijn te doen om dat lamme geld.
Eigenlik best te begrijpen. Je belandde van zelf bij lui die het niet breed hadden....
die wilden bezuinigen, waar het kòn. Bezuinigen op voedsel, kleren, onderwijs....
En dan zaten Truus en Willem en zij in Indië. Onmogelik na te gaan hoe 't er mee
stond. Want òm Truus kon je niemand verzoeken, 'n oog in het zeil te houden. En
als dan die pleegouders merkten dat nooit 'n sterveling omkeek naar 't kind....
Je kon immers natellen op je vingers wat er gebeuren zou?
Het schaap zou opgroeien als 'n verschoppeling, zònder hartelikheid, zònder
liefde....
Maar het aan zo iets bloot te stellen was niet veel beter dan moord!
Er was al verscheiden maal (wel eerst onzeker en vaag) een gedachte in haar
opgekomen, die ze vergeefs terug had trachten te dringen. Een wondere, ontroerende
gedachte.... Te mooi!
Als het kind van haar zuster toch bij anderen komen moest, waarom zouden zij
en haar man het niet nemen?
Er kon dàn alleen sprake van zijn, natuurlik, wanneer Willem het helemaal
goedvond. Maar zou hij....? Dat betwijfelde ze. Hij móést wel bezwaren hebben: Om
niet te spreken van het gevaar voor Truus d'r naam..., daar was de
verantwoordelikheid, de grote verandering in hun huiselik leven, de drukte en al
zowat meer.... Ja. Dat lag voor de hand.
Maar.... als hij es wou.... als het kòn.... Als hij die bezwaren nu niet als zo vreeslik
gewichtig voelde....
Met al haar wilskracht trachtte zij 't fantaseren te onderdrukken
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over dat heerlike hebben van 'n kind.... Geen eigen kind.... dat was onmogelik, maar
Truus d'r kind....
Voorzichtig zijn. Eérst spreken met haar man voor ze er zich helemaal ìndacht.
Want.... hoogstwaarschijnlik zou er niets van komen.
Maar gestèld dat Willem er principieel niet tegen had.... die mogelikheid bestond
toch! Dan konden ze samen alles overleggen; dan vonden ze ook stellig een uitweg....
Wat Truus betrof, niemand kwam óóit te weten dat zij de moeder was van het kind!
Wie zou 't vertellen? Men mocht dan vermoeden - daar bleef het ook bij.
En evenwel - dat Willem ineens maar ja en amen zou zeggen - ze rekende er niet
op, ze voélde hij zou het niet doen. Misschien zei hij kortweg: dàt nooit! En dan was
het dadelik uit....
De onzekerheid schroeide haar. Maar vrees voor 'n weigering, waardoor inééns
haar zalige hoop zou vervliegen, deed haar het niet te vermijden gesprek van de ene
dag schuiven op de andere.
Ze zaten, als gewoonlik na 't eten, een poosje te schemeren. Het gas was uit, alleen
de schemerlamp brandde. Ze voelde zich als in een droom; 't leek alles in de stille,
halfdonkere kamer vreemd en onwezenlik. Wat er was voorgevallen met Truus, deed
niet meer als werkelikheid aan; dat Truus, haar zuster Truus, een kind zou krijgen,
scheen ongelofelik, ofschoon ze 't toch zeker wist. Wonderlik, ook de vrees dat 'n
gesprek met Willem tot teleurstelling leiden zou, neep op dat ogenblik minder fel.
Ze kòn nu spreken over haar hoop, als over iets dat haar terloops slechts raakte....
Ze zou het doen. De knoop nu maar doorgehakt.
‘Willem’, begon ze, ‘luister es. Ik wou je wel es wat vragen.’
Hij schoof naar voren in zijn stoel, het lichaam ineens rechtop.
‘Wat is er dan wijfje?’
‘'t Is over Truus. Over Truus d'r kind. Dat kan ze niet bij zich houden. Nu heb ik
zo gedacht.... zouden wij het niet kunnen nemen?’
Het duurde een poosje voor er antwoord kwam. Begreep hij niet, of dacht hij na?
Eindelik vroeg hij, voorzichtig, wat koel: ‘Hoe bedoel je?’
‘Kijk es, wij hebben geen kinderen. Die zullen we wel nooit
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krijgen ook. En Truus - die moet er natuurlik afstand van doen. Nu meende ik....’
‘Maar’, viel hij haar in de rede, ‘het zou immers uitbesteed? Dat was
afgesproken....’
‘Juist. Maar dat heeft zulke grote bezwaren, hè? Voor 't kind vooral. 't Kind gaat
er mee onderdoor.’
‘Och kom, dat hoeft niet.... Dat valt wel wat mee.... Maar bij ons? Je meent het
toch niet in ernst? Dan begrijpt immers iedereen dat Truida de moeder is?’
‘Ik zie niet in waarom.’
‘In de eerste plaats om de naam.’
‘Als je 't goed vond konden we 't ònze naam wel geven.’
‘Dat helpt niet, vrouwtje. In ieder geval wordt het kind als 'n Timmer geboren. En
ingeschreven.’
‘Nou. Goed. Dan zeggen we: 't is 'n kind van een neef en nicht, die overleden zijn.’
‘Ja. En dan komen de kennissen, en vragen zo langs hun neus: Waar woonden die
neef en nicht? Wat deed meneer? Hoe heette zij van haar eigen? Hoe lang zijn ze
dood? En zo voorts. En dan praat je je heel gauw vast. Of ze onderzoeken achter je
rug. En als 't blijkt dat het alles verzinsels zijn, begrijpen ze dadelik hoe de vork in
de steel zit!’
‘Wel nou, dan doen we dàt niet. We zeggen: we willen 'n kind aannemen. We
spreken daarover, vooraf, met deze en gene, kijken es rond, en korresponderen
desnoods. En dan valt de keus op....’
‘Best. En de naam?’
‘Wat kan het ons schelen hoe het ingeschreven is! We noemen 't anders: bij
voorbeeld Assen. Niemand zal vragen naar het geboortebewijs.’
‘Dat zullen ze wezenlik wèl. Niet dadelik misschien, maar als 't kind naar school
gaat, of later als 't dienen moet, of als het trouwen wil. Het aannemen van een kind
gaat niet zoals je 't je voorstelt. Wel degelik komt het geboortebewijs er bij te pas.
En daardoor wordt de naam altijd bekend.’
Hij stelde 't wat donker voor misschien, maar hij had in de grond gelijk. Jammer
genoeg....
‘Laat ik voorlopig dan dit alleen vragen: Gesteld dat het mógelik wezen zou, dat
ik er iets op vond.... zou je er dan bezwaar tegen hebben?’
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‘Geloof me Noortje, het kan niet,’ zei hij zacht, maar met pijndoende zekerheid.
‘Als het kon....’
Hij haalde de schouders op. ‘Wat kan ik er verder van zeggen?’
‘Wil je er es over denken, Wim?’
‘'t Geeft immers niet, vrouwtje. Je plaagt je voor niets.’
‘Om mij plezier te doen?’
‘God ja, er over dènken.... Als dàt je gelukkig maakt.... Dènken kan ik zachts
doen.’
Hij stond langzaam op, stak de gaslichten aan en schelde met 'n ontevreden gezicht
om de krant.
Onzinnig dat z'n vrouw daar aankwam met zo'n plan! Kon ze dan zelf niet begrijpen
dat het onmogelik was?
Hij trachtte zich een onverschillige houding te geven, liep een paar malen zwijgend
de kamer door en ging 't Handelsblad zitten lezen. Altans hij nam er de schijn van
aan. Werktuigelik gleden zijn ogen ook van regel tot regel; maar van hetgeen daar
gedrukt stond, drong bijna niets tot hem door. Ondanks zich zelf was hij in stilte aan
't betogen, met wichtige, overtuigende argumenten, dat er in géén geval iets komen
kon en mocht van Nora's idee. Dwaas was het dat hij er nog over dacht!
Dat ze verlangde naar 'n kind, sprak van zelf. Maar hier gold het Truida. Truida
d'r goeie naam. Dàt was de kwestie.
Een kind.... O, hij zèlf had er dolgraag een gehad. Kort na z'n huwelik had het hem
al gegriefd dat ze er geen schenen te krijgen.... Misschien evenveel om de....
minderwaardigheidschijn als om het gemis....Maar al gauw was ook 't echte grote
verlangen gekomen....
Ineens viel hem in, hoe hij - erg mal - in Apeldoorn vóór de operatie, toen de
professor hem vroeg: U heeft geen kinderen? gevist had of er verband kon bestaan
tussen zijn kwaal en kinderloosheid.... Bode had, goedig glimlachend, het hoofd
geschud. Hij dacht van niet. - Zelf wist hij nu beter. Had op de societeit gehoord van
lui die hetzelfde hadden gehad, en er hun zoveelste kind bijkregen.... Nee. Immers
ook nà z'n ziekte was er bij Nora nooit sprake van zwangerschap geweest.
Hij dacht weer aan haar vraag. Natuurlik had hij allerminst bezwaar tegen 'n kind,
als 't maar van Nora was en hem. Maar het scheelde nogal zo iets: 'n eigen of 'n
vreemd!
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Jammer dat zij zich dat denkbeeld in 't hoofd had gehaald. Je kon er aan merken, dat
ze geen kindje had daar was ze nog niet overheen. Toch scheen zij, nà zijn herstel,
volkomen gelukkig.... Nu ja, dat nare zaakje met zus kwam er allerellendigst tussen.
Maar overigens....
En, om nu ineens tot zo 'n krasse verandering te besluiten.... 'n Kind aan te nemen!
Je wist niet wat je begon. En als het presentje tegenviel, dan zat je er mee! Je kon er
niet af!
Aan de andere kant, je diende ook te vragen: zou Nora op den duur zich zonder
kinderen niet ongelukkig gaan voelen? Over 'n groot half jaar, dan zaten ze in Indií.
Misschien op een buitenpost, met zo goed als geen Europeanen.... En dan hij, nu en
dan, op tournee. Zij alleen.
Daar moest je rekening mee houden....
Als het maar kòn! - Maar 't kòn niet!
Anders, 'n kind van Truida.... 't Bleef in de familie. Zusterskinderen lijken soms
veel op elkaar....
Nu goed, maar met hèm was dat kind in het minst niet verwant. Wèl met die
Binkstee, dat fijne merk. Dank je hartelik hoor!
Raar dat het lopen kon. Ze hadden nog uit Kediri (omdat Truida er kwam) bij
kennissen in Velp naar die Binkstee geïnformeerd. En in 't antwoord heette het: 'n
soliede, vriendelike man; erg goed voor z'n ziekelike vrouw en z'n dochtertje....
Zo 'n minne huichelaar!
Ten minste.... Och, met zekerheid kon je dat ook niet zeggen. Misschien wàs de
vent in de grond niet zo kwaad. Maar eerst met 'n zenuwzieke vrouw, en dan 'n hele
poos zonder.... En 'n mooi meisje in huis....
Zelf zou je in die omstandigheden moeten zijn, eer je beoordelen kon hoe je....
Ofschoon de manier waarop (daar had Nora iets van verteld) de manier was wel
bar patserachtig geweest....
Maar ja, die kwestie van 'n kind, 'n aangenomen kind. Als je 't vooruit nu maar weten
kon hoe 't zou opgroeien.... Mogelik werd je in de toekomst onthaald op allerlei
getob: ziekte, achterlikheid, gemeen karakter....
Ofschoon, je kon door opvoeding zeker veel slechts voorkomen.
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En ging het goed, dan kon zo 'n kindje 'n hele vrolikheid geven. Vooral voor z'n
vrouw....
Och, in beginsel had hij er niet tegen, God nee....
Alleen maar: 't zou 'n vreempje moeten zijn. 't Kind van Truida aan te nemen, was
kort en goed ondoenlik.... Daar maakte je háár ongelukkig mee. Nog daargelaten dat
de gelijkenis alles verraden kon; zoals hij al had gezegd, de naam was 'n
onoverkomelik bezwaar. Want.... 'n andere naam, zoals Nora wou, dat kwam natuurlik
uit. En erkennen dat het 'n Timmer was? Dan kon je evengoed het schandaal zèlf
uitbazuinen!
Enfin, dat zou Nora wel inzien, als ze er eens goed over dacht. Hij zou er van zijn
kant maar over zwijgen....

VII.
Toen Truus een paar weken weg was geweest, kwam haar eerste brief. Ze schreef
niet somber, maar evenmin opgewekt. Haar kamer was goed; het eten redelik, dáár
moest je wel aan wennen. Ze vond juffrouw Blau voorkomend en heel geschikt.
Samen hadden ze 'n paar keer gewandeld, door het stadje en naar Eisenbach. Daar
was 'n oud slot in een prachtig park. De weg er heen was biezonder mooi; breed, aan
de kanten oude linden. En overal banken, dat was gemakkelik. Telkens kwamen er
karren voorbij, niet door paarden getrokken maar door lichtbruine koeien, heel anders
van kleur dan je in Holland zag. Maar het liefst zat ze eigenlik thuis te handwerken
of te lezen. Op haar kamer was 't heerlik rustig, ze had er met niemand te maken. Ze
was graag alleen, misschien wel omdat ze zich vaak niet zo heel lekker voelde. Daar
kwam nog bij: die mensen in Lauterbach schenen haar verre van aardig. Sommige
mannen bepaald onbeschoft. Maar met juffrouw Blau kon ze wel overweg....
Nora verbeeldde zich in die korte zinnen iets van droeve berusting te horen, van stille
smart.
Arme Truus. In 'r eentje in het buitenland, zonder familie of
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kennissen. Dan die bevalling in het vooruitzicht, en weten dat ze haar kindje moest
afstaan....
Aan vreemden waarschijnlik....
Ze kwam met 'n kloppend hart op haar vraag van laatst terug. En Lansberg, als gold
het een onverschillige zaak, antwoordde schouderophalend: ‘'t Verbaast me dat je
daar nog over denkt! Je zou het om mij niet hoeven te laten, maar dat je er je zuster
geen dienst mee bewijst, staat vast.’
Eerst hinderden haar zijn koele woorden. Ja, telkens al in de laatste tijd vond ze
'm zo weinig hartelik. Stil, minder gezellig als vroeger.... Of lag het misschien aan
haar? Even later viel het haar in: Willem scheen er niet tegen te zijn voor zich zelf,
hij wilde alleen niet om Truus. Kon daar dan niets op gevonden....?
Neem nu het ergste eens aan: dat men haar zuster verdacht. Ja, zeker, dat wàs
onplezierig; maar zolang men geen zekerheid had...
Ofschoon.... bestond er verdenking, dan kon ook gemakkelik een toeval tot de
ontdekking leiden. Bij voorbeeld als 't uitkwam dat ze al zo lang niet meer bij de
Binkstee's in Arnhem woonde.... Men ging dan aan 't vissen: waar was ze die tijd
geweest? En waar was dat pleegkind geboren?
Hè, hoe allerbelabberdst! Hielp je het kleintje, dan bracht je de moeder in opspraak.
Wou je háár sparen, je offerde 't kindje op...
Had Willem dan gelijk? Kon je onmogelik beiden helpen?
Maar daar lei ze zich niet dadelik bij neer! Misschien vond ze er tòch iets op!
Ze had Anna weer opgezocht; Anna die tweemaal bij hààr was geweest en tweemaal
niet thuis had gekregen.
Nora had haar van Truus d'r logeren verteld, en hoe het door allerlei drukten en
allerlei onverwachts niet aan een visite was toegekomen.
‘Wat spijt me dàt,’ verklaarde Anna. ‘'k Had haar zo graag nog es gezien. Die
aardige Truida! Is ze knap opgegroeid?’
‘O ja.’
‘Het was zo 'n beelderig kind. En.... waar ze nu is, bevalt het daar goed?’
‘Och, het schikt. Mevrouw is 'n zenuwpatiënt. Je begrijpt, dat geeft wel es
moeilikheden. Maar overigens.... Op 't ogenblik zit
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de familie in Zwitserland. Ze gaan naar Italië hoor ik. Om daar van de winter te
blijven.’
‘Zalig als je zo iets kunt doen! Voor Truida ook. Die boft. Ofschoon.... ronduit
gezegd, in háár plaats bleef ik nooit goevernante. Veel liever bij 't onderwijs. Dan
ben je ten minste 'n deel van de dag je eigen meester.’
‘Zoals ik zeg, biezonder voldoet het haar niet. Maar...’
‘Dan moet ze zien dat ze aan een school komt!’
‘Wie weet....’
Wie weet. Ze zei het met opzet haast onverschillig. Wat hoefde Anna te vermoeden,
dat ze zich bijna suf peinsde over haar zusters toekomst!
Kwam 't kindje bij hùn, dan was dat bezorgd. Maar Truus zelf. Een andere
betrekking als goevernante? Gesteld, het lukte. Desnoods in de West. Maar over het
kind kwamen praatjes natuurlik. Vooral als het Timmer heette. Dan lekte het uit,
langzamerhand, en je moest er op voorbereid wezen dat Truus werd weggestuurd.
Wat dan?
't Zou wezenlik misschien veiliger wezen als ze bij 't onderwijs ging. Maar zouden
haar kollega's 't haar niet onmogelik maken, wanneer er gefluisterd werd dat zij een
kind had gehad?
't Speet Nora dat ze met Willem er niet over praten kon. Maar 't was overduidelik
dat hij opzettelik zweeg. Begon zij er over, hij antwoordde kortweg ‘hm’ of met een
koud ‘zou je denken’. En drommels goed voelde ze hoe hij oordeelde over haar plan!
Maar wat kinderachtig om zó elk overleg te ontwijken! Waarom niet alles ronduit
gezegd en bepraat?
Het scheen of hun goede verhouding er onder begon te lijden. Soms zaten ze 'n
half uur stil tegenover elkaar, allebei denkend aan 't zelfde, maar zwijgend, koppig
zwijgend....
Het kostte haar moeite om dan haar drift en haar ergernis te bedwingen. Klein
vond ze hem, onredelik.
En 't ellendigste was: 't werd al duideliker dat Willem geen ongelijk had. 't Bezwaar
dat eerst onbeduidend en licht te overwinnen scheen, bleek meer en meer zó groot
en zó gewichtig te wezen, dat ze er volkomen onmachtig en hulpeloos voor stond.
Het wàs zo. Namen ze 't kleintje, dan maakten ze Truus onmogelik. Truus konden
ze niet helpen dan door het kind uit te besteden bij vreemden, verweg. Eén moest er
opgeofferd.
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In Godsnaam dan. Truus bleef in ieder geval de voornaamste. Die kon ze, als eigen
zuster, de ellende niet injagen.
Derhalve geen keus. De weg die ze gaan moeten, de enige weg, was: 't kleintje
verdonkeremanen. 't Bij mensen brengen die je behoorlik betaalde, zolang het in
leven bleef. Dan hoefde je altans niet bang te zijn voor doodhongeren of zo iets.
En verder moest je maar niet veel verwachten. 't Kind werd natuurlik
geëxploiteerd.... Dat wist je vooruit. Ja, ze dienden zich daarbij neer te leggen.
Maar 't was ellendig! Ellendig!
En ook, hoe min, dat grote mensen samenspanden tegen zo 'n arm, klein wurm!
Niemand nam 't er voor op. De eigen moeder niet eens....
Eigenlik lam van Truus. Als die nou es vroeg: Neem het aan als jullie kind. Dan
merken ze wel dat het van mij is, maar goed. 't Gezeur en gejammer daarover, dat
went. 't Is nu tòch eenmaal zo....
Och, onzin. Waar moest ze van leven? En al vond je daar ook wat op - het lag niet
in haar aard. Zij kòn zich niet schrap zetten tegen de mensen. Laks was ze altijd
geweest, en flauw.... En 't kind dat kon het ontgelden!
Ze kon er niet toe besluiten, tegen haar man te zeggen: Je had gelijk. Er kan niets
van komen. 't Is uit.
En ze wist wel dat het onredelik was, maar soms had ze 'n gevoel of aan Willem
de schuld lag dat haar illusie vernietigd werd; en dan kon zijn bijzijn haar hinderen.
Vroeger als Mina uit was 's avonds, bleven ze beiden laat op. Nu drong ze meestal
aan: Ga toch naar bed. Wat hoeven we samen te wachten!
Maar in de eenzaamheid werd haar stemming niet zachter. Ze wond zich over het
onrecht op, en Mina die eeuwig en altijd te laat kwam, kreeg nu en dan hard de wind
van voren. Er moest ééns 'n eind komen aan die brutale uitblijverij! - Mina liet kalm
zo'n standje over zich heengaan, lachte in zichzelf om de woede en machteloosheid
van haar mevrouw.
Maar toen bleek dat de meid zich niet beteren wilde, zei Nora kortaf dat ze
uitrukken kon met zes weken. Tegen Desember dus.
Lansberg, die 't hoorde de volgende dag, keek even bedenkelik. Wat zouden ze
nù krijgen?
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Op 'n frisse dag, in het allerlaatst van Oktober, haalde Anna haar vriendin voor 'n
wandeling af.
‘We zien elkaar zo weinig, vind ik, en juf kan best op de kinderen passen. Dat
doet ze toch ook wanneer ik visites maak. Ik heb al zo'n poos verlangd om samen
eens uit te gaan. Jij en ik. Je hebt toch wel zin?’
‘Zeker. Wil je even wachten, dan krijg ik mijn mantel en hoed. En ik zal Willem
waarschuwen. Die zit boven.’
‘Je had toch geen plan om met hèm....?’
‘O, hij heeft wel es graag vrijaf! Vooral vandaag. De Indiese Gids is gekomen....’
Ook haar leek het prettig, met Anna te wandelen. Het gaf afleiding. Ze kwam dan
vanzelf eens op andere gedachten....
Ze liepen de Weteringschans af tot aan het Leidse plein, en Nora dwong zich om
over allerlei nietsjes te babbelen. Maar zonder het zelf te merken werd ze
langzaam-aan stiller, verzonk in haar fantasieën over dat ene onderwerp.
Anna intussen, in sterke behoefte om nu eens heel vertrouwelik te praten, stortte
haar hart uit over het duffe, doodstromige van haar leven. Het was ondankbaar, dat
wist ze wel, maar alles vond ze even dor en saai. Eigenlik kon ze nooit iets doen met
echt genoegen, met hart en ziel. Het leek net of ze ergens op wachtte, altijd maar
wachtte, wachtte, wachtte.... Waarop, dat begreep ze niet. Maar in ieder geval op iets
dat nóóit kwam. Ze schaamde zich om er voor uit te komen, maar toch zou ze 't
zeggen aan Nora: zelfs de kinderen gaven haar, goed beschouwd, meer zorg en last
dan geluk.
Dàt drong tot Nora door.
‘Ik zou voor 'n kind die last graag over hebben!’
‘Dat moest ook eigenlik’, erkende Anna mat.
Ze liepen door, in gedachten, tot ze kwamen in 't Vondelpark. Eindelik trok het
zwijgen van Nora Anna's aandacht.
‘Scheelt er iets aan?’ vroeg ze ineens.
‘Hoe dat?’
‘Je bent zo stil.’
‘'k Geloof dat we alle twee vrij ongezellig zijn....’
‘Dus.... niet?’
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‘Wel nee.’
‘Dan is 't goed. - Ik dacht soms....’ Ze brak af.
‘Wat dacht je?’
‘Och, niets biezonders.’
‘Hè wat flauw.’
‘Laat ik 't maar liever voor me houden.’
‘Kom, praat er nu niet omheen.’
‘Je zou het misschien minder prettig vinden wanneer ik het zei, en.... het wàs zo
niet....’
‘Malligheid. Toe.’
‘Het schoot me de vorige keer al in, toen 'k je sprak.... en nu dacht ik het weer....
Maar ik kan me natuurlik vergissen! Je schijnt me.... niet zo fleurig als anders. Je
bent 'n beetje bleek en je ogen staan wat dof, wat ongewoon. Heb je het zelf niet
gemerkt?’
Verwonderd keek Nora haar aan, schudde 't hoofd.
‘Het kòn soms wezen,’ ging Anna voort, nieuwsgierig, en toch bang om
onbescheiden te zijn, ‘'t kon wezen dat het leven in Holland er invloed op had gehad,
en dat je....’ Aarzelend brak ze af; maar toen ineens: ‘Ik bedoel in the family-way....’
Nora had al begrepen.
‘Nee’, zei ze kortaf en keek strak voor zich uit.
Anna vertrouwde 't niet helemaal.
‘Je neemt toch niet kwalik dat ik 't er uitflapte? Als je je zelf kon zien, dan zou
je....
‘Schei nu maar uit, asjeblieft.’
‘Nee, we praten er niet meer over. Ten minste....’ en ze probeerde schalks te doen,
‘voorlopig niet. Want over 'n poosje.... je kunt nooit weten....’
Nora voelde een vreemde rilling in borst en buik. En plotseling flikkerde in haar
hoofd een zonderling, wonderlik denkbeeld.... En toch, het scheen of 't al onbewust
in het diepst van haar ziel had geleefd, zodat het haar tegelijkertijd vreemd en innig
vertrouwd voorkwam: Het kind van Truus laten doorgaan voor 't hare....! Dan was
ook de moeilikheid met de naam uit de weg geruimd!
Zou 't mogelik zijn?
Ze kon 't niet ineens overzien, moest het lang en breed overdenken.... Niet nù,
maar thuis, in eenzaamheid....
Eigenlik diende Anna niet al te zeker te zijn, dat ze 't met haar vermoeden had mis
gehad...!
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Zou ze iets zeggen nog, om te doen onderstellen, dat.... dat het niet helemaal zeker
was....?
Ze wilde wel, maar kon er niet toe komen. Zwijgend staarde ze voor zich heen.
Anna zweeg ook, al was ze er nog graag over doorgegaan. Ze twijfelde ondanks
alles.... Hàd Nora hoop, het zou verrukkelik wezen! Ze had er zo vreselik naar
verlangd....
Maar later viel 't misschien Nora ook wel tegen. Zij, Anna, ze had er nu twee, een
jongetje, een meisje. En was ze daarom gelukkig?
Het stille tobben over eigen leven kwam terug.
In haar gedachten zag zij de dagen voorbijgaan. Allemaal aan elkaar gelijk, allemaal
even grijs. 's Morgens het haastig ontbijt - haar man verdiept in zijn zaken, 't
voorhoofd gefronst, niet sprekend; de kinderen zeurig, de juf koel en strak.
Dan Bosschoten naar z'n kantoor. Zij ruimde op met de juf, hield zich een poosje
wat bezig met Jeanne en Fried, en dan gingen die naar de kinderkamer, en zij verstelde
't kapotte goed of zo iets. Om halfeen dronken ze koffie, zònder haar man. Soms
fluisterden de kinderen: Ma is weer brommig. Dat hoorde ze wel.... Brommig? Het
kwam alleen omdat ze niets had te praten, en 't bijzijn van de juf haar drukte. Altijd.
- Bosschoten kwam om halfzes terug. Aan tafel had hij gewoonlik grappen, maar
van 'n soort waar zij niet om lachen kòn. Dan liet hij haar na 'n poos links liggen,
dauwelde met de kleintjes, maakte ze ongezeggelik, druk. Na 't eten ging hij 'n halfuur
dutten, en dan weer aan 't werk op zijn eigen kamer. Eén, twee uur later dan zij ging
hij naar bed. - Wat stond ze ver van haar man. Eigenlik ook van de kinderen. En die
juf die voortdurend kwam en ging in haar huiskamer, in haar hele huis, alles afloerend
met haar ondoorgrondelik gezicht, dat mens begon ze te haten! Was ze maar sterk
genoeg. Kon ze maar zonder hulp....
Ze zuchtte, en keek om zich heen. Ja, ze mocht wel eens weer wat zeggen: ‘Werkt
je man tegenwoordig veel?’ vroeg ze met klankloze stem.
‘Het schikt nogal.’
‘Bosschoten is altijd druk. 's Avonds in huis, op z'n kamer, overdag op het kantoor.
In de laatste tijd heeft hij erg veel te doen. Vooral echtscheidingsprocessen.’
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‘Dat had ik niet gedacht, dat ie dáár z'n fort in zocht.’
‘Misschien overdrijft ie ook wel, of zegt ie het om me te plagen. Hij weet dat 'k
er niet over horen wil.’
‘Plagen, daar houdt ie wel van, geloof ik?’
‘Jawel... O ja.... Maar och.... je begrijpt niet hoe zelden 'k hem eigenlik spreek.
En echt vertrouwelik praten, zoals ik nu doe met jou, daar komt nóóit iets van, nooit.
Je kunt je niet voorstellen hoe weinig wij aan mekaar hebben. Maar dat merkt hij
niet, geloof ik.’
‘Hé, ik dacht dat jullie....’
‘O, niet dat er wat tussen ons is! God nee. Helemaal niet. Maar.... wat ontbreekt
is innigheid, zie je; samen denken, samen voelen....’
Met zachte klaagstem praatte ze door. En Nora begreep hoe onbevredigd ze zijn
moest. Uiterst gevoelig, werd ze herhaaldelik gekwetst, zonder opzet waarschijnlik,
door Bosschoten, die zeker wel van haar hield, op zijn manier, maar niets zag of wou
zien van haar hunkeren naar teerheid en sentimentaliteit.
Met alle kracht dwong Nora zich, aan Anna te denken. Dat andere.... daar zou ze
zich in verdiepen thuis. Nù Anna. Ja, ze had wezenlik met haar te doen. Ze had ook
graag vertrouwelik willen zijn van háár kant, maar dat was haar niet mogelik....
Eigenlik lag er in Anna's weekheid iets dat haar onwillekeurig tegenstond. En ze
herinnerde zich hoe dat op school al zo was. Ze voelde zich nu eens aangetrokken,
dan afgestoten. Anna kon overdreven gevoelig zijn; soms ook in-schijn-onverschillig.
Nu pijnlik aanhalig, en dan gewild-koud.... Maar in de grond toch wèl goed-bedoelend,
en altijd betrouwbaar....
Ze liepen langs de Stadhouderskade naar huis, nu en dan babbelend.
Nora, nog altijd het denken-dáárover bannend uit haar bewustzijn, maar als
beneveld door een vaag, blij-wonder hoopgevoel dat er iets heerliks gebeuren kòn....
Héél misschien....
Half luisterend naar Anna staarde zij naar boven, naar de onregelmatige witte
scheuren in 't dreigend grauw van betrokken lucht.
Ze sloegen bij het Museum linksaf.
‘Ik breng je niet thuis, hoor,’ zei Nora, dicht bij het Weteringplantsoen.
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‘Natuurlik niet! Je bent er hier. Gaan we nog weer eens samen?’
‘Graag.’
Met 'n handdruk namen ze afscheid.
Toen ze in de huiskamer voor de balkondeuren stond - de blik op het bruinende
bladergroen - voelde ze eerst goed hoe ze was geschokt.
Zou het kunnen....?
Zich laten doorgaan voor de moeder van 't kindje. Van Truus d'r kind.... En dus
eerst: gefingeerde zwangerschap....
Het was brutaal. Maar dàt hinderde niet. Hoe brutaler, hoe minder vermoedens....
Dat Willem het diende te weten, was het vervelendste. Natuurlik zou hij 't niet
goedvinden.... een berg bezwaren hebben....
Toch kon ze er hèm onmogelik buiten laten. Dat wilde ze ook niet.
Ze dacht er over na wat wel het best zou zijn: Alles vooraf goed wikken en wegen,
dàn aankomen met een uitgewerkt plan, of het dadelik met hem bepraten?
't Leek net een herhaling van haar tweestrijd, enige weken geleden! Nu had ze
alleen nòg minder hoop....
Met 'n volledig plan stond ze sterker, dat lag voor de hand. Maar als er niet van
komen zou, stelde een weigering dàn ook veel erger te leur. Beter maar om niet lang
te wachten en 't hem te vragen nu alles nog vaag en onzeker scheen.... Ja, dat was
eerliker ook.
Hij zou vreemd opkijken. En haar uitlachen. Vragen misschien: Ben je niet wijs?
Maar.... 't kòn ook zijn dat hij 't zo gek niet vond. Want dat hij 't éérste plan afkeurde
was immers niet om het kind, maar om Truus, die er door op werd geofferd? Welnu,
ging zij voor de moeder door, dan zou geen sterveling Truus verdenken. Het was
juist prachtig voor haar!
Als Willem dat nu maar wou begrijpen.
Vooruit. Ze moest er doorheen. En dan maar hoe eerder hoe beter....
Toch had ze nog nooit zó tegen het spreken met Willem opgezien. Wat trof het
ook lam dat ze juist in de laatste tijd zo koel deden tegen elkander....
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Ze zaten nog aan tafel toen ze begon. Zij zelf was klaar, hij schilde met grote zorg
een peer.
‘Ik heb nog eens nagedacht over die kwestie,’ zei ze en vond het vervelend dat ze
haar stem hoorde trillen. ‘Je weet wel. Van Truus.’
Hij antwoordde zonder naar haar te zien, vol aandacht nog voor z'n vrucht: ‘Hm.
Ja, je kunt natuurlik doen wat je wilt. Maar je kent m'n mening. Ik ben overtuigd dat
je er háár geen dienst mee bewijst.’
‘Ik wou ook iets anders. Het kind wel aannemen, zie je, maar.... het doen dóórgaan
voor 't onze.’
‘Doorgaan? Bij wie?’
‘Bij iedereen! 'k Wou het aan laten geven als ons kind. Dan valt er op Truus nooit
verdenking.’
Verrast keek hij op.
‘Maar.... hoe heb ik het nou met je?’
‘In ernst.’
‘Wat 'n malligheid. Het zou dan moeten schijnen dat het kind ècht van ons was?!’
‘Presies.’
‘Onzin,’ verklaarde hij beslist. Ze zag dat hij moeite deed om geen krasser woord
te gebruiken. Zijn hoofd werd rood. Ze wilde iets antwoorden, maar hij voorkwam
haar: ‘Dat kan onmogelik,’ zei hij afgemeten en voegde er even later aan toe: ‘En
het mag ook niet.’
‘Màg niet?’
‘De wet verbiedt het immers? Je mag het kind van een ander maar niet voor het
jouwe uitgeven!’
‘De wet!’ herhaalde ze op minachtende toon. ‘Als je altijd en in alles je houden
wou aan de wet....! Gesteld dat je iemand ziet die verdrinkt, op partikulier terrein, in
de vijver van een buitenplaats, dan help je zeker niet, als er staat Verboden Toegang?’
‘Vrouwtje wat sla je door! Dat is 'n heel ander geval. Als ik kom op verboden
terrein om 'n mens die gevaar loopt te helpen, dan is er geen rechter die me
veroordelen zal. En evenmin iemand die me aanklaagt. Maar 'n valse aangifte doen,
bij de burgerlike stand....’
‘Jawel, als dat wordt gemerkt, dan krijg je waarschijnlik gemaal. En daar ben je
bang voor, bedoel je.’
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‘Bang is het woord niet,’ zei hij koel. ‘Maar ik heb bedroefd weinig zin om te doen
wat strafbaar is. Daar moet ik niets van hebben.’
Ze wond zich meer en meer op en beet hem trillend toe: ‘Als ìk je hulp nu eens
nodig had, zou je dan ook gaan kijken in 't wetboek of je wel helpen mocht?’
‘Natuurlik niet. Maar....’
‘O. Denk dan ook es aan Truus! Truus is m'n enige zuster. De enige familie die
ik bezit! En moet ze, omdat die Binkstee haar zo infaam heeft behandeld, haar leven
lang nu maar doorgaan voor 'n minne, eerloze meid? En dan haar kind!’
‘Je windt je onnodig op,’ zei hij. ‘En je schrijft me 'n mening toe die ik nooit heb
gehad.’
‘Zèlf beweer je....’
‘Luister nu 's even. Ik ben 't met je eens, dat de mensen vaak héél onbillik zijn in
hun oordeel. Ze zullen waarschijnlik je zuster veel slechter noemen dan ze is. Maar
dat geeft ons nog geen recht om óók te doen wat niet deugt. En dan.... Die Binkstee
is 'n ploert. Jawel. Maar háár verantwoordelikheid kan je ook niet wegredeneren.’
‘Nee. Deuk 'r maar, háár, en 'r kind!’
‘Nora, waarachtig je bent onbillik. Als ik Truida kon helpen, ik deed het graag.’
‘Je kunt het, als je maar wou.’
Hij trok ongedurig de schouders op. ‘Al was je zonderlinge plan uitvoerbaar - wat
het zeer zeker niet is - dan kan je 't me nòg niet kwalik nemen, dat ik er voor bedank
in konflikt met de strafwet te komen. Dat zou ik om me zèlf niet doen, en ik doe het
niet om je zuster.’
‘Erg braaf. Maar dat je eerst altijd vraagt naar de strafwet, dat had ik van jou niet
verwacht. En ronduit gezegd, ik vind het bekrompen. Daar!’
‘Dan kunnen we er verder over zwijgen,’ antwoordde hij, zich met de uiterste
moeite beheersend. Hij legde 't restant van zijn peer op z'n bord, z'n servet er naast,
en stond op.
‘Nee, word nu niet boos,’ ging Nora voort. ‘Je denkt dat ik bekrompen zeg uit
kwaadheid.... Maar ik méén het. Is 't niet bekrompen, als iemand niet aan z'n geweten
vraagt hoe hij handelen moet, maar aan een wet? Ten minste in kwesties als deze!
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Die wet? Ik geef er niet zóveel om. Ik heb er lak aan! Lak!’
Hij deed of hij niets van haar laatste uitval verstaan had en ging zonder spreken,
de lippen stijf op elkaar, de deur uit, de trap op, naar z'n studeerkamer, waar hij het
licht opstak.
Daar had je het nu, het gedonder. Voor 't eerst dat hij met Nora standjes kreeg!
Nou ja, de verhouding liet in de laatste tijd al wel wat te wensen.... maar dàt was
vanzelf gesleten.
Nu had je 'n uitbarsting. Beroerd. Die zaak met Truida maakte haar abnormaal.
Zou 't anders mogelik zijn, dat zij, met 'r helder verstand, zo dom redeneren kon?
Hij had er toch duidelik op gewezen, dat wat zij wilde in strijd was met de wet!
O ja, aan de wet had ze lak, beweerde ze. Prachtig! Hij opende zijn schrijf bureau, kreeg uit gewoonte zijn werk, wou lezen,
aantekeningen maken....
Het vlotte niet. Hij sprong op, liep ongedurig heen en weer door z'n kamer; naar
't raam zeven stappen, en zeven stappen terug.
Na 'n korte poos viel hij weer neer in zijn stoel.
Belabberd toch, dat gemaal met z'n schoonzuster. Wat hoefde 't, wat ging het hem
aan?!
Maar over zijn eigen houding was hij ook niet te vreden. Mal om zo nijdig te
worden, en toch niets te zeggen - alsof hij niet antwoorden kòn - en dan stil naar
boven te gaan. Daar zat hij nu eigenlik als 'n kwajongen.
Hij had bedaard moeten blijven. Als Nora was uitgepraat, haar heel gewoon
vertellen waar het op stond: Onnodig over zó iets te redeneren. De wet zegt het mag
niet, en daarmee uit. Erg jammer misschien, maar 't is eenmaal niet anders.
Hij had zich vrij sukkelig aangesteld. En wat nu? Naar 'n koffiehuis gaan en daar
de avond blijven?
Nee, nee. Niet eerst de kamer ontvlucht en daarna z'n huis. Dat was làf. Veel liever
geen geraaktheid tonen, haar onbekookte uitval negéren, gewoon doen....
Zacht fluitend ging hij tegen teetijd naar beneden, en informeerde op 'n toon of er
niets was gebeurd: ‘Nog geen krant?’
‘Jawel. Daar.’
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Nora, innig teleurgesteld, deed stug.
Het viel hem tegen.
Hij verschanste zich achter het Handelsblad, en zij ging ook, zodra ze tee had
gezet, zitten lezen.
Na 'n poosje vroeg hij: ‘Speel je niet?’
‘Nee. 'k Heb geen lust van avond.’
Ze voelden sterk het pijnlike van de vijandige stilte; ergerden zich, de een over de
ander.
't Is onbegrijpelik, dacht hij, dat ze over 't hoofd ziet hoe 't, wel beschouwd, een
kwestie is van bedriegen! Van oplichterij! Vreemd dat ze zo iets niet voelt.
Hij troostte zich maar met de hoop dat ze spoedig tot inkeer zou komen. Van avond
misschien al; maar na 'n paar dagen vàst.
En Nora vond: Hij valt toch wel wat tegen. Nooit krijg je hem van zijn saaie
allemansweggetje af. Of hij iets doen mag of niet, dat schijnt hij zèlf niet te voelen;
't komt er alleen op aan wat in het wetboek staat!
Het zwijgen werd op het laatst zo hinderlik, dat ze toch maar muziek ging maken.
Ze trekt al bij, meende haar man verlicht.
Maar die avond volgde er geen verzoening....
Toen hij de volgende ochtend de huiskamer binnenging, kwam Nora hem met
uitgestoken hand tegemoet.
‘Hoor es,’ begon ze, ‘het spijt me èrg, dat ik me gisteren boos heb gemaakt. Je
doet al zoveel voor Truus....’
‘Doe me éen plezier,’ zei hij opgewekt, ‘en praat daar niet over, hè? Waarachtig,
'k wou dat ik het zusje afdoende helpen kòn.’
‘Dat weet ik wel. En dat je het erg vréémd vond, wat ik zei, dat ligt er in. Maar ik
kon niet best hebben dat je om die wettelike bezwaren....’
‘Toe, laten we er niet wéér over beginnen,’ viel hij haar in de rede met een korte,
gedwongen lach. ‘Al dat getheoretiseer.... wat hoeft het eigenlik? De zaak is
onmogelik. Dat voel je immers zelf. 't Zou uit moeten komen; en dan was Truida
nòg meer gekompromitteerd. Jij trouwens net zo hard.’
‘Als ik het deed,’ sprak Nora langzaam, ‘zou 'k zorgen dàt het niet uitkwam. Nooit.’
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‘Dat kan je niet!’
‘Dat is de vraag.’
‘Maar Nora, denk je daar nu eens in! Wou je dan wezenlik doen of jij....?’
Ze knikte.
‘Och, als 't er op aankwam.... je zou je schamen voor zo'n komedie.’
Even trok ze haar onderlip op.
‘En net of de meid.... en Anna Bosschoten.... 't niet dadelik zouden merken!’
‘Daar zou ik voor oppassen, dàt spreekt van zelf.’
Hij werd onrustig toen hij zag hoe ze zich met het denkbeeld vertrouwd had
gemaakt.
‘Gesteld nu eens dat jij je goedhouden kon tot het laatst. Dan komen de dokter en
de baker....’
‘Die komen bij Truus. - Niet bij mij.’
‘Wou je die dan in 't geheim nemen?’
‘Nee, dat natuurlik niet.’
‘Nou ik heb er geen hoogte van. Maar geloof me, je stelt het je veel te gemakkelik
voor. En in ieder geval: al kòn het, je mag niet vergeten, het is bedrog. Dàt doet de
deur toe. Bedrog.’
Ze maakte 'n ongedurige beweging.
Haar man vervolgde:
‘En denk nu es verder. Truida is jong. Ze ziet er knap uit. Lang niet onmogelik
dat iemand haar over 'n jaar of zo vraagt om te trouwen; en als....’
‘Dat blijft presies hetzelfde of 't kind bij òns of bij 'n ander is. En in zo'n geval
heeft ze te kiezen of te delen. Ze moet neen zeggen, of er voor uitkomen dat ze 'n
kind heeft.’
Daar had ze gelijk in. ‘Maar bedrog is het dan toch wèl wanneer het kind als het
onze wordt aangegeven bij de burgerlike stand.’
Met diepe minachting herhaalde ze: ‘De burgerlike stand!’
‘Ja. Daar schijn je anders over te denken als ik. Maar je kunt het mij moeilik kwalik
nemen wanneer ik er stichtelik voor bedank, te doen wat verboden is. En niet alleen
verboden door de wet. Mij komt het in ieder opzicht verkeerd voor....’
‘Jawel. Omdat de wet het toevallig verbiedt. Maar als ik uit 'n wetboekje leren
moest wat goed is of slecht, als ik dat zelf niet voelde dan zag het er treurig uit!’
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Hij zag aankomen dat het dezelfde weg opging met hun dispuut als gisteren.
‘Ja,’ zei hij wat afgemeten, ‘'t is eenmaal zo en het spijt me. Maar we zijn 't op dit
punt oneens.’
‘Het spijt mij ook,’ antwoordde zij. En ze vervolgde na 'n kort ogenblik:
‘En 'k vind het héél jammer. Maar.... het is nog geen reden wel, om te gaan
kibbelen.’
‘Nee,’ stemde hij hartelik toe en zijn gezicht klaarde op, ‘dàt zou grote dwaasheid
zijn.’
Zo werd er verder niet over gesproken. Ze kent nu m'n mening, dacht Lansberg.
Daarmee zal het uit zijn, hoop ik.
Maar ongemerkt dook de neiging op, om 't geval ook van Nora's kant te bezien;
voor zover dat dan mogelik was. Want hij had er geen vrede mee, dat z'n vrouw zo
helemaal van hem in mening verschilde.... Bovendien, hoe beter hij haar begreep,
hoe eerder hij haar kon overtuigen, als ze onverhoopt op de zaak terugkomen mocht....
Maar dat zou ze wel niet, dacht hij.... De wet ontduiken, dat praat je nu eenmaal niet
goed. Had niet de hele maatschappij er belang bij, dat men de wet zo lang die bestond,
gehoorzaamde? Hielp je daar niet aan mee, dan hoorde je in de samenleving niet
thuis. Maar hoe kon Nora dan.... Of zag ze uitsluitend naar Truida en 't kind, en had
ze geen oog voor het algemeen belang?
Het algemeen belang.... Jawel, maar als hij nu volkomen eerlik zou wezen, dan
moest hij erkennen, dat algemene belang viel hier niet duidelik in 't oog.... Toch was
het af te keuren wat Nora wou. Dat voelde hij duidelik. En zo heel moeilik kòn het
niet zijn, 't verkeerde ook hier tot een algemeen begrip van zedelik kwaad terug te
brengen. Laat es zien. Heb je te doen met immorele dingen, kwaadsprekerij,
vervalsing, diefstal, moord, altijd moeten andere lui het ontgelden. Om je eigen
voordeel of genoegen benadeel je anderen. Soms ook jezelf: als je aan de drank of
aan morfine verslaafd raakt.
Maar - dat was nu toch wél eigenaardig: Als Nora haar zin kreeg, werd er dan
iemand benadeeld?
Truida? Zeer zeker niet. Haar naam - gesteld dat het lukken kon, 't onzinnige plan
- haar naam werd er door gered. Het
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kind kwam natuurlik in veel beter konditie. Niet alleen kreeg het materieel 'n goed
leven, maar óók 'n zorgvuldige opvoeding.
Nora? God, die wenste niets liever....
Maar het kon zijn dat zij zelf nog eens kinderen kregen!
Nu ja, die erfden dan minder; dàt betekende niet zoveel. Vooreerst was het zéér
onwaarschijnlik; en dan: hij had er al twee kunnen hebben. Dan waren die lateren
(stel je voor!) er financieel nòg slechter aan toe geweest. Bovendien, dáármee rekening
houden, 't was àl te ver gezocht! Dan kon je alle ouders onzedelik noemen, die naar
meer dan één of twee kinderen verlangden.
Werd er dan wezenlik niemand benadeeld, als Truida's kind voor 't hunne doorging?
Misschien de maatschappij....?
Maar àls 't voor de maatschappij iets uitmaakte, moest met het voordeel rekening
gehouden dat er 'n degelik mens werd gevormd van het kind....
Wel eigenaardig, dat hier het kenmerk van 't kwaad niet duidelik te onderscheiden
viel....
Maar och, dat bespiegelen, wat deed het er eigenlik toe. Eén ding was in elk geval
niet weg te redeneren: 't Bedrog. Dàt maakte 't onmogelik.
Enfin, gelukkig dat er in ernst nooit sprake van wezen kon, en dus de verleiding
òm te bedriegen in werkelikheid niet bestond. Prakties toch was de zaak onuitvoerbaar.
(Wordt vervolgd).
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Verzen
door Willem Kalma.
I.
Ik gaarde wachtend een geheimen schat
Van liefde en teederheid en zachte woorde',
En niemand, die mijn aarz'lend spreken hoorde,
Vermoedde, wat ik schoons verborgen had.
Want 'k wachtte, luist'rend langs mijn eenzaam pad,
Tot ik het naad'ren van uw schreden hoorde. Nu toon ik u, in schoonheid van mijn woorde',
De heerlijkheid, die ik zoo lang bezat.
Maar stil.... Er is van zon een late schijn
Langs de avondlucht. Over het slapend loover
Is matte glans. De stille nacht begint.
En spraak'loos gaan we, als kind'ren die een schijn
Van vreemde schoonheid bang maakt.... Streelend over
Uw zijïg haar strijkt zachtkens de avondwind.
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II.
Gesluierd staan de boomen langs de wegen.
Een koelte, die hun spicht'ge toppen nijgt
En langzaam opheft, waait den geur mij tegen,
Die overal van groen en bloemen stijgt.
Dit is 't getij, waarin het jonge leven
In bloesems uit de volle knoppen spruit....
En al, wat schoon is in mijn hart gebleven,
Loopt nu tot voller, vruchtbaar leven uit.
't Is als een veld, waar in de lange voren
Het frissche groen van 't jonge koren prijkt.
Niet lange meer, en 'k zal een ruischen hooren,
Als de uchtendwind langs zware halmen strijkt.
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Liederen1)
door René de Clercq.
Gelijk de boom.
Gelijk de boom
Nabij den stroom,
Diep wortelt echte liefde.
De zonne straalt:
In 't water daalt
Een spiegelbeeld der liefde.
O beeld, o boom,
O levensstroom,
O liefde en liefdedroom!
Doch treurt en zucht
Ge in najaarslucht,
O boom der echte liefde,
Verduisterd is 't
En uitgewischt
Dat speelsche beeld der liefde.
Doch treurt en zucht
Ge in najaarslucht,
De lauwe liefde vlucht.
Geen schaduwschijn
Mag liefde zijn,
Of anders is 't geen liefde;
Maar echt en trouw
Bij man en vrouw,
O dat, o dat is liefde!
Geen schaduwschijn
Mag liefde zijn;
Maar vast in vreugd en pijn!

1) Uit ‘Gedichten’, eerlang verschijnend bij S.L. van Looy, Amsterdam.
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Vlaamsche Kermis.
Bezem uit! 't Is kermis!
Knechten, meiden, vrouwen, mans,
Heel de bonte zwerm is
Lustig aan den dans.
Een ander groep aan tafel
Eet visch en worst en wafel.
Oud wijfje schinkt,
Oud ventje drinkt,
Oud liedje deunt en klinkt:
Ha!
Niets zoo leutig-fraai en frisch
Als bezemboerenkerremis!
Niets zoo leutig-fraai en frisch
Als 't Vlaamsche leven is!
Zonder wufte poeders,
Zonder valsche lok in 't haar,
Schoon gelijk uw moeders
Over dertig jaar Mijn blonde, ronde deernen!
Blauwe oogen lijk lanteernen!
Een wang die bloost,
Een mond beroosd,
Een borst die zuchtjes loost!
Ha!
Niets zoo leutig-fraai en frisch
Als bezemboerenkerremis!
Niets zoo leutig-fraai en frisch
Als 't Vlaamsche leven is!
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Kerels, kloek als eiken,
Roode guit en bruine kwant,
Treden voor en reiken
Kluchtig u de hand.
Nu draven lijk de veulens!
Nu draaien lijk de meulens!
Totdat ge hijgt,
Ternederzijgt,
En warme kussen krijgt.
Ha!
Niets zoo leutig-fraai en frisch
Als bezemboerenkerremis.
Niets zoo leutig-fraai en frisch
Als 't Vlaamsche leven is!
Trouwt en kweekt ge kindren,
Wordt ge van den ouden tijd,
Komt geen jonkheid hindren
Als ze speelt en vrijt.
Oud moederke en oud manneke
Kruipt dichter bij uw kanneke,
En drinkt verheugd
Op al dat deugt,
Op oude en jonge jeugd!
Ha!
Niets zoo leutig-fraai en frisch
Als bezemboerenkerremis.
Niets zoo leutig-fraai en frisch
Als 't Vlaamsche leven is!
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William Blake
door Edward B. Koster.
VOOR DR. N.J. BEVERSEN.
Tiger, tiger, burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?
In what distant deeps or skies
Burnt the ardour of thine eyes?
On what wings dare he aspire
What the hand dare seize the fire?
And what shoulder, and what art
Could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart began to beat,
What dread hand form'd thy dread feet?
Wat the hammer, what the chain,
In what furnace was thy brain?
What the anvil, what dread grasp
Dare its deadly terror clasp?
When the stars threw down their spears
And water'd heaven with their tears,
Did he smile his work to see?
Did he who made the lamb make thee?
Tiger, tiger, burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Dare frame thy fearful symmetry?

Aldus luidt een misschien niet algemeen bekend gedicht van den dichter-schilder,
wiens naam boven dit opstel is geplaatst. Het vereenigt in zich de eigenschappen die
Blake boven alles kenmerkten: het visionaire, fantastische, het - als ik 't zoo mag
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noemen - psychisch- en sensitief-plastieke. In den tekst er van is hoofdzakelijk de
lezing gebruikt van de facsimile-uitgaaf der Songs of Experience, waaraan het gedicht
is ontleend, verschenen in 1794. De bladzij, waarop het gedicht staat, is geïllustreerd
met een boom en een tijger, die niet direkt meewerken om den indruk van de verzen
krachtiger te maken. Toen was William Blake 37 jaren oud. Geboren te Londen den
28sten (of 20sten) November 1757, juist in het jaar, dat een nòg beroemder mysticus,
Swedenborg, had aangewezen als den tijd van het Laatste Oordeel in geestelijken
zin, vertoonde William Blake, de zoon van een welgesteld manufacturier, al vroeg
kunstneigingen. Zijn vader was zoo wijs deze niet tegen te gaan, en deed hem op de
teekenschool van Mr. Pars op het Strand. Daar leerde hij teekenen naar pleister - het
levend model werd hem ontzegd - en verzamelde hij in den tusschentijd ijverig allerlei
prenten, die toen goedkoop te krijgen waren, waarbij hij een volkomen
onafhankelijkheid van den pseudo-klassieken smaak van dien tijd aan den dag legde.
Inmiddels had hij reeds vroeger, op vierjarigen leeftijd, zijn eerste visioen gehad,
toen hij God met zijn voorhoofd tegen het raam zag leunen. Toen hij acht of tien jaar
was, zag hij een boom met engelen gevuld, en engelgestalten schrijden te midden
van maaiers. Op zijn veertiende jaar kwam hij bij den graveur Basire in de leer, en
zijn leertijd werd hoofdzakelijk doorgebracht met 't teekenen van graftomben en
bouwkundige onderdeelen in Westminster Abbey, waardoor zijn verbeelding gevuld
werd met Gothiek. Voor een mysticus en visionair was er ook geen betere omgeving
dan de eerbiedwaardige, meestal verlaten tempel, ‘the height, the space, the gloom,
the glory.’ Een van de beste van Blake's eigen platen, behoorende tot zijn eerste
periode en gedateerd 1780, heette Morning, or Glad Day, wellicht ontworpen als
illustratie van de regels in Romeo and Juliet:
Night's candles are burnt out, and jocund day
Stands tiptoe on the misty mountain tops.

Het stuk stelt een naakte mannelijke gestalte voor, in een laaiïng van stralend licht,
de armen wijd uitgestrekt, met één voet neerdalend op aarde, vanwaar een
vleermuisachtig dier wegvliegt. Men heeft in den kop van de figuur eenige gelijkenis
met Göthe meenen te ontdekken.
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Den 18 Aug. 1782 trouwde Blake met Catherine Boucher, dochter van een
groentenkweeker. Ook hierbij ‘hangs a tale.’ Men had Catherine al dikwijls gevraagd
met wien ze wou trouwen. Zij had altijd geantwoord dat zij den man nog niet had
gezien. Toen zij op den avond van Blake's aankomst, die er kwam vertoeven om
afleiding te zoeken, hem met de overige familie zag zitten, werd zij ontroerd door
het voorgevoel dat zij haar toekomstigen man zag. Hij leerde haar allereerst lezen
en schrijven en later genoeg van 't schilderen, dat zij in staat was zijn teekeningen
te kleuren. Zij heeft hem steeds de grootste toewijding betoond, ofschoon die in de
oogen van vreemden steeds gepaard ging met eenige vormelijkheid, en altijd een
bijsmaak had van ontzag en eerbied voor den echtgenoot.
In 1783 verschenen de Poetical Sketches, die volgens de voorrede waren
vervaardigd tusschen 1768 en 1777.1) Dit zijn de eenige gedichten die Blake zonder
teekeningen uitgaf, maar ze zijn toch de merkwaardigste. Zij zijn voorbeelden van
spontanen zang, van natuurlijk geluid; Blake zong zooals de leeuwerik zingt, en na
een tijd van kunstmatigheid en gekunsteldheid werd hier weer een eenvoudig en
oprecht geluid vernomen. Ziehier een voorbeeld:
How sweet I roamed from field to field,
And tasted all the summer's pride,
Till I the Prince of Love beheld,
Who in the sunny beams did glide!
He showed me lilies for my hair,
And blushing roses for my brow;
He led me through his gardens fair,
Where all his golden pleasures grow.
With sweet May dews my wings were wet,
And Phoebus fired my vocal rage;
He caught me in his silken net
And shut me in his golden cage.
He loves to sit and hear me sing,
Then, laughing, sports and plays with me;
Then stretches out my golden wing,
And mocks my loss of liberty2).

1) Zij werden uitgegeven op kosten van Flaxman en nog iemand, die niet bekend is. Deze twee
vrienden gaven den auteur de geheele oplaag ten geschenke.
2) Men zegt dat dit mooie zangerige liedje geschreven werd voordat Blake veertien jaren oud
was.
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Terecht merkt Dr. Richard Garnett op dat zulk een liedje herinnert aan de
Elizabethaansche. Immers Blake vertoont zich hier als een onmiddellijke opvolger
van de beroemde zangers uit vroegere tijden: Shakespeare (verscheidene van wiens
in zijn drama's ingelaschte liederen en liedjes vol wilde zangerigheid en frisch
natuurgevoel zijn),1) Marlowe, Shirley, Beaumont en Fletcher, Heywood, Nash, Ben
Jonson, Herrick, Vaughan, Carey, Suckling, om maar eenigen te noemen. In zijn
blank verse is Blake wonderlijk Tennysoniaansch, en de mogelijkheid is niet
uitgesloten dat de latere poet laureate in zijn versificatie veel aan Blake te danken
had, tenzij we te doen hebben met louter toeval. Wanneer men bijv. de volgende
regels van Blake, gericht tot de avondster, leest:
Let thy west wind sleep on
The lake; speak silence with thy glimmering eyes,
And wash the dusk with silver....

dan dringt zich van zelf de gedachte aan Tennyson op. Vermeldenswaard zijn uit
dezen bundel nog het lied ‘My silks and fine array’, ‘Memory, hither come’, ‘Love
and harmony combine’, en ‘Mad song’. In het drama en 't epos is Blake niet thuis
en vrijwel mislukt. Zijn talent is overwegend lyrisch, en behalve 'n visionair, was hij
ook een mysticus. Zijn plastisch vermogen is weinig ontwikkeld, wat voor een
beeldend kunstenaar geen geringe ‘drawback’ is. Vandaar dan ook dat in zijn
teekeningen, zelfs van de schokkendste en meest tragische gebeurtenissen, vaak iets
kinderlijks en naiefs, ja zelfs iets kinderachtigs zit. Ik voor mij loop niet weg met
zijn produkten van beeldende kunst, en stel hem veel hooger als dichter dan als
schilder. Enkele van zijn gravures, o.a. naar Stothard, zijn goed en gevoelig, soms
doende denken aan Chodowiecki, enkele vignetten zijn flink en krachtig - multum
in parvo - maar van zijn grootere composities zijn er maar enkele die mij in elk
opzicht kunnen bevredigen. Hun groote fout is onbeholpenheid. Het is alsof ze
gemaakt zijn door iemand qui ne sait pas son métier. Misteekende figuren staan,
liggen, zitten of zweven vaak op onmogelijke, onoogelijke manieren. Maar,

1) In Op de Hoogte van Augustus 1906 haalt de heer Van Elring een vers van Bilderdijk aan,
dat op Shakespeare heet te gelijken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er niets Shakespeariaansch
aan vind. Ook met de andere parallellen tusschen Bilderdijk en vreemde dichters is Van
Elring m.i. verre van overtuigend. Dat is à tort et à travers Bilderdijk er bovenop willen
helpen.

Groot Nederland. Jaargang 5

68
wat men ook zeggen moge, Blake neemt een éénige plaats in onder de Engelsche
kunstenaars. Hij heeft weinig met anderen gemeen, evenmin als Milton dat heeft in
de literatuur. Door sommigen worden zijn teekeningen voor het boek Job hoog
bewonderd, maar zijn plaats als kunstenaar is toch nog niet volkomen en duidelijk
bepaald, wat voor een groot deel misschien te wijten is aan de excentriciteit van zijn
scheppingen. Men weet er blijkbaar niet goed weg mee. Aan den eenen kant zijn ze
vaak hinderlijk door onhandigheid en vreemdheid, aan den anderen voelt men er het
oprechte streven naar iets groots, grootsch, en ideëels in. Hij is zeker geen kunstenaar
voor de groote menigte, maar slechts een klein aantal gelijk-aangelegden en
gelijk-gestemden zal zijn kunst kunnen waardeeren en genieten. Blake is een literair
schilder par excellence, voor 't op prijs stellen van wiens kunst een zekere mate van
letterkundige ontwikkeling vereischt is, en zoodoende zal menigeen Blake meer
waardeeren om wat hij er bij kan denken dan om de plastische afbeelding die hij met
de oogen ziet. Het is ook een opmerkelijk verschijnsel dat vooral letterkundigen of
letterkundig ontwikkelde schilders als Charles Lamb, de Rossetti's, William Bell
Scott, A.C. Swinburne, Fuseli1) en anderen zich voor Blake hebben geïnteresseerd
en een soort van Blake-cultus hebben gesticht. Evenals Blake's gedichten, zijn ook
zijn teekeningen een protest tegen pseudo-klassicisme, formalisme, akademisme en
starre kunstscholastiek, en daarom is de belangstelling, ja het dwepen van

1) Henry Fuseli (1741-1825) was een in Zurich geboren schilder. Hij kwam als jongmensch in
Engeland, en bleef daar, op de tien jaren na, die hij in Italië doorbracht. In 1799 volgde hij
Barry als professor der schilderkunst aan de Royal Academy op, in welke kwaliteit hij een
merkwaardige reeks van voordrachten over de schilderkunst hield. Ofschoon een groot deel
van zijn werk gemaniereerd en onaangenaam is, was hij toch een krachtig en verbeeldingsvol
teekenaar. De prachtige ‘Titania and Bottom’ in de National Gallery te Londen is een van
zijn beste schilderijen. In zijn kleinere schetsen en studies, waarvan verscheidene in waterverf,
kan men hem echter in zijn kracht zien. Hij maakte vermoedelijk omstreeks 1780 kennis met
Blake, en onder diens invloed ontwikkelde zich zijn fantasie. Hij bleef Blake's trouwe vriend
en bewonderaar. Hij wordt gehouden voor den schrijver van de inleiding op Blake's
teekeningen voor Youngs Night Thoughts, en later maakte hij 't prospectus van diens
illustraties bij Blairs Grave. Verscheidene van zijn stukken werden door Blake gegraveerd.
Een epigram van Blake hoogstwaarschijnlijk tot Hayley gericht, waarin Fuseli's naam
voorkomt luidt:
You think Fuseli not a great painter? I'm glad;
This is one of the best compliments he ever had.
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zulke romantische talenten en genieën als de bovengenoemde niet verrassend. Zij
gevoelden het anti-akademische, het gerevolteerde, het gothieke in de kunst van
Blake, zij proefden er de vreemde bekoring van, het mystiek-visionaire aroma. Maar
Blake is vergeten geworden juist omdat hij zoo op zichzelf staat, om zoo te zeggen
geen schakel vormt in de Engelsche kunst. Een van de laatste schrijvers over hem
noemt hem een ‘exquisite accident’. Zelfs zijn vrienden en levensbeschrijvers zitten
min of meer met hem verlegen, en toch heeft hij op lateren leeftijd meer steun gehad
dan eenig kunstenaar die geen oude meester, geen portretschilder of geen
middelmatigheid was. Blake is eigenlijk geen kind van zijn tijd; hij leefde er wel in,
maar hij stond er toch ook weer buiten. Ook zijn dubbele werkzaamheid als dichter
en schilder heeft twijfel, om niet te zeggen wantrouwen, gekweekt. Het profetische
en bezielde in den man wordt door allen die zien en voelen kunnen erkend, maar er
zijn dichters die een somber vermoeden hebben dat hij een schilder, en schilders dat
hij een dichter was. Het is niet goed te veel te kunnen. Dus kalmpjes aan menschjes,
dan breekt 't lijntje niet, en dan kan de brave wereld niets van je zeggen, evenmin
als van die vrouwen welke volgens Perikles de beste zijn. Vooral geen veelzijdigheid
van smaak en daad, ieder moet zich zoet houden aan één dingetje, specialistje zijn:
de eene schildert koetjes aan den plas, de ander strandjes en zeetjes, 'n derde
binnenhuisjes (‘Dutch interiors’ zijn zoo gezocht, weet u), 'n vierde portretten, 'n
vijfde stadsgezichten, enz.
Met kwesties omtrent techniek zal ik de lezers van dit tijdschrift niet veel
vermoeien, alleen moet opgemerkt worden dat Blake 't gebruik van olieverf trotsch
vermaadde, omdat hij er niet mee overweg kon, en dat hij er voor bedankte om naar
modellen te werken, hetgeen wel de oorzaak van zijn gebrekkigen teekentrant is.
Om alle genoemde redenen is het begrijpelijk dat Blake geen school gevormd
heeft; toch heeft zijn werk invloed uitgeoefend op lateren, o.a. Edward Calvert,
Samuel Palmer en George Richmond. En bovendien, Blake was een soort van
teruggaand kunstenaar; al brak hij met stijf pseudo-klassicisme, al was hij in
levensgevoel zoo anti-Helleensch mogelijk, hij had een zekere rage voor het
Byzantinisme, welke stijl hem naar zijn zeggen van hoogerhand werd geopenbaard.
We hebben maar even naar zijn Vlucht naar Egypte te kijken om hiervan overtuigd
te worden. Het lijkt gedaan op de manier
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van Giotto. Wanneer het niet bekend was, dat dit het werk was van een Engelsch
schilder uit de 18de eeuw, dan zou men het voor een primitief schilderij kunnen
houden. Hetzelfde starre, beweginglooze in de houdingen, dezelfde eentonige
plechtigheid in de gebaren. Deze eenvoud was bij Blake niet gezocht, maar
aangeboren; geen truc, maar natuur; niet gehuicheld, maar echt. Instinctief trof hij
de symbolische lijnen voor de uitdrukking van zijn idee. Wat zijn eigen opvatting
omtrent schilderkunst aangaat, Blake zeide: ‘Poetry consists in bold, daring, and
masterly conceptions; and shall painting be confined to the sordid drudgery of
facsimile representations of merely mortal and perishing substances, and not be, as
poetry and music are, elevated into its own proper sphere of invention and visionary
conception?’ Blake is niet alleen een literair, maar ook een geestelijk schilder.1) In
zijn David en Bathseba tracht hij 't geestelijk substraat van den wellust weer te geven,
en hoe eenzijdig hij was in zijn denkbeelden omtrent de vergeestelijking van alle
beeldende kunst blijkt wel daaruit, dat hij spreekt van ‘het kunstbederf door de
demonen Rembrandt en Correggio.’
Ziehier een ‘puntdicht’ van Blake op beide laatstgenoemde kunstenaars:
Seeing a Rembrandt or Correggio,
Of crippled Harry I think and slobbering Joe;
And then I question thus: Are artists' rules
To be drawn from the works of two manifest fools?
Then God defend us from the Arts, I say;
For battle, murder, sudden death, let's pray.
Rather than be such a blind human fool,
I'd be an ass, a hog, a worm, a chair, a stool.

Dit is niet zeer puntig, niet zeer kunstig, niet zeer diep. 't Is een vrij goedkoope
afkeer-afkeuring van Rembrandt en Correggio, weinig-zeggend en min of meer
kinderachtig scheldend. Aan den anderen kant is 't bij al het voor 'n groot deel onechte,
gewilde en gemaakte Rembrandt-gegil van de laatste tijden toch ook wel

1) Opmerkelijk is Blake's liefde voor de lijn, den omtrek. Hij hield niet van olieverf en kon er
niet mee overweg omdat die de contouren zoo wegdoezelde. Deze mysticus was voor klare,
scherpe omtrekken, en kweekte den cultus van de lijn, een eigenaardigheid die we ook bij
Toorop kunnen waarnemen.
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eens aardig de stem te hooren van iemand, die er een eigen opinie op na houdt. Ik
kan mij begrijpen, dat iemand van een hoog-geestelijke opvatting als Blake geen
vrede kon hebben met verschillende voorstellingen en opvattingen van onzen
landgenoot. In enkele opzichten zou ik Blake gelijk kunnen geven. Ik verafschuw
bijv. Rembrandts Roof van Ganymedes met het snotterig-blubberende, vieze,
over-vette jocchie, dat zijn water niet kan inhouden, en verkies verreweg de meer
ideëele uitbeelding van 't zelfde geval door Correggio of de groep van den Griekschen
beeldhouwer Leochares; ik vind den hond op den voorgrond van De barmhartige
Samaritaan walgelijk; m.i. zijn de engelen op de ets van 1656 Abraham onthaalt de
engelen (B. 29) onoogelijke wezens, die slordig en onbescheiden jam hebben gegeten;
de engeltjes in de magistrale en kapitale, ofschoon wat theatrale, ets van 1639 De
dood van Maria (B. 99) lijken wel foetussen, en zoo is er meer, als bijv. de
rimpelvellige vrommeschen, die Rembrandt schildert en allerlei fraaie namen geeft,
wat mij in hem niet aanstaat. 't Zal Rembrandt en hun die per se alles van hem mooi
moeten en willen vinden, wel weinig kunnen schelen, maar ik laat me geen
bewondering opdringen, die ik zelf niet kan voelen, en wensch allerminst te lijden
onder een ‘narcotisch-hypnotischen bewonderingsdrang’. 't Staat tegenwoordig
gekleed, over Rembrandt te kwijlen met allerlei voor de gelegenheid vervaardigde
hoogdravende epitheta.
Ik laat nog eenige puntdichtjes van Blake volgen, omdat daaruit zijn zienswijze,
of liever zijn sympathieën en antipathieën duidelijk kunnen blijken:
Nature and art in this together suit What is most grand is always most minute: Rubens thinks tables, chairs, and stools, are grand;
But Raphael thinks a head, a foot, a hand.
Raphael, sublime, majestic, graceful, wise,
His executive power must I despise!
Rubens, low, vulgar, stupid, ignorant,
His power of execution I must grant, Learn the laborious stumble of a fool,
And from an idiot's actions form my rule!
Go send your children to the slobbering-school!

Hier is er een over Sir Joshua Reynolds, die scherper is dan de andere:

Groot Nederland. Jaargang 5

72
Sir Joshua praises Michael Angelo;
'Tis Christian meekness thus to praise a foe: But 't would be madness, all the world would say,
Should Michael Angelo praise Sir Joshua.
Christ used the Pharisees in a rougher way.

Reynolds moet Blake geraden hebben ‘to work with less extravagance and more
simplicity, and to correct his drawing.’ Blake nam dit zeer slecht op, aangezien de
schildermethode van Reynolds geheel tegenovergesteld was aan het ideaal van Blake,
die de manier volgde van Dürer, Michel Angelo en de overige meesters van de lineaire
school. Zoodoende vond Blake 't zeer aanmatigend van iemand, die z.i. volkomen
onbekend was met het wezen van de hoogste kunstsoort, werk te veroordeelen dat
in elk geval op ware grondslagen berustte.
Dat kruiwagerij, connecties en protectie ook in die dagen ‘rampant’ waren, blijkt
uit het volgende:
‘O dear mother Outline, of wisdom most sage,
What 's the first part of painting?’ She said: ‘Patronage’.
‘And what is the second to please and engage?’
She frowned like a fury, and said: ‘Patronage’.
‘And what is the third?’ She put off old age,
And smiled like a siren, and said ‘Patronage’.

Zijn gevoel van eigenwaarde, om niet te zeggen eigengereidheid, zijn trots van
autodidakt-zijn vindt uitdrukking in de regels:
Thank God, I never was sent to school,
To be flogged into following the style of a fool!

Ten slotte licht ik uit een langer versje met den langen titel: ‘On the Great
Encouragement given by English Nobility and Gentry to Correggio, Rubens,
Rembrandt, Reynolds, Gainsborough, Catalani, and Dilberry Doodle’ het volgende:
All pictures that's painted with sense or with thought
Are painted by madmen, as sure as a groat;
For the greater the fool, in the Art the more blest,
And when they are drunk they always paint best.
They never can Raphael it, Fuseli it, nor Blake it:
If they can't see an outline, pray how can they make it?
All men have drawn outlines whenever they saw them;
Madmen see outlines, and therefore they draw them.

In dit laatste couplet zinspeelt Blake eenige malen op krankzinnigen, en wel
hoogstwaarschijnlijk dáárom, omdat sommige
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menschen in ernst meenden dat Blake niet wel bij 't hoofd was. Het visionaire,
mystieke en fantastische van den man, zijn zeer persoonlijke denkbeelden over kunst,
zijn soms bruuske uitvallen deden menigeen bedenkelijk de schouders ophalen en
met 'n vragende uitdrukking in zijn schalks-meewarige oogen den vinger naar het
voorhoofd brengen. Blake kon verbazend overdadig en overdreven doen, uitbarsten
in jubelend of geestdriftig proza, wanneer hij sprak van alle heerlijkheden die zijn
verbeelding aanschouwde. En zooiets konden de meeste menschen niet begrijpen,
wat hun misschien niet kwalijk te nemen was, maar hun gevolgtrekking omtrent
Blake's gek-zijn wèl. Toen Wordsworth, een groot dichter en tevens bezadigd,
bedachtzaam en kalm mensch, Blake's Songs of Innocence en Songs of Experience
had gelezen, sprak hij er over als 't werk van ‘great but undoubtedly insane genius’.
En Dr. Malkin, schrijver van een zeer curieus in 1806 verschenen boek, het leven
beschrijvend van een extra vroegrijpen kleinen Malkin, die zeven jaren oud stierf,1)
zegt daar omtrent Blake: ‘The sceptic and the rational believer, uniting their forces
against the visionary, pursue and scare a warm and brilliant imagination with the
hue-and-cry of “madness”.... By them, in short, has he been stigmatized as an engraver
who might do tolerably well if he was not mad.’2)
Hierop zinspeelt Blake zelf ook weder in twee versjes gericht tot zijn vroegeren
vriend Flaxman:
You call me mad: 't is folly to do so, To seek to turn a madman to a foe.
If you think as you speak, you are an ass;
If you do not, you are but what you was.
I mock thee not, though I by thee am mockèd;
Thou call'st me madman, but I call thee blockhead.

Ik sprak zooeven van Flaxman. Met dezen kunstenaar, Swedenborgiaan, die vooral
als beeldhouwer bekend is, was Blake aanvankelijk zeer bevriend, en nadat hij dicht
bij zijn vriend Hayley (dichter van

1) A Father's Memoirs of his Child by Benjamin Heath Malkin.
2) Intusschen zegt George Saintsbury in zijn History of Nineteenth-Century Literature op blz.
12: ‘That Blake was not entirely sane has never been doubted except by a few fanatics of
mysticism, who seem to think that the denial of complete sanity implies a complete denial
of genius.’
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een laf gerijmel - ‘feeble drizzle of verse’ noemt William Michael Rossetti het, terwijl
Prof. Saintsbury zegt: ‘his verse itself is impossible and intolerable to any but the
student of literary history’ - dat hij Triumphs of Temper noemde) in 't dorpje Felpham
was komen wonen (1800), schreef hij den 21sten September van dat jaar aan Flaxman:
‘Waarde Beeldhouwer der Eeuwigheid, Wij zijn goed en wel aangekomen in ons
landhuisje, dat mooier en doelmatiger is dan ik had gedacht. Het is 't ideaal van een
landhuisje, ja zelfs van een prachtig paleis - als men de verhoudingen er van vergroot,
niet verandert, en er versieringen aan toevoegt zonder 't grondplan te wijzigen. Niets
kan grootscher zijn dan de eenvoud en bruikbaarheid er van. Eenvoudig zonder
ingewikkeldheid, schijnt het de spontane uitdrukking van menschelijkheid te zijn,
juist geschikt voor de behoeften van een mensch. Geen anders gevormd huis kan mij
ooit zóó goed voldoen, en evenmin zal ik, geloof ik, ooit overtuigd kunnen worden
dat het in schoonheid of nuttigheid verbeterd kan worden.
‘De heer Hayley ontving ons met zijn gewone broederlijke genegenheid. Ik ben
aan 't werk gegaan. Felpham is een heerlijke plaats voor studie, omdat het meer
geestelijk is dan Londen. De hemel opent hier aan alle kanten zijn gouden poorten;
zijn ramen worden niet door dampen versperd; stemmen van hemelsche bewoners
worden duidelijker gehoord, en hun gedaanten duidelijker gezien; en mijn landhuisje
is ook een schaduw van hunne huizen. Mijn vrouw en zuster maken het beiden goed,
en vleien Neptunus om een omhelzing.
‘Onze reis was zeer aangenaam, en, ofschoon we zeer veel bagage hadden, was
er geen gepruttel. Alles was vroolijkheid en goed-gehumeurdheid onder weg; en toch
konden we niet vóór half twaalf 's nachts ons landhuisje bereiken, aangezien we onze
bagage van den eenen postwagen op den anderen moesten overladen - we hadden
namelijk zeven verschillende wagens en evenveel andere koetsiers. We begonnen
den tocht op Donderdag tusschen zes en zeven uur 's morgens, met zestien zware
kisten en portefeuilles vol platen.
‘En nu begint er een nieuw leven, omdat weer een andere aardsche laag is
afgeschud.
‘Ik ben in den hemel beroemder om mijn werken dan ik ooit
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kon vermoeden. In mijn hoofd heb ik studeerkamers en zalen gevuld met boeken en
schilderijen uit den ouden tijd, die ik schreef en schilderde in tijden van eeuwigheid
vóór mijn sterfelijk leven; en deze werken vormen het genot en de studie van
aartsengelen. Waarom zou ik mij dan bekommeren om de rijkdommen of den roem
van stervelingen? De Heer onze Vader zal voor en met ons doen volgens Zijn
goddelijken wil, voor ons bestwil.
‘Gij, mijn waarde Flaxman, zijt een verhevene aartsengel - mijn vriend en metgezel
sedert alle eeuwigheid. Onze woonplaats is in den boezem des Heeren. Ik zie terug
in de oorden der herinnering, en aanschouw onze oude dagen vóórdat deze aarde in
haar volgroeide (verouderde?) vergankelijkheid verscheen aan mijn vergankelijke,
volgroeide (verouderde?)1) oogen. Ik zie onze huizen van de eeuwigheid, die nooit
gescheiden kunnen worden, ofschoon onze sterfelijke verblijven aan de uiterste
hoeken des hemels ver vaneen stonden.
‘Vaarwel, mijn beste vriend. Doe onze hartelijke en vriendschappelijke groeten
aan onze waarde mevr. Flaxman, die wij vurig wenschen als onze gast te zien onder
ons rieten dak van roestig goud. En geloof mij steeds uw dankbaren en toegenegenen
William Blake. - Felpham, 21 Sept. 1800, Zondag-ochtend.’
Eerlijk gezegd zou ik bij ontvangst van zoo'n brief van een vriend er niet zuinig
mee verlegen zitten, en heusch een beetje aan de normaliteit van 's mans
geestvermogens gaan twijfelen. Overigens teekent deze brief den visionair, den
profeet, den in hooger sferen levende: ‘boven leef ik, boven zweef ik, Engeltje van
't Hemelrijk’ kon Blake zeggen. En al mocht men dezen brief willen beschouwen als
de naïef-expansieve uiting van een vroomverrukt kind, dat juicht en jubelt in uitgelaten
vreugd, er zijn gezegden van Blake bekend die van ernstiger aard zijn, en werkelijk
aan waanzinnigheden doen denken. In de beschrijvingen die Blake van

1) In beide gevallen heeft de Engelsche tekst vegetated. Kan misschien ook stoffelijk bedoeld
worden? Zijn er beoefenaars van het Engelsch die dezen vorm meer gezien en genoteerd
hebben? Elders zegt Blake: ‘The world of imagination is the world of eternity. It is the divine
bosom into which we shall all go after the death of the vegetated body. This world of
imagination is infinite and eternal; whereas the world of generation, or vegetation is finite
and temporal. There exist in that eternal world the permanent realities of everything which
we see reflected in this vegetable glass of nature.’ Hier hebben we dus de ideeënleer van
Plato.
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zijn werken geeft, waarin hij de verdiensten daarvan niet gering overdrijft, zegt hij
o.a. dat de Grieksche beeldhouwwerken copieën zijn van de werken der Aziatische
patriarchen, dat niemand dan toevallig met olieverf schilderde vóór Van Dijck, dat
de oude Britsche helden tot op dezen tijd ‘in naakten eenvoud’ op den berg Snowdon
vertoeven, enz. enz. Al deze dingen, gevoegd bij de ‘demonen’ Rembrandt en
Correggio, geven iemand toch wel 't recht om met alle bescheidenheid aan Blake's
volkomen gezondheid van geest te twijfelen.
Maar het wordt tijd om den draad van Blake's levensloop, dien we even hebben
losgelaten, omdat het onderwerp en de gelegenheid er toe leidden, weder op te nemen.
Na de Poetical Sketches verschenen de Songs of Innocence (1789)1) en de Songs of
Experience (1794), waarover ik al met een enkel woord sprak. Zij werden met
randversieringen en illustraties van den schrijver uitgegeven, maar geen der beide
bundels trok veel aandacht.
Charles Lamb zegt dat hij van de gedichten gehoord, maar ze nooit gezien heeft;
hij kent echter ‘Tiger, tiger’ en noemt het ‘glorious’. De twee verzamelingen kostten
samen van dertig shillings tot twee guinjes, maar deze prijs werd later verhoogd. Hij
steeg tot vijf guinjes, en in Blake's latere jaren bestelden zijn vrienden, te beginnen
met den gullen Sir Thomas Lawrence, de bundels door Blake zelf gekleurd voor tien
à twintig guinjes als een verkapt soort van philanthropie. Hier kunnen we in 't kort
iets meedeelen omtrent de methode die Blake volgde bij 't illustreeren van zijn boeken.
Alexander Gilchrist, die in 18632) een leven van Blake publiceerde, zegt daarover.
‘Deze methode, die Blake daarna geregeld bleef volgen om zijn werken te
vermeerderen, was geheel oorspronkelijk. Het bestond uit een soort van en relief
graveeren der woorden en illustraties. De tekst werd geschreven, en de teekeningen
en randversieringen werden op het koper geteekend met een ondoordringbare
vloeistof, waarschijnlijk het gewone afsluitende graveursvernis. Dan werden alle
blanke gedeelten (d.w.z. de rest van de plaat) uitgebeten met sterkwater (oplossing
van salpeterzuur) of een ander zuur, zoodat de omtrek

1) Volgens W.M. Rossetti in 1787.
2) Volgens anderen in 1862. Het werk werd in 1855 aangevangen. In 1880 kwam er een
definitieve editie, bezorgd door Gilchrists weduwe. Hierin komen vele reproducties voor.
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van letter en teekening bleef uitstaan, evenals bij stereotyp. Van deze platen drukte
hij af in de tinten - geel, bruin, blauw - die hij als grondkleur noodig had: rood
gebruikte hij voor de letters. Hierop werd de bladzij met de hand bijgekleurd naar
de origineele teekening.’1) Als verdere bizonderheid kan vermeld worden dat hij zijn
kleuren mengde met een gomoplossing, welk procedé hem was ‘geopenbaard’
geworden door den heiligen Jozef, terwijl de beschrevene methode haar bestaan te
danken had aan de mededeelingen van den geest van Williams overleden broeder.
Zoo wordt aan de kinderkens de waarheid geopenbaard.
Als voorbeelden uit elken bundel vermeld ik hier nog uit Songs of Innocence het
gedicht, getiteld Spring, waarin een liefelijke lentetoon wordt vernomen, een
kinderlijke blijheid in 't nieuwe, jonge lichtgetij:
Sound the flute!
Now 'tis mute;
Birds delight,
Day and night,
Nightingale
In the dale,
Lark in sky, Merrily,
Merrily, merrily to welcome in the year.
Little boy,
Full of joy;
Little girl
Sweet and small;
Cock does crow
So do you;
Merry voice,
Infant noise;
Merrily, merrily to welcome in the year.

1) Deze mededeeling is afkomstig van Fred Tatham, eveneens een biograaf van Blake en die
intiem met hem heeft omgegaan. De mededeeling of liever de waarheid er van is in twijfel
getrokken door een anderen vriend van Blake, John Linnell, die Tatham niet kon uitstaan.
Eenige proeven echter, met die werkmethode genomen door Graham Robinson, slaagden
volkomen, en geven vrijwel de resultaten die Blake zelf bereikte weer. Sommigen hebben
Tatham van oneerlijkheid beschuldigd en gezegd dat hij Blake's handteekening op zijn eigen
teekeningen namaakte. Archibald Russell kan intusschen deze beschuldiging pertinent
tegenspreken.
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Little lamb,
Here I am;
Come and lick
My white neck;
Let me pull
Your soft wool;
Let me kiss
Your soft face;
Merrily, merrily we welcome in the year.

Een echt vluchtig kleinigheidje met onvolkomen rijmen en kinderlijke trekjes, 't lijkt
wel een ‘nursery rhyme’ in zijn eenvoud en onbeholpenheid. Toch m.i. verre te
verkiezen boven het meerendeel van den kritiekloos opgehemelden poespas van Giza
Ritschl. ‘Night’ en andere verzen uit dit bundeltje zouden kunnen bewijzen, dat Blake
ook vollere en zwaardere tonen kon doen hooren.
Uit Songs of Experience kies ik ‘The Garden of Love’, dat met ‘The Tiger’, ‘A
Little Boy Lost’, ‘Ah Sunflower’ en ‘London’ tot de beste behoort:
I laid me down upon a bank,
Where Love lay sleeping;
I heard among the rushes dank
Weeping, weeping.
Then I went to the heath and the wild,
To the thistles and thorns of the waste;
And they told me how they were beguiled,
Driven out, and compelled to be chaste.
I went to the Garden of Love,
And saw what I never had seen;
A Chapel was built in the midst,
Where I used to play on the green.
And the gates of this Chapel were shut,
And ‘Thou shalt not’ writ over the door;
So I turned to the Garden of Love
That so many sweet flowers bore.
And I saw it was filled with graves,
And tombstones where flowers should be;
And priests in black gowns were walking their rounds,
And binding with briars my joys and desires.

In 1789 verscheen The Book of Thel, in 1790 The Marriage of Heaven and Hell, in
1791 The French Revolution, a Poem in 7 Books: Book I (het eenige boek van Blake
dat op de gewone
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wijze werd gedrukt en uitgegeven)1), in 1793 For Children (enkele exemplaren zijn
getiteld For the Sexes), een boekje met symbolische teekeningen, The Gates of
Paradise, The Visions of the Daughters of Albion en America, a Prophecy. In 1794
graveerde hij Flaxmans omtrekteekeningen voor de Odyssee nog eens over, terwijl
hij in 't zelfde jaar Europe, a Prophecy (vervolg op America) en The Book of Urizen,
Part I deed verschijnen. Het zou te ver voeren uit al deze werken aanhalingen te
doen, maar ik vermeld hier alleen de zoetvloeiende beginverzen van The Book of
Thel:
The Daughters of the Seraphim led round their sunny flocks, All but the youngest: she in paleness sought the secret air,
To fade away like morning beauty from her mortal day.
Down by the river of Adona2) her soft voice is heard,
And thus her lamentation falls like morning dew.

Omstreeks dezen tijd maakte Blake kennis met Mr. Thomas Butts, die hem gedurende
lange jaren heeft geholpen, tot ongeveer 1822.3) Er zijn nog berijmde brieven over,
den 2den Oct. 1800 aan Mr. en Mrs. Butts gezonden. In den eersten wordt een visioen
beschreven dat Blake te Felpham had. Een reusachtige lichtgestalte hulde de leden
van den dichter in stralen van blinkend goud, en sprak aldus tot hem, zooals het op
't eind van den brief luidt:
This is my fold,
O thou ram horned with gold,
Who awakest from sleep
On the sides of the deep.
On the mountains around
The roarings resound
Of the lion and wolf,
The loud sea and deep gulph.
These are guards of my fold,
O thou ram horned with gold.

1) En wel als dun quarto deeltje, zonder Blake's naam, voor den prijs van één shilling. Of er
ooit meer van verschenen of zelfs geschreven is, is niet met zekerheid bekend. De
verschillende schrijvers zijn het daaromtrent niet eens.
2) Andere lezing Adera.
3) Portretten van Butts en zijn familie naar miniaturen van Blake zijn te vinden in Letters of
William Blake etc., bezorgd door Archibald Russell (1906), blz. 90.
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In 1795 verschenen The Song of Los1) en The Book of Ahaniah, en in het volgende
jaar gaf de uitgever Edwards hem de opdracht illustraties te maken voor een nieuwe
editie van Youngs Night Thoughts; enkele teekeningen hierbij zijn zeer goed geslaagd,
maar er verscheen niet meer dan een deel van het werk, en wel tot en met het einde
van den vierden nacht. Dit bevatte niet minder dan 537 gekleurde teekeningen.
Wat de waarde van Blake's zoogenaamde profetische boeken betreft, het zij me
vergund hieromtrent het getuigenis van Dr. Richard Garnett aan te halen: ‘Blake had
groote gaven, niet alleen als dichter, maar ook als beeldend kunstenaar, en hij streefde
er naar beide te vereenigen in hetzelfde werk. Aanvankelijk was dit mogelijk, maar
spoedig groeide het beeldend vermogen aan, terwijl het dichterlijke afnam. Niet
alleen werd de zichtbare taal der beelden belangrijker voor hem dan de onzichtbare
tonen van de poëzie, maar deze laatste werd doortrokken van de methode der
beeldende kunst. Hij veroorloofde zijn taal een breedheid, die hij voor zijn vorm en
kleur had moeten bewaren, en werd even hieroglyphisch in een taal, waarin
hieroglyphen onwettig zijn als in eene waarin zij veroorloofd zijn. Dit wordt bewezen
door het feit, dat het afnemen der zuiverheid in poëtischen vorm gelijken tred houdt
met het afnemen der begrijpelijkheid van zijn dichterlijke taal.... In elke opvolgende
uitgaaf is er minder metrische schoonheid, en gedachte en uitdrukking worden meer
en meer vormloos. Blake heeft hoogstwaarschijnlijk den invloed ondergaan van
Ossian, wiens gefingeerde gedichten in zijn tijd populair waren, en aan wien sommige
van Blake's eigennamen, zooals Usthona, ontleend schijnen. Velen meenden toen,
dat Ossian had aangetoond, dat de vorm louter toeval is in poëzie, in plaats van
inderdaad een onafscheidbaar, essentieel bestanddeel er van te zijn. Er is zeer zeker
een sterke familietrek in Blake's schimmige concepties en Ossians mistige
verhevenheden.’ Zoo zegt ook Gilchrist in zijn Life of William Blake omtrent Europe:
‘Het is moeielijk eenig bepaald onderwerp, plan of doel

1) Los beteekent in Blake's nomenclatuur Tijd (omzetting van Sol?). Met Los wordt soms ook
bedoeld de Geest der Profetie; zijn vrouw heet Enitharmon (omzetting van Enarithmon?) en
is zijn emanatie; waar Los optreedt als Tijd, is zij Ruimte.
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te ontdekken of vast te stellen of het betrekking heeft op verleden, heden of
toekomst.’1)
Het schijnt dat bij deze scheppingen Blake's oog was ‘in fine frenzy rolling’, en
dat hij zich niet al te best rekenschap gaf van wat hij deed. Trouwens hij zei
herhaaldelijk dat een of ander hem was geopenbaard, en dat hij schrijven moest, zelfs
tegen zijn zin. Hij had, als de oude gnostieken, het innerlijk licht, en bestudeerde
ijverig de werken van Jacob Böhme en Swedenborg. Tot een vriend zei hij eens: ‘Ik
vrees dat Wordsworth van de natuur houdt, en de natuur is het werk van den duivel.
De duivel is in ons voor zoover wij natuur zijn.’ Hoe dit te rijmen met 't verhaal dat
Blake menigmaal moedernaakt met zijn vrouw in een prieeltje zat, en de menschen
aanmoedigde binnen te komen met de woorden: ‘O, kom maar hier, 't is Adam en
Eva maar’?2) Intusschen wordt de waarheid hiervan betwijfeld door W.M. Rossetti.
Volgens hem was Blake daar een veel te ‘lofty man’ voor. Ik voor mij acht het, gelet
op Blake's vele tegenstrijdigheden en eigenaardigheden, lang niet onmogelijk.
Over den aard van zijn teekeningen zegt Garnett o.a.: Zij kunnen met de meest
verbeeldingsvolle gedeelten van Paradise Lost en van Byrons Cain gelden als een
poging van den geest om zich te werpen buiten het zicht- en tastbare, en voor zichzelf
nieuwe werelden van majesteit en somberheid te scheppen in hoogten en afgronden
en ruimten tusschen het gesternte. Wonderbaar is de wijdte van verbeelding hier
tentoongespreid, schoon we de oogen niet mogen sluiten voor ettelijke herhalingen.’
Een ander criticus, Dr. James Garth Wilkinson, die in 1839 Songs of Innocence and
Experience opnieuw uitgaf met een anonyme voorrede, zegt o.a.: ‘Het is pijnlijk te
spreken over de slechtste zijde van Blake's talent. In zijn Prophecies of America, zijn
Visions of the Daugh-

1) De HH. Ellis en Yeats hebben een geheel deel van hun driedeelig werk over Blake (1891)
gewijd aan de verklaring van zijn visioenen. In zijn voorrede tot de editie van Blake's Poetical
Works stelt Yeats diens symbolisme voor als een eindeloozen strijd tusschen Verbeelding
en Rede. Ook James Thomson, schrijver van The City of Dreadful Night (zie mijn Studiën
in Kunst en Kritiek, blz. 133-161) schreef een essay over Blake als aanhangsel van zijn
Shelley, a Poem (1884).
2) Volgens Herbert Ives (Monthly Rev., Nov. 1905) lazen en reciteerden ze daar dan gedeelten
uit de Paradise Lost. Dat is dan ook zeer geschikte lectuur in dergelijke omstandigheden.
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ters of Albion en een heirleger van onuitgegeven teekeningen, heeft een uit de aarde
geboren kracht de meer hemelsche elementen der kunst verjaagd, en heerscht daar
verbonden met alwat monsterlijk en duivelsch is.... De menschelijke gestalten zijn
reusachtige versteeningen, waaruit het vuur van wellust en geweldigen zelfzuchtigen
hartstocht lang geleden alwat levend en bewegend was heeft doen verdwijnen, steenige
ledematen en gezichten achterlatend vol wanhoop en verdwaasde wreedheid.’ Ten
slotte een oordeel van Dante Gabriel Rossetti: ‘Veel wat onmogelijk-onbehouwen
en onaf schijnt, wordt door de liefelijke, vloeiende, regenboogtinten van de gekleurde
exemplaren tot geheimzinnigen glans verzacht.’ Ik voor mij vind de gekleurde prenten,
voor zoover ik ze ken, vaak niet veel beter dan ‘gekleurde prenten,’ met iets
kinderlijk-onopgesmukts in de teekening en de kleuren, waarbij ik den geheimzinnigen
glans gaarne voor rekening van D.G. Rossetti laat. Tatham zegt in zijn
levensbeschrijving: ‘De waarheid moet gezegd worden dat Blake's schilderijen voor
't meerendeel niet zeer diep zijn, maar ze hebben een weergaloozen teederen glans.
Hij gaf zich ontzaggelijk veel moeite door ze zeer hoog te kleuren, en hij heeft
ontegenzeggelijk even mooi werk voortgebracht als eenige oude schilder. Waar hij
slaagt, kan hij door niemand geëvenaard worden. Evenals zijn gedachten, schijnen
zijn schilderijen door elfen geïnspireerd te zijn, en zijn kleuren zien er uit alsof ze
de bloesem waren, neergezonken van de glanzende vleugels van de geesten van het
prisma (valsch vernuft, heer Tatham!).... De auteur heeft schilderijen gezien van
Blake, in het bezit van den heer William Butts, Fitzroy Square, die precies geleken
op de oude schilderijen van de veertiende en vijftiende eeuw, waarin hij de lichten
heeft opgehoogd met wit, samengesteld uit witsel en lijm, welk materiaal hij ook
voor den grond van zijn paneel gebruikte. Twee van deze schilderijen zijn van de
meest verhevene compositie en artistieke afwerking, het zijn geen teekeningen op
het doek, zooals sommige van zijn andere stukken, maar opperste modellen van
schilderachtige behandeling en kracht, en ze zijn weinig minder in diepte, toon en
kleur dan eenige moderne olieverfschilderij in dit land.’
Zooals we reeds gezien hebben, leerde Blake in 1800 William Hayley kennen, die
nu voornamelijk bekend is als de beschermer van Blake en als de biograaf van zijn
vriend den dichter Cowper,
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die 25 April 1800 overleed.1) Het was Flaxman die de beide mannen met elkander in
kennis bracht, en het gevolg ervan was Blake's verhuizing naar 't dorp Felpham, nabij
Bognor op de kust van Sussex. In de Monthly Review van Nov. 1905 staat een opstel
van Herbert Ives ‘William Blake at Felpham’, waaraan ik het volgende ontleen:
‘Blake's landhuisje stond op de terreinen van de Felphamsche pastorie (“Rectory”),
anderhalve mijl ten Noordoosten van Bognor. Het is sedert de dagen van Blake zeer
weinig veranderd. In zijn tijd zag men uit het slaapkamerraam een heerlijk panorama,
ten Westen eindigend in Selsea Bill, terwijl in 't Oosten Worthing lag en nog verderop
Beachy Head. Thans is het gezicht minder bezielend. De “architectuur” van Bognor
“obscures the vision of the distant sea” min of meer.’ Een afbeelding van de cottage
naar een penteekening van W. Graham Robertson is te vinden op blz. 74 van ‘The
Letters of William Blake together with his Life by Frederick Tatham, edited from the
original manuscripts with an Introduction and Notes by Archibald G.B. Russell.
Methuen and Co., London, 1906.’
Daar begon hij met de vervaardiging, of zooals hij zelf zeide, met het opschrijven
naar bovenaardsch dictaat, van Jerusalem, in sommige opzichten het voornaamste
van zijn mystieke geschriften. Ook ontmoette hij, langs het strand wandelend, nu en
dan Mozes en de Profeten, Homerus, Dante en Milton, allen verheven schimmen,
grijs maar lichtend, en bovenmenschelijk groot. Daar woonde hij ook een
elfenbegrafenis bij. Hij beschrijft dit aldus: ‘I was walking alone in my garden; there
was a great stillness among the branches and flowers, and more than common
sweetness in the air; I heard a low and

1) Op het titelblad van een exemplaar van Hayley's Triumphs of Temper dat deze aan Blake
schonk, schreef hij de beide coupletten:
Accept, my gentle visionary Blake,
Whose thoughts are fanciful and kindly mild;
Accept, and fondly keep for friendship's sake,
This favoured vision, my poetic child.
Rich in more grace than fancy ever won,
To thy most tender mind this book will be,
For it belonged to my departed son;
So from an angel it descends to thee.
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pleasant sound, and I knew not whence it came. At last I saw the broad leaf of a
flower move, and underneath I saw a procession of creatures, of the size and colour
of green and grey grasshoppers, bearing a body laid out on a rose leaf, which they
buried with songs and then disappeared. It was a fairy funeral!’ Blake moest de
verzen van den ‘Hermit of Eartham’, zooals Hayley1) zich gaarne noemde en diens
leven van Cowper illustreeren. Daar Hayley hem hierin niet vrijliet, maar
aanmerkingen maakte en wenken gaf, ook voor Blake's poëzie, kreeg de
ongemakkelijke Blake van lieverlede ongenoegen met zijn vriend en beschermheer.
Van hem, over wien hij in een gedicht aan Mrs. Anna Flaxman gezegd had:
And at his own door the bless'd Hermit does stand,
Dispensing unceasing to all the wide land....

heet het in een brief van Juli 1803: ‘De heer Hayley is even weinig ingenomen met
mijn teekeningen als met mijn gedichten, en ik heb me gedrongen gevoeld hem
ernstig te verzoeken mij in beide opzichten mijn eigen gang te laten gaan, want ik
ben vastbesloten me niet langer te laten vervelen door zijn deftige onwetendheid en
beleefde afkeuring. Ik weet dat ik dichter en schilder ben, en zijn aangenomen
geringschatting kan mij tot niets anders bewegen dan tot een nog ernstiger beoefening
van beide kunsten.’

1) Hij leefde van 1745 tot 1820, en schreef een drama The Afflicted Father, verder The Triumphs
of Music, The Triumphs of Temper en The Life of William Cowper (1803). In 1823 verscheen
zijn autobiografie. Het oordeel van sommigen over zijn verzen heb ik vroeger vermeld.
Hayley wordt ook herdacht in Byrons hekeldicht English Bards and Scotch Reviewers, en
wel met de volgende woorden:
In many marble-cover'd volumes view
Hayley, in vain attempting something new;
Whether he spin his comedies in rhyme,
Or scrawl, as Wood and Barclay walk 'gainst time,
His style in youth or age is still the same,
For ever feeble and for ever tame.
Triumphant first see ‘Temper's Triumphs’ shine!
At least I'm sure they triumph'd over mine.
Of ‘Music's Triumphs’ all who read may swear,
That luckless music never triumph'd there.

In een noot geeft Byron hem denzelfden raad dien Pope aan Wycherley gaf,
namelijk ‘to convert his poetry into prose’, wat heel makkelijk kan door de
laatste lettergreep van elk couplet te schrappen.
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Ives noemt in bovengenoemd opstel den omgang van Blake met Hayley ‘a spiritual
trial.’ Hij zegt verder: ‘The patron was the victim of that saddest of misfortunes,
contemporary appreciation. It emphasised his natural itch for writing verse. He would
polish off his sonnet or elegy before breakfast much as other men take a bath....
Hayley was possessed of many friends, to whom something or other, in the natural
sequence of events, was bound to happen. What more natural than that the “Hermit”
should commemorate them in verse, and doubtless seek the admiration of his
neighbour? His friend Romney [de schilder] dies, Hayley rises at cock-crow, and
signalises the mournful accasion with an epitaph!’
Toen Blake in Felpham was, of omstreeks dien tijd, werd hij ook aanbevolen om
teekenles te geven aan de koninklijke familie, maar dit werd door hem geweigerd,
zijn eenvoud en afhankelijke geest noopten hem te bedanken voor de ‘onderscheiding.’
Op raad van Hayley schilderde hij ook een tijd lang miniatuurportretten, maar hij
had er gauw genoeg van: ‘but sighing’ zegt Tatham, ‘after his fancies and visionary
pursuits, he rebelled and fled fifty miles away for refuge from the lace caps and
powdered wigs of his priggish sitters, and resumed his quaint dreams and
immeasurable phantasies, never more to forsake them for pelf and portraiture.’
Op dezen tijd doelt zeer zeker ook een gedicht, voorkomend in Blake's laatsten
brief uit Felpham, 16 Augustus 1803, en aldus luidend.
Oh why was I born with a different face?1)
Why was I not born like the rest of my race?
When I look, each one starts; when I speak, I offend;
Then I'm silent and passive, and lose every friend.

1) Denzelfden versregel vinden we in het gedicht Mary: de geheele strofe luidt daar:
Oh why was I born with a different face?
Why was I not born like this envious race?
Why did Heaven adorn me with bountiful hand,
And then set me down in an envious land?
Then my verse I dishonour, my pictures despise;
My person degrade, and my temper chastise;
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And the pen is my terror, the pencil my shame;
All my talents I bury, and dead is my fame.
I am either too low or too highly prized;
When elate I am envied, when meek I'm despised.

Onder Blake's epigrammen vinden we er ook een viertal op Hayley; drie er van
luiden:
I write the rascal thanks, till he and I
With thanks and compliments are quite drawn dry.
To forgive enemies Hayley does pretend,
Who never in his life forgave a friend.
Thy friendship oft has made my heart to ache: Do be my enemy, for friendship's sake.

Het moet echter gezegd worden dat Hayley, ofschoon Blake met ongenoegen van
hem was gescheiden, zijn vroegeren vriend later edelmoedig steunde in een rechtzaak,
toen Blake aangeklaagd was van oproerige taal door een soldaat dien hij uit zijn tuin
had gezet.
Omtrent het gedicht Jerusalem dat in die tijden aangevangen werd, zegt Blake
zelf o.a.: ‘Ik mag het prijzen, aangezien ik mij er slechts den secretaris van kan
noemen; de makers er van zijn in de eeuwigheid. Ik beschouw het als het meest
grootsche poeem dat deze wereld bevat. Allegorie, geuit tot de krachten van den
geest, geheel en al verborgen voor het lichamelijk verstand, is mijn definitie van de
meest verhevene poëzie.’ Blake vertelt dan verder dat toen dit poeem hem werd
gedicteerd, hij een ‘monotonous cadence, like that used by Milton, Shakespeare, and
all writers of English blank verse’ (het zou jammer zijn dit te vertalen) noodzakelijk
vond. Maar weldra bemerkte hij dat in den mond van een echten redenaar (of moeten
we zeggen rederijker?) zoo'n eentonigheid lastig en nog meer bindend was dan 't
rijm. Het gevolg is dan ook dat zoowat niemand een touw kan vastmaken aan
Jerusalem. Swinburne spreekt van de ‘sunless and sonorous depths’ van 't gedicht,
en zelfs Ellis en Yeats weten er geen weg mee.1)

1) Arch. Russell zegt van dit gedicht en de illustraties erbij, waarvan de volle titel is Jerusalem,
The Emanation of the Giant Albion (1804): ‘The combinations are chimerical, the forms
unusual, the inventions abstract; the poem not only abstruse, but absolutely, according to
common rules of criticism, as near ridiculous as it is completely heterogeneous. With all that
is incomprehensible in the poem, with all that might by some be termed ridiculous in the
plan, the designs are possessed of some of the most sublime ideas, some of the most lofty
thoughts, some of the most noble conceptions possible to the mind of man.’ Platen 25, 35,
37, 46, 51, 76 en 94 worden o.a. geroemd als onovertroffen door Michel Angelo, Giulio
Romano of eenig ander groot kunstenaar.
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Hier is intusschen een gedeelte, dat niet geheel en al onbegrijpelijk is:
I saw a Monk of Charlemagne
Arise before my sight:
I talked with the Grey Monk as we stood
In beams of infernal light.
Gibbon arose with a lash of steel,
And Voltaire with a racking wheel:
The Schools, in clouds of learning rolled,
Arose with War in iron and gold.
‘Thou lazy Monk’, they sound afar,
‘In vain condemning glorious war!
And in your cell you shall ever dwell: Rise, War, and bind him in his cell!’
The blood red ran from the Grey Monk's side,
His hands and feet were wounded wide,
His body bent, his arms and knees
Like to the roots of ancient trees.
When Satan first the black bow bent,
And the Moral Law from the Gospel rent,
He forged the Law into a sword,
And spilled the blood of Mercy's Lord.
Titus! Constantine! Charlemagne!
O Voltaire! Rousseau! Gibbon! Vain
Your Grecian mocks and Roman sword
Against the image of his Lord.
For a tear is an intellectual thing,
And a sigh is the sword of an Angel King,
And the bitter groan of a martyr's woe
Is an arrow from the Almighty's bow.

Het algemeen karakter van de teekeningen bij het gedicht wordt aldus door Gilchrist
beschreven: ‘De onderwerpen zijn vaag en mystiek als het gedicht zelf.
Vrouwengestalten liggen te midden
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van golven vol sterrenweerschijn: een vreemde menschelijke figuur met een zwanekop
en vleugels drijft in knielende houding op het water, waarvan hij drinkt; geliefden
omhelzen elkander in een geopende waterlelie’ - geen passielooze lelie voorwaar ‘een wezen met een arendskop zit in de zon te staren; slangenvrouwen kronkelen
zich om slangen heen; Assyrisch er uit ziende stieren met menschengelaat zijn voor
ploeg of strijdwagen gespannen; rotsen verzwelgen of braken menschengestalten of
schijnen er mee samen te vloeien; engelen kruisen elkander boven vlammende raderen;
vlammen en rennende figuren slingeren en winden zich langs de regels.’
In 1804 volgde Milton, volgens Swinburne de vleeschwording en nederdaling op
aarde en in de hel van Milton, die verlossing door middel van inspiratie voorstelt. In
Milton zijn, bij zeer veel duisters, prachtige dingen te vinden, zoo waar hij van den
leeuwerik zegt:
He leads the choir of day: trill, trill, trill, trill:
Mounting upon the wings of light into the great expanse;
Re-echoing against the lovely blue and shining heavenly shell:
His little throat labours with inspiration, every feather
On throat and breast and wings vibrates with the effluence divine:
All nature listens silent to him, and the awful sun
Stands still upon the mountain looking on this little bird
With eyes of soft humility, and wonder, love, and awe.

Door den bouw en het timbre van deze verzen gelijkt Blake hier een voorlooper van
Walt Whitman.
Het volgende is ook zeer de moeite waard, vooral om de verrukkende voorlaatste
strofe, een werkelijk bezield-profetische uitbarsting:
And did those feet in ancient time
Walk upon England's mountain green?
And was the holy Lamb of God
On England's pleasant pastures seen?
And did the countenance divine
Shine forth upon our clouded hills?
And was Jerusalem builded here
Among these dark Satanic mills?
Bring me my bow of burning gold!
Bring me my arrows of desire!
Bring me my spear: O clouds, unfold!
Bring me my chariot of fire!
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I will not cease from mental fight,
Nor shall my sword sleep in my hand,
Till we have built Jerusalem
In England's green and pleasant land.

Interessant is het eveneens het oordeel van den uitmuntenden, gevoeligen etser,
teekenaar en dichter Laurence Housman over het gedicht te vernemen - de woorden
zijn te karakteristiek en eigenaardig om ze te vertalen - ‘They (d.w.z. soortgelijke
werken) are the sign chiefly of a beautiful nature wasted for lack of equipment in
formulating disputatively what grew out of his better work with all the thoughtlessness
and glory of a flower.’
Na zijn vertrek van Felpham naar Londen, kwam Blake in aanraking met den
uitgever Robert Hartley Cromek, een zeer gaar en gewikst heer, die den onwereldschen
Blake aardig wist te exploiteeren door hem zijn twaalf illustraties bij Blairs1) Grave,
een stijf, droog en deftig, maar destijds zeer populair gedicht, voor de belachelijk-lage
som van twintig guinjes af te koopen. Later erkende hij zelf dat ze er zestig waard
waren. Intusschen gaf Cromek, en dat is een min of meer negatieve verdienste van
den man, Blake gelegenheid uit te komen met werk waardoor hij veel meer bekend
werd dan tot dusver met al zijn poëtische schetsen, liederen van onschuld en ervaring,
profetische poëemen, enz. enz. Het boek kwam uit met Blake's portret door Phillips
als frontispice, gegraveerd door Schiavonetti (leerling van Bartolozzi). ‘Het is het
eenige werk met Blake's naam op 't titelblad, dat niet zeldzaam is’ zegt Gilchrist. De
uitgaaf had in 1808 plaats. De illustraties bij Blairs werk behooren tot de meest
bekende en de beste van Blake. 't Ongeluk wil echter dat de meeste platen naar Blake's
illustraties gegraveerd werden door Schiavonetti, die een beter, in elk geval gladder,
fijner en meer gewild graveur was dan Blake. Hoewel dit nu, van Cromeks
handelsstandpunt bezien, veel geschikter was om koopers te trekken, nam Blake 't
hem zeer kwalijk, aangezien er 'n afspraak scheen te zijn dat Blake ook 't graveerwerk
zou ondernemen. Blake schreef voor 't boek een opdracht aan koningin Charlotte,
waarin o.a. 't volgende voorkomt - Blake stelt zich daar voor als 'n soort van engel:
-

1) Robert Blair, 1699-1746. Zijn voornaamste werk is The Grave. Zijn leven werd o.a.
beschreven door den Rev. George Gilfillan.
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To dedicate to England's Queen
The visions that my soul has seen,
And by her kind permission bring
What I have borne on solemn wing
From the vast regions of the grave,
Before her throne my wings I wave,
Bowing before my sovereign's feet.

Terwijl Schiavonetti met zijn graveerwerk bezig was, bracht Cromek eens een bezoek
bij Blake, en zag daar een teekening die deze gemaakt had van Chaucers Canterbury
pelgrims op hun reis. Toen Cromek te vergeefs getracht had die teekening in zijn
bezit te krijgen, natuurlijk om ze door 'n ander te laten graveeren, sloeg hij Stothard
voor een schilderij van 't zelfde onderwerp te maken, zonder iets van Blake's ontwerp
te zeggen. Stothard nam het voorstel aan, en in 1807 werd zijn omvangrijke,
doorwerkte olieverfschilderij met groot succes, maar ten koste van een breuk met
Blake, tentoongesteld.
Vastbesloten zijn meerderheid te toonen, voltooide, exposeerde en graveerde Blake
hierop zijn eigen ‘fresco’, - zoo noemde hij zijn schilderijen die met een ander
bindmiddel dan olie geschilderd waren. Zijn tentoonstelling had lang niet hetzelfde
succes als ze had kunnen hebben onder leiding van den slimmen Cromek. Ook de
gravure ‘ging’ niet bizonder; het had anders kunnen zijn als de oneffenheden en
onbeholpenheden waren verbeterd geworden door den handigen Schiavonetti. ‘Blake's
werk,’ zegt W.M. Rossetti, ‘is even onaantrekkelijk als dat van Stothard
makkelijk-gedaan is; even hard en sterk als dat van Stothard slap is; één gelaat van
Blake beteekent evenveel voor den schilder en vereischt evenveel onderzoek en
nadenken voor den beschouwer als al de snoezige fantoccini en hun levendige paardjes
in Stothards werk.’ Ellis en Yeats zeggen van Blake's werk dat al zijn personen de
oogen van visionairen hebben, en Charles Lamb zegt er van: ‘Een werk van
wonderbare kracht en ziel, hard en droog, toch vol bekoorlijkheid.’ Het
oorspronkelijke fresco werd door den heer Butts aangekocht. Tegelijk met de
Canterbury Pilgrims waren nog meer werken van Blake tentoongesteld, en een zeer
gewichtig ding bij deze transacties is de Descriptive Catalogue die Blake van zijn
werken vervaardigd had.1) Deze

1) De volle titel is A Descriptive Catalogue of Pictures, Poetical and Historical Inventions,
painted by William Blake, 1809. Ziehier een curieuze bladzijde uit het voorbericht: ‘The eye
that can prefer the colouring of Titian and Corregio [spelling van Tatham, die de bladzij
meedeelt] en Rubens ought to be modest and doubt its own powers. Connoisseurs talk as if
Raphael and Michael Angelo have never seen the colouring of Titian and Corregio; they
ought to know that Corregio was born two years before Michael Angelo, and Titian but four
years after: both Raphael and Michael Angelo knew the Venetian and contemned and rejected
all he did with the utmost disdain, as that which is fabricated with the purpose of destroying
art. The eyes of stupid cunning will never be pleased with the work any more than the look
of self-devoting genius. The quarrel of the Florentine with the Venetian is not because he
does not understand drawing, but because he does not understand colouring. How should
he, when he does not know how to draw a hand or foot, know how to colour it? Colouring
does not depend on where the colours are put, buton where the lights and darks are put, and
all depends on form or outline or where that is put; where that is wrong the colouring never
can be right.’
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catalogus en zijn ‘Appeal to the Public’ om te oordeelen tusschen hemzelf en zijn
mededingers in de graveerkunst, zijn waardevolle documenten voor de kennis van
Blake's denkbeelden en opvattingen. Tot denzelfden tijd behoort zijn geschrift over
zijn werk The Last Judgment, dat aldus begint: ‘The Last Judgment is not fable nor
allegory, but vision. Fable, or allegory, is a totally distinct and inferior kind of poetry.
Vision, or imagination, is a representation of what actually exists, really and
unchangeably.’ Uit Blake's Cromek-tijd dateert o.a. ook nog 't volgende epigram:
A petty sneaking knave I knew...
Oh, Mr. Cromek, how do ye do?

Omstreeks 18131) werd Blake aan een nieuwen en, zooals later bleek, kostelijken en
trouwen vriend voorgesteld, namelijk den landschapschilder John Linnell, die zoover
ik weet nog in leven is2). Hij was toen een jonge man die veel moeite had rond te
komen, en vooral den kost verdiende met portretschilderen. Door toedoen van Linnell
kwam Blake ook in kennis met de waterverfschilders John Varley, Richter en Holmes
en met den kranigen portretschilder en grand seigneur sir Thomas Lawrence, later
P.R.A. Met Varley, die twintig jaren jonger was, ging Blake 't meest om, want behalve
een knap landschap-aquarellist en een van de vaders der Engelsche waterverfschool
was hij ook astroloog, en verdiende zelfs geld met horoskoop-trekken. Het schijnt
dat Varley een soort

1) Volgens anderen 1818.
2) Gestorven 20 Januari 1882. R e d .
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van intuïtief voorspeller was, want hij had zijn profetieën niet door visioen of
openbaring. Hij was zoowat de antipode van een ziener en bezield profeet: een
goedige joviale kolos, die 't eeuwig aan den stok had met deurwaarders. Varley was
zeer blij kennis te maken met iemand die wèl visioenen had, en zijn oogen maar had
open te doen om ze te krijgen. Hij deed Blake 't denkbeeld aan de hand om portretten
en afbeeldingen te maken van de visionaire gestalten die hij zag. Gilchrist zegt dat
Blake zijn visionaire krachten zóó goed tot zijn beschikking had, dat hij op den
wensch van een vriend voor zijn afgetrokken blikken die gezichten en gedaanten
kon laten verschijnen waarom men hem vroeg. De meeste van die teekeningen werden
ten huize van Varley gemaakt, soms tot laat in den nacht, terwijl de brave gastheer
er van tijd tot tijd bij in slaap viel. Zoo ontstonden de portretten van Julius Caesar,
Cassivellaunus, Edward III, Mozes, David, Cheops, Salomo, Mohammed, Bathseba,
Maria en Jozef, en andere belangwekkende personen. Varley zegt in een aflevering
van zijn Zodiacal Physiognomy: ‘Bij 't hooren van een geestverschijning van een
Vloo, vroeg ik hem of hij de gelijkenis kon teekenen van wat hij zag. Hij antwoordde
onmiddelijk: “ik zie hem nu vóór me.” Ik gaf hem daarom een stuk papier en een
potlood, waarmee hij het portret teekende, waarvan een facsimile in dit nummer is
opgenomen. Ik was door zijn manier van doen overtuigd dat hij een wezenlijk beeld
vóór zich had; want hij hield op en begon op een ander gedeelte van 't papier een
afzonderlijke teekening te maken van den mond van de vloo, omdat de geest hem
had geopend en hij niet verder kon gaan met de eerste schets voordat de verschijning
hem weer had gesloten.’ Deze ‘Ghost of a Flea’ is een zeer indrukwekkende teekening:
een loerend monster gaat in duisternis gebogen van rug met scherpen nagel en een
nap rond om bloed te tappen. Het zij mij vergund hier aan te halen wat ik schreef
onder den indruk van die teekening (Verzamelde Gedichten, blz. 207 vg.)
Met hooggekromden rug sluipt steelsgewijs
Bloeddorstig lekkend 't monster door den nacht; De ster belicht zijn lijf met sluiksche pracht,
En glimmert schampend langs zijn arm, die spijs
Is voor het gulzig licht; hij gulzig gaat
Met opgeheven kop, en aast op bloed,
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Den nagel in de hand, waarmee hij wroet
Door 't duldend menschenlijf in angst gebaad.
Zoo sluipt het monster Vrees door 't menschenvolk,
De vrees des doods, geheimvol en geducht,
Met langzaam sluipen, als langs avondlucht
Nauw merkbaar glijdt een zware, paarse wolk.

Deze soort van teekeningen werd voor 't meerendeel in 1819 en '20 vervaardigd.
Hierbij kan vermeld worden dat Shelley ook visioenen had, en in zijn
aanteekenboekjes allerlei teekeningen van geestverschijningen maakte, gewoonlijk
slordig en vaag, maar soms zeer Blake-achtig.
In dezen tijd verloor Blake zijn voornaamsten beschermer Butts, wiens collectie
van Blake in 1852 uit elkaar ging en overal heen werd verspreid. De ijver en speurzin
van W.M. Rossetti wist echter de meeste stukken en hun eigenaars te ontdekken.
Zoo bezit Mr. J.C. Strange the negen teekeningen voor Paradise Lost, die volgens
Rossetti de beste zijn die Blake ooit heeft gemaakt: compositie, teekening, opvatting,
geestelijke beteekenis en indrukwekkendheid gaan daarin samen en vormen een
grootsch geheel. In 1860 bevond zich een reeks van 118 teekeningen voor de werken
van Gray in 't bezit van den hertog van Hamilton, die, naar men zegt, ook tot Blake's
beste werk behooren. Onder verschillende andere - niet te vergeten de teekeningen
voor 't boek Job, die een zeer voorname plaats innemen, en behooren aan den hertog
van Crewe - vermeldt Rossetti als belangrijk: Het Offeren van Jephta's Dochter,
Ruth, Het Oordeel van Paris, De Wijze en de Dwaze Maagden, Brand, Hongersnood,
Simson overweldigd, Het Vinden van Mozes, Mozes richt de Koperen Slang op, De
Geest van Samuel verschijnt aan Saul, De Graflegging, Het Verzegelen van het Graf,
De Engel wentelt den Steen van het Graf, De Stroom des Levens, Hecate. Het hooren
van deze titels alleen geeft reeds een denkbeeld van de onderwerpen die Blake ter
behandeling koos.
Na den dood van Butts gaf Linnell hem verschillende opdrachten voor teekeningen
en gravures, en werkte tevens mede tot de volmaking van zijn ouderen vriend door
hem bekend te maken met de beste methoden der Italiaansche graveerkunst, zooals
die vooral haar uiting vinden in de werken van Marcantonio en Bonosoni. Zoo komt
't dat o.a. de gravures naar de teekeningen voor Job
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geheel en al met de burijn zijn gemaakt, zonder eenig gebruik van de etsnaald.
In 1821 voltooide Blake een ander belangrijk werk, namelijk zijn eerste en laatste
houtsneden, en wel ter illustratie van Phillips' navolging van Vergilius' eerste
Herdersdicht (Ecloga), die heruitgegeven werd door den medicus en plantkundige.
Dr. Thornton. Laatstgenoemde zegt er van: ‘Ze verraden meer genie dan kunst.’ En
een beoordeelaar in The Athenaeum van die dagen zegt: ‘Bij alle fouten heerscht er
een kracht van het genie in het werk, die niemand dan hijzelf ten volle kan uiten.’
In dezen tijd verzamelden zich een schaar van jonge bewonderaars, om niet te
zeggen adepten en discipelen, om den ouden meester, waarvan Samuel Palmer,
Edward Calvert, John Richmond en F.O. Finch de bekendsten zijn, en die eenigermate
als de voorloopers van de Prae-Raphaelieten kunnen beschouwd worden. Hij placht
ook zeer vele van de geleerdste en beroemdste mannen van zijn tijd te ontmoeten bij
den boekhandelaar Johnson in St. Paul's churchyard: o.a. Tom Paine, dien hij naar
Amerika hielp ontvluchten, omdat de politie hem zocht wegens zijn oproerige
geschriften. Twee en twintig jaren na Blake's dood richtte Palmer een brief aan
Blake's biograaf Gilchrist met allerlei merkwaardige bizonderheden: ‘In hem zag
men onmiddellijk’, schrijft Palmer, ‘den Maker, den Vinder; een van de weinigen
in welken tijd ook; een geschikte metgezel voor Dante. Hij was de werkkracht zelf,
en verspreidde een bezielenden invloed om zich heen, een atmosfeer van leven, vol
idealisme. Hij was een man zonder masker; zijn doel was eenvoudig, zijn pad recht,
zijn behoeften waren gering; zoo was hij vrij, edel en gelukkig.’
In 1824 richtte Linnell Blake's opmerkzaamheid op Dante's Divina Commedia als
een geschikt veld voor illustratie, waarna de energieke oude man in een paar weken
genoeg Italiaansch leerde voor zijn onmiddellijk doel,1) en bijna honderd aquarellen
maakte, die in 1827, zijn sterfjaar, verschenen.

1) Tatham zegt: ‘Zijn verstandelijke gaven waren ongeloofelijk; hij had bijna alles in elke taal
gelezen, en die taal leerde hij zichzelf altijd. De boeken die 't meest door gebruik waren
beduimeld waren zijn Bijbel en de boeken in vreemde talen. Hij hield bijzonder veel van
Ovidius, vooral van de Fasti. Hij las Dante toen hij boven de zestig was, ofschoon hij nooit
een woord Italiaansch had gekend, en hij teekende er honderd illustraties voor zooals geen
Engelschman of buitenlander er ooit heeft gemaakt sedert de vijftiende eeuw, en toen was
zijn eenige mededinger Michel Angelo.’ Kende Tatham de Dante-teekeningen van Botticelli?
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Evenals Göthe in Eckermann een trouw opteekenaar van zijn verschillende meeningen
en uitspraken heeft gevonden, zoo vond Blake die in zekeren heer Henry Crabb
Robinson, met wien hij in 1825 kennis maakte. Robinson was geen mysticus, visionair,
fantast of enthousiast, maar een weetgierig en scherp waarnemer van groote
intellectueele gaven, daarbij zeer vriendelijk en verdraagzaam. Hij heeft Blake's
orakels, profetieën, theorieën, opmerkingen enz. in zijn dagboek opgeteekend, dat
voor een deel is uitgegeven. Er zijn daarbij zeer eigenaardige dingen, waarover straks
nader, en hoe verdraagzaam de heer Robinson ook moge geweest zijn, hij zal toch
wel groote oogen hebben opgezet en 't moeilijk hebben kunnen slikken als hij hoorde
dat de aarde plat was, Locke een atheïst, Wordsworth een ‘Paganist’ (hier is Blake
up to date) en dat wat in de natuurlijke wereld zonden genoemd worden de hoogste
heerlijkheden zijn in de geestelijke wereld. Intusschen zegt Tatham: ‘Many anecdotes
could be related in which there is suficient evidence to prove that many of his eccentric
speeches were thrown forth more as a piece of sarcasm upon the inquirer than from
his real opinion. If he thought a question were put merely for a desire to learn, no
man could give advice more reasonably and more kindly; but if that same question
were put for idle curiosity, he retaliated by such an eccentric answer as left the inquirer
more afield than ever. He then made an enigma of a plain question: hence arose many
vague reports of his oddities.’
Sedert 1825 hooren we telkens van klachten over slechte gezondheid. De bezoeken
bij Linnell te Hampstead deden hem veel kwaad. Reeds vroeger had hij in een van
zijn brieven verteld dat hij zelfs in zijn jeugd niet naar Hampstead, Highgate of een
andere noordelijke voorstad van Londen kon gaan zonder zich aan ongesteldheid
bloot te stellen. In de volgende jaren was hij telkens voor langer of korter tijd
ongesteld. Vroeger maakte hij lange wandelingen, soms van vijftig mijlen, later
verviel hij in 't andere uiterste en leidde hij een bijna uitsluitend zittend leven. Den
12den Aug. 1827 kwam het einde, nadat hij eenige dagen te voren nog

Groot Nederland. Jaargang 5

96
een gekleurd exemplaar van The Ancient of Days en een schets van zijn vrouw had
gemaakt. Tegen zijn dood zei hij dat hij naar het land ging dat hij zijn leven lang had
willen zien, en noemde zich gelukkig, omdat hij hoopte op zaligheid door Jezus
Christus. Even voordat hij stierf, werd zijn gelaat helder, zijn oogen begonnen te
stralen en hij barstte uit in gezang van de dingen die hij in den hemel zag. Toen begon
zijn adem telkens te weifelen, en hij stierf kalm tegen zes uur 's avonds. Hij werd op
't kerkhof van Bunhill Fields begraven, waar ook zijn vader en andere familieleden
lagen. De deelnemers waren de schilders Calvert en Richmond, Tatham, en zijn
broeder die predikant was. Zijn graf is niet meer aan te wijzen.
Deze geëxalteerde man, die zijn geheele leven lang vrijwel in armoedige
omstandigheden had geleefd, liet in 't geheel geen schulden achter, en de massa
werken die hij naliet was voldoende om zijn weduwe de vier jaren die zij hem
overleefde onbezorgd te doen doorbrengen.
Zij liet bij haar dood wat er nog aan werken van haar man was overgebleven aan
een van zijn trouwste vrienden na, maar volgens Gilchrist zijn ze naar alle kanten
verspreid en sommige zelfs verwoest. Volgens W.M. Rossetti hebben
Swedenborgianen, Irvingianen of andere aanhangers van overdreven sekten den
toenmaligen jeugdigen bezitter (die naar Dr. R. Garnett beweert Tatham heette)1) van
deze kunstwerken overgehaald er een brandoffer van

1) Dit wordt bevestigd door Archibald Russell in zijn inleiding tot Blake's brieven en zijn
levensbeschrijving door Tatham: ‘Tatham was de zoon van een architekt dien Blake door
Linnell had leeren kennen; Tatham Jr. was beeldhouwer en miniatuurschilder. Hij was
ongeveer twintig jaren oud toen hij met Blake kennis maakte, twee of drie jaren vóór diens
dood. Hij werd spoedig zeer intiem met den ouden man en kwam geregeld bij hem aan huis
totdat hij stierf. Hij en Malkin zijn de voornaamste bronnen voor Blake's leven, uitgenomen
de geschriften van Blake zelf. Na den dood van Blake's weduwe (18 Oct. 1831) ging de heele
voorraad teekeningen, gravures enz. die nog niet verkocht waren met een groote menigte
koperen platen over in handen van Tatham. Bovendien een groot pak copie, waarvan het
meerendeel om godsdienstige redenen werd vernietigd, omdat zekere leden van de Algemeene
Apostolische kerk, waartoe T. behoorde, hem hadden verteld dat die handschriften vele
gevaarlijke en verderfelijke leerstellingen bevatten.’ Deze handelwijs wordt door Russell als
een daad van bekrompen bigotterie gebrandmerkt. Omtrent de levensbeschrijving door
Tatham zegt hij: ‘His Life, if it is somewhat lacking in both scholarly exactness and literary
grace, is on the whole a valuable and trustworthy document; and if it is often marred by the
false sentiment belonging to the time at which it was written, it is also full of fine appreciation
and contains some passages of real feeling and beauty.’ Tathams Life werd in 1831 geschreven
en is ingebonden met een gekleurd exemplaar van Blake's Jerusalem, thans in het bezit van
kapitein Archibald Stirling.
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te maken omdat ze kettersch waren en gevaarlijk voor godsdienst en zedeleer. De
gruwende piëtisten oftewel vromelingen beschouwden de werken wel als geïnspireerd,
maar.... door den duivel. Rossetti voegt er bij: ‘De woorden door Blake op die zeer
vroege gravure van hem geschreven, maar in geheel anderen zin, komen ons in de
gedachte: “Zoo waren de Christenen in alle tijden”.’
Hierboven werd gesproken over den heer Crabb Robinson, die verscheidene
gezegden van Blake te boek heeft gesteld. Eveneens heb ik gewezen op de Descriptive
Catalogue van 1809. Uit wat Robinson over Blake in zijn dagboek heeft nagelaten
en uit wat Blake zelf in den beschrijvenden catalogus van zijn werken heeft
medegedeeld kunnen we zeer veel halen tot kenschetsing van den man. Zoo zegt hij
o.a. in den catalogus: ‘De Profeten beschrijven wat zij in visioen zagen als werkelijke
en bestaande menschen, die zij zagen met hun verbeeldende en onsterfelijke organen;
de Apostelen evenzoo. Hoe helderder het orgaan, des te duidelijker het voorwerp.
Een geest en een visioen zijn niet, zooals de nieuwe wijsbegeerte onderstelt, een
wolkachtige damp of een niets; zij zijn georganiseerd en fijn geleed boven al wat de
vergankelijke en te niet gaande natuur kan voortbrengen. Hij die zich de dingen niet
in sterkere en betere lijnen en in sterker en beter licht verbeeldt dan zijn vergankelijk
en sterfelijk oog ze kan zien, heeft in 't geheel geen verbeeldingskracht. De schilder
van dit werk beweert dat al zijn verbeeldingen hem oneindig volmaakter en fijner
georganiseerd voorkomen dan wat ook, door zijn sterfelijk oog gezien. Geesten zijn
georganiseerde menschen.’ Voor Blake was inderdaad het geestelijke de
werkelijkheid, en het lichamelijke was het schijnbeeld - een vlottende en onstoffelijke
illusie, geboren en bestaande met de vijf zintuigen. Die zintuigen waren voor Blake
de onware overbrengers van twijfelachtige phantasmata, terwijl de geest een waar
beoordeelaar en meedeeler van waarheden was, en in zich zelf juist 't bewijs van hun
waarheid. Dat hij gemeenschap hield met Milton, d.w.z. zijn geest met Miltons geest,
zijn perceptie met Miltons waarneembaarheid, dat was een geestelijke waarheid, en
zoodoende in den vollen zin van 't woord een waarheid. Maar
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dat hij sprak met Crabb Robinson over Milton, dat zijn geluidsorgaan klanken
voortbracht waarvan 's heeren Robinsons gehoorzintuig kennis nam, en dat zijn
lichamelijke oogen de uiterlijke gestalte van den heer Robinson zagen, dat was slechts
een zintuigelijke handeling of indruk, een voorbijgaand verschijnsel, phenomenaal,
niet essentieel.
Zijn karakter was bijzonder onzelfzuchtig, hij was energiek, impulsief, heftig,
zonder achterhoudendheid en onoprechtheid. Iedereen mocht weten wat hij dacht,
wat hij meende, wat hij verlangde, wat hij van plan was. Hij was onophoudelijk en
onvermoeid werkzaam, geduldig doorarbeidend, zich nooit een vrijen dag gunnend,
als ontspanning van de eene bezigheid tot de andere overgaand. Hij verachtte 't geld,
en hij kon buiten den roem: aan den anderen kant was hij volstrekt niet onverschillig
voor de aanspraken die hij had op de achting van zijn medemenschen, en hij voelde
zich verbitterd en verontwaardigd over de koelheid en onaandoenlijkheid waarmede
zijn werken werden ontvangen, en hij zag er nooit tegen op die grieven even rondweg
te luchten als hij ze scherp gevoelde. Al was hij eerlijk en oprecht tegenover hen die
met hem omgingen, hij kon soms lastig zijn, en had vlagen van vervreemding en
ongenaakbaarheid. En zoo'n ontoeschietelijkheid en berigheid waren niet eens van
zoo bizonder tijdelijken aard; hij behoorde van nature tot de eenzamen en
alleenstaanden. En wat den indruk dien hij op vreemdelingen maakte betreft, de
Duitsche schilder Götzenberger zei na zijn bezoek aan Engeland: ‘Ik heb in Engeland
veel mannen van talent gezien, maar niet meer dan drie genieën: Coleridge, Flaxman
en Blake; en van dezen was Blake de grootste.’ Zijn onwereldlijkheid ontaardde
evenwel niet in onnoozelheid; hij gevoelde de eischen van 't praktische leven, hij
worstelde er van dag tot dag mee met vastberadenheid en ijver, en kon bij bepaalde
gelegenheden blijken geven van groote schranderheid.
Niettegenstaande de wildweg verkondigde nonsens over bepaalde schilders, zooals
Rubens, Reynolds, Rembrandt, Correggio en Titiaan - hij beweerde immers dat
Titiaan een slecht kolorist was! - zegt Robinson dat Blake in zijn gesprekken alles
behalve sectarisch en exclusief was, terwijl hij bronnen van genot vond over de
geheele uitgestrektheid der kunst, en als criticus oordeelkundig en
juist-onderscheidend was. Zijn stem was diep en muzikaal.
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Hij was zacht en liefdevol, hield er van met kleine kinderen te zijn en over hen te
praten. Ofschoon republikeinsch gezind en vrijheidlievend, had hij weinig vertrouwen
in ordinaire volksmenners en hield er een eigenaardige genegenheid voor kerkelijke
regeeringen op na, terwijl hij minder slecht dacht van priesterschap dan van
militarisme en advokaterij.
We hebben al in 't kort gezien hoe Blake vaak over zichzelf kon schrijven. Ziehier
nog een stijlbloempje. ‘Men heeft tot den kunstenaar gezegd: ‘Neem den Apollo als
model van uw Schoonen Man, en den Hercules voor uw Sterken Man, en den
dansenden Faun voor uw Leelijken Man.1) Nu komt hij aan de behandeling van zijn
onderwerp. Hij weet dat wat hij doet niet minder is dan de heerlijkste antieken.
Hooger kan 't niet zijn, want het menschelijk vermogen kan niet verder gaan dan wat
hij doet of zij gedaan hebben. Het is de gave van God, het is inspiratie en visie.’
In een brief aan Butts, dateerend van 1802 zegt hij: ‘Ik weet en zie in en kan beslist
beweren dat de werken die ik voor u heb gemaakt gelijkstaan met de Caracci of
Raphael (en ik ben nu eenige jaren ouder dan Raphael toen hij stierf).2) Ik zeg dat zij
gelijkstaan met Caracci of Raphael; en anders ben ik blind, dom, onwetend en niet
in staat om in twee jaren studie die dingen te begrijpen welke een kostschooljuffie
in veertien dagen kan bevatten. Wees er van verzekerd, waarde vriend, dat er geen
enkele toets in die teekeningen en schilderijen is die niet van mijn hand en mijn hart
innig te samen verbonden kwam; dat ik er trotsch op ben hun schepper te zijn, en
dankbaar jegens u, mijn lastgever.... Ik beweer niet volmaakt te zijn: maar toch, als
mijn werken fouten hebben, die van Caracci, Correggio en Raphael hebben ook
fouten.’
Omtrent zijn plaat van de pelgrims van Canterbury heet het in den catalogus: ‘....
terwijl ik tot mijn eigen verdediging beweer dat deze plaat de mooiste is die in
Engeland is gemaakt of vermoedelijk zal gemaakt worden’.... en verder: ‘De
vindingskracht van den heer Blake trokken zeer spoedig de aandacht van vele

1) Dit is uit den beschrijvenden catalogus, waar Blake het heeft over zijn schilderij, getiteld:
The Ancient Britons. In the last Battle of King Arthur only three Britons escaped. These were
the Strongest Man, the Beautifullest Man, and the Ugliest Man, enz. enz.
2) Een zeer naieve opmerking!
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personen van aanzien en fortuin; door wier toedoen hij geregeld in staat is gesteld
het publiek werken aan te bieden van (hij schroomt niet het te zeggen) gelijke grootte
en gewicht als de voortbrengselen van eenigen tijd of eenig land.’
Behalve zijn intuïtieve gave had Blake een onbegrensde vatbaarheid voor geloof;
hij kon in alles gelooven, en verlangde geen bevestigend getuigenis, hetzij van zijn
eigen zintuigen, of van bewijsvoerende redeneering, of van andermans bekrachtiging.
Hij verafschuwde den twijfel: zoo luidt het in Auguries of Innocence o.a.:
He who shall teach the child to doubt
The rotting grave shall ne'er get out...
................
He who replies to words of doubt
Doth put the light of knowledge out...
................
If the sun and moon should doubt
They'd immediately go out.

Van een berustende levenswijsheid getuigen de zangerige regels in 't zelfde gedicht:
Every night and every morn
Some to misery are born;
Every morn and every night
Some are born to sweet delight;
Some are born to sweet delight,
Some are born to endless night,
Joy and woe are woven fine,
A clothing for the soul divine;
Under every grief and pine
Runs a joy with silken twine.
It is right it should be so;
Man was made for joy and woe;
And, when this we rightly know,
Safely through the world we go.

Soms heeft Blake 't sociale sentiment, zooals blijken moge uit het volgende
humoristisch-getinte vers, getiteld The Little Vagabond:
Dear mother, dear mother, the Church is cold;
But the Alehouse is healthy, and pleasant, and warm.
Besides, I can tell where I am used well;
The poor parsons with wind like a brown bladder swell
But, if at the Church they would give us some ale,
And a pleasant fire our souls to regale,
We'd sing and we'd pray all the livelong day,
Nor ever once wish from the Church to stray.
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Then the Parson might preach, and drink and sing,
And we'd be as happy as birds in the spring;
And modest Dame Lurch, who is always at church,
Would not have bandy children, nor fasting, nor birch.
And God, like a father, rejoicing to see
His children as pleasant and happy as he,
Would have no more quarrel with the Devil or the barrel,
But kiss him, and give him both drink and apparel.

Dit is een van de Songs of Experience, en het wordt gevolgd door het sombere,
pessimistische London, door mij aangehaald in bovengenoemde essay over James
Thomson, den pessimist der Engelsche literatuur.1)
In verband met Blake's geloof is The Everlasting Gospel een zeer merkwaardig
gedicht. Het meerendeel er van is met doorloopend commentaar opgenomen in
William Blake, a Critical Essay van A.C. Swinburne. Blake schijnt er aan gewerkt
te hebben van 1793 tot 1811, telkens bij tusschenpoozen. De beginregels van dit zeer
eigenaardige gedicht, die er al dadelijk de strekking van aangeven - Blake was geen
l'art pour l'art-man, of eigenlijk weer wèl op zijn manier, als men denkt aan zijn
spreuk ‘Art is Christianity’ - luiden:
The vision of Christ that thou dost see
Is my vision's greatest enemy.
Thine is the friend of all mankind;
Mine speaks in parables to the blind.
Thine loves the same world that mine hates;
Thy heaven-doors are my hell-gates.
Socrates taught what Meletus
Loathed as a nation's bitterest curse;
And Caiaphas was, in his own mind,
A benefactor to mankind.
Both read the bible day and night;
But thou read'st black where I read white.

Hier wordt gesproken over Jezus en Socrates. Blake beweerde meermalen dat hij
Socrates en ook wel dat hij Jezus was. In ieder

1) Dezelfde auteur schreef onder zijn nom de plume B.V. (Bysshe Vanolis, de eerste naam een
van Shelley's voornamen en de tweede een omzetting van Novalis, voor welke twee dichters
Thomson een groote vereering koesterde) eenige artikelen in de National Reformer van 1866
(hetzelfde tijdschrift waarin in 1874 The City of Dreadful Night verscheen) om Blake's
levensbeschrijving door Gilchrist te bespreken.
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geval herinnerde hij zich vroeger met hen beiden verkeerd te hebben. Hier is nog
een gedeelte uit het gedicht, dat niet overal even begrijpelijk is, omdat Blake
meermalen den lezer maar laat raden ‘what he is driving at’:
He scourged the merchant Canaanite
From out the temple of his mind,
And in his body tight does bind
Satan and all his hellish crew.
And thus with wrath he did subdue
The serpent bulk of Nature's dross,
Till he had nailed it on the cross.
He took on sin in the virgin's womb,
And put it off on the cross and tomb,
To be worshiped by the Church of Rome.
What was he doing all that time
From twelve years old to manly prime?
Was he then idle, or the less
About his Father's business?
Or was his wisdom held in scorn
Before his wrath began to burn
In miracles throughout the land,
That quite unnerved the seraph's hand?
If he had been Antichrist aping Jesus,
He 'd have done anything to please us;
Gone sneaking into synagogues,
And not used the elders and priests like dogs,
But humble as a lamb or ass
Obeyed himself to Caiaphas.
God wants not man to humble himself:
That is the trick of the ancient Elf.
This is the race that Jesus ran; Humble to God, haughty to man;
Cursing the rulers before the people
Even to the temple's highest steeple:
And, when he humbled himself to God,
Then descended the cruel rod.

Ik heb hier zoolang bij stil gestaan, om te doen zien dat Blake er een bizondere
Christologie op na hield, dat hij een Christen was op zijn eigen houtje, en denkbeelden
verkondigde die de vrome schare deden ijzen en hem voor gek uitmaken. Gedurende
de laatste veertig jaren van zijn leven zette hij geen voet in eenige kerk, hetgeen hem
al dadelijk verdacht maakte, maakt en maken
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zal bij de vrome, vromere, vroomste kerksche ‘Christenen’, die in veel gevallen zoo
hard zijn als een spijker en niet het flauwste gevoel hebben van en voor
echt-Christelijke liefde, die immers alles bedekt en alles vergeeft. I Corinthen 13 is
te vergeefs voor zulke hoovaardige, hoogmoedige, de hoogheid dienende en zich in
lintjes en ijdel, leeg gepraal verlustigende schijn- en karikatuurchristenen geschreven.
Elders had Blake het in zijn gesprekken over de fouten van Jezus: hij had zich niet
moeten laten kruisigen en had de regeering niet moeten aanvallen. Toen Robinson
hem vroeg hoe deze zienswijze te vereenigen was met de heiligheid en de goddelijke
eigenschappen van Jezus, zei Blake: ‘Hij was toen nog niet de Vader geworden.’
Overigens geloofde hij vast aan God, maar hij geloofde ook dat de menschen goden
zijn, of dat de menschen gezamenlijk God zijn. Hier hebben we dus pantheïstische
neigingen, die Blake meer aan den dag legde. Bij een andere gelegenheid zei hij:
‘Jezus Christus is de eenige God; en dat ben ik, en ook gij.’ Hij beweerde ook dat
iedere godsdienst die wraak voor de zonde predikt de godsdienst is van den vijand
en den wreker en niet van den vergever van zonden; ‘en hun God wordt door den
goddelijken naam Satan geheeten.’
Hij geloofde vast in de onsterfelijkheid, en dat wel zonder veel afwijkingen van
andermans meening. Toen hij 7 December 1826 van Flaxmans overlijden hoorde,
zei hij: ‘Ik kan niet anders over den dood denken dan als het gaan van de eene kamer
in de andere.’
De algemeen geldende zedeleer onderschreef hij niet. Hij lette vooral op verschil
van karakter, bekwaamheid of onbekwaamheid om iets tot stand te brengen, minder
op wat voor goed of slecht van gedrag geldt. Eindelooze vergevensgezindheid, dàt
was zijn moraal, zooals de inleiding van The Gates of Paradise (1793) zegt:
Mutual forgiveness of each vice,
Such are the Gates of Paradise,
Against the Accuser's chief desire,
Who walked among the stones or fire.
Jehovah's fingers wrote the Law:
He wept; then rose in zeal and awe,
And, in the midst of Sinai's heat,
Hid it beneath his Mercy-Seat.
O Christians! Christians! tell me why
You rear it on your altars high!
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Overigens had volgens hem de mensch, de vrije goddelijke geest, volkomen vrijheid
te doen wat zijn geestelijke essentie hem ingaf, hij was zichzelf een wet, en er bestond
geen andere wet; in den wereldlijken toestand werd het lichaam, als orgaan en voertuig
van den geest, terecht gebezigd om de geestelijke verlangens en aspiraties te
verwezenlijken, die in deze physieke wereld noodzakelijkerwijs met allerlei physieke
dingen in aanraking kwamen. Blake verachtte 't lichaam gescheiden van of in de
plaats gesteld van den geest. Zijn vijf zintuigen te gelooven en hun indrukken als
beslissend te beschouwen of als correctieven van de geestelijke intuïties, dáárvan
had hij een afschuw, zooals het jongetje bij Van Alphen een afschuw had ‘van te
liegen.’ Met die verachting van de zintuigen hing het hoonen van groote wijsgeeren
als Newton, Bacon en Locke samen, die ‘philosofen van de vijf zintuigen’ genoemd
werden. Eens zei hij zelfs tot Robinson, die altijd even gewillig luisterde (of deze
als Eckermann voor den egoïstischen wijze zijn toekomst en zijn verloofde's
gezondheid verwoest heeft wordt niet vermeld): ‘Bacon, Locke en Newton zijn de
drie groote leermeesters van 't atheïsme of de leer van Satan.’
Blake had waarschijnlijk in zijn jeugd verschillende mystische of kabbalistische
schrijvers, als Paracelsus, Jakob Böhme en Cornelius Agrippa gelezen; Swedenborg
achtte hij, maar met mate, immers: ‘Iedereen van mechanische vaardigheid en talent
kan uit de geschriften van Paracelsus of Jacob Böhme tienduizend deelen van gelijke
waarde als die van Swedenborg voortbrengen; en uit die van Dante of Shakespeare
een onbegrensd aantal.’ Verscheidene van zijn leerstellingen en opvattingen gelijken
veel op die van de Marcioniten, volgelingen van Marcion, bekend ketter van de
tweede eeuw.1)

1) Marcion geloofde dat er een onverzoenlijke tweespalt was tusschen den Schepper der wereld
en den God der Christenen, alsook tusschen hun systemen de Wet en het Evangelie. Hij
geloofde in twee, wellicht drie, oorspronkelijke principes: het Goede, de Schepper, de Duivel
(de Stof). Laatstgenoemd beginsel werd ook wel gesplitst in de Stof en den Duivel (den
heerscher over de Stof.) Marcion kon noch in de Natuur noch in 't Oude Testament die liefde
ontdekken, welke in 't Evangelie wordt verkondigd. Hij noemde den Schepper, den God van
't Oude Testament, ‘malorum factorem’ of bedrijver des kwaads, verwekker van het lijden.
Jezus was niet de door dezen God aan de Joden beloofde Messias, maar de zoon van den
ongezienen en ongenoemden God, en was op aarde als mensch, misschien alleen als
mensch-phantasma, verschenen om zielen te verlossen en de heerschappij van den Schepper
omver te werpen.
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Over opvoeding was Blake niet al te best te spreken. Hij zei: ‘Ik begrijp er 't nut niet
van: ik houd 't ding voor verkeerd. Het is de groote zonde: het is 't eten van den boom
der kennisse van goed en kwaad. Dat was Plato's fout: hij wist van niets dan van
deugden en ondeugden, goed en kwaad. Daar zit niets in. In Gods oogen is alles
goed.’
Kenmerkend voor Blake's opvattingen van de politiek en de geschiedenis van zijn
tijd is het gedicht Lafayette, waarvan ik de eerste twee en de laatste twee coupletten
afschrijf:
‘Let the brothels of Paris be opened,
With many an alluring dance,
To awake the physicians through the city,’
Said the beautiful Queen of France.
The King awoke on his couch of gold,
As soon as he heard these tidings told:
‘Arise and come, both fife and drum,
And the famine shall eat both crust and crumb.’
Fayette, Fayette thou'rt bought and sold,
And sold is thy happy morrow;
Thou givest the tears of pity away
In exchange for the tears of sorrow.
Will the mother exchange her newborn babe
For the dog at the wintry door?
Yet thou dost exchange thy pitying tears
For the links of a dungeon-floor!

Omtrent Blake's uiterlijk vernemen we 't volgende. Hij was beneden de gemiddelde
lengte, van krachtigen, schoon slanken bouw, en onverschrokken van geest. Samuel
Palmer zegt, als hij spreekt van de jaren 1823-'24: ‘Blake in zijn eenvoudig zwart
pak, en met zijn nogal breed-geranden maar niet Quaker-achtigen hoed’; hij bleef
tot 't allerlaatst een kuitenbroek dragen. Dezelfde vriend zegt: ‘Zijn oogen waren de
mooiste die ik ooit zag; schitterend, maar niet dwalend, helder en gespannen en toch
gevoelig; zij bliksemden van geestesmacht of versmolten in teederheid. Zij konden
ook schrikwekkend zijn: list en leugen krompen er onder ineen. De mond was niet
minder sprekend, de lippen waren bewegelijk en trillend van gevoel.’ Hij was bijziend
en zijn oogen waren, zooals gewoonlijk in dat geval, bol; maar hij droeg zelden 'n
bril. Het
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hoofd was groot, het voorhoofd vol en gewelfd.1) Robinson gewaagt van de zachtheid
van zijn gelaatsuitdrukking en zijn manieren, die een onbeschrijfelijke bekoring
gaven aan zijn gesprekken. Hij was hoffelijk en beleefd jegens menschen van iederen
leeftijd en stand, en met al zijn geestesintensiteit en warmte van temperament, was
er gewoonlijk groote nederigheid en teruggetrokkenheid in hem, zooals die een waren
gentleman eigen zijn en achting afdwongen. Blake heeft hier zelf op gezinspeeld in
een brief kort voor 't verlaten van Felpham, waar hij zegt: ‘Het is zeker dat een te
lijdelijke wijze van zijn, niet overeenkomend met mijn actief uiterlijk, mij veel kwaad
had gedaan.’
Hiermede hoop ik dat verschillende zijden van deze zeer eigenaardige, maar tevens
zeer merkwaardige persoonlijkheid eenigermate zijn naar voren gebracht en dat de
lezers zich eenigszins een beeld van William Blake zullen kunnen vormen.
Laat ik, die met een vers van Blake dit opstel ben begonnen, met een ander van
hem eindigen, en wel met het mooie Mad song, een van de parelen der Poetical
Sketches (ik geloof dat Thomas Lovell Beddoes - 1803-1848 - veel aan Blake te
danken heeft, zie mijn vertaling Verz. Ged. blz. 414):
The wild winds weep,
And the night is a-cold;
Come hither, Sleep,
And my griefs enfold!...
But lo! the morning peeps
Over the eastern steeps,
And the rustling birds2) of dawn
The earth do scorn.

1) In Dr. Garnetts William Blake (The Portfolio Oct. 1895) staat op blz. 50 een portret, gravure
van Schiavonetti naar 't schilderij van T. Phillips; hetzelfde portret gegraveerd door Jeens
vinden we als frontispice van The Poetical Works of W. Blake bezorgd met een inleiding
door W.M. Rossetti, terwijl The Letters of W. Blake etc. als frontispice de reproductie van
een afgietsel van Blake's hoofd op ongeveer 50-jarigen leeftijd bevat door den phrenoloog
Deville. Deze laatste uitgave bevat ook nog verschillende andere illustraties, o.a. het portret
van Blake's vrouw naar een potloodteekening van George Richmond, die weer gemaakt werd
naar een teekening van Tatham, het facsimile van een brief aan George Cumberland (die
Blake met Linnell in kennis had gebracht), het visioen van Jacobs Ladder, het visioen van 't
Laatste Oordeel, Paolo en Francesca. Andere afbeeldingen naar Blake's werk kan men o.a.
vinden in genoemd Portfolio-nuammer en in The Burlington Magazine van Maart 1904 en
Juni 1906.
2) Andere lezing beds, die ik niet begrijp. Zoo zijn er in Shelley's Cloud, regel 6, de varianten
buds en birds.
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Lo! to the vault
Of pavèd heaven
With sorrow fraught,
My notes are driven:
They strike the ear of Night,
Make weep the eyes of Day;
They make mad the roaring winds,
And with tempests play.
Like a fiend in a cloud
With howling woe
After night I do crowd
And with night will go;
I turn my back to the east
From whence comforts have increased;
For light doth seize my brain
With frantic pain.
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Dramatische kunst.
Frans Mijnssen, Tooneelspelen: Uit eigen wil. Verdwaalden.
Frans Mijnssen, Huislijke Haard. Bussum, C.A.J. van Dishoeck.
Reeds een paar maal heb ik hier over tooneelwerk van den heer Mijnssen geschreven.1)
De eerste maal over het hierboven genoemde drama Uit eigen wil, het eenige stuk
dat vertóónd is, naar ik meen.
Frans Mijnssen is een auteur over wien men gaarne bij herhaling schrijft. Niet
alleen omdat er zooveel ziel in zijn werk gevoeld wordt, ook wijl het om andere
redenen zoo interessant is.
Als we het woord huwelijks-drama hooren, denken we onwillekeurig aan de zoo
ontelbare der Fransche school, waarin op de meest verschillende wijzen met drie
personen gemanoeuvreerd wordt in allerlei heftige of aangrijpende scènes, stukken
van groote hartstochten die aan auteurs en vooral actrices gelegenheid geven het
publiek een ganschen avond onder de bekoring en ontroering te houden van
temperamentvol spel.
Frivoler of ernstiger behandeld, omdat het gegeven altijd man, vrouw en minnaar
(minnares) omvat, ligt er in de meest verschillende complicaties een verzet in tegen
de huwelijks w e t , die twee menschen aan elkander verbindt, ze vaak tegen wil en
verlangen van één hunner bijeen houdt.
Frans Mijnssen voelt zich ook aangetrokken tot de behandeling van
huwelijks-drama's. Maar ze zijn bij hem van gansch anderen aard, en daarin ligt
misschien wel de verklaring dat de tooneel-directies er niet schielijk naar grijpen.
Het geldt bij hem volstrekt niet den strijd tegen een wetsartikel dat de menschelijke
ziel in boeien zou klinken, twee menschen als tusschen een nijptang samen zou
houden. Hij zoekt het dieper. Niet in het uiterlijke van maatschappelijke toestanden
of regelingen, niet in het mislukken van een verzet daartegen ligt de tragiek: in het
innerlijke der menschenziel zelve voelt hij het tragische gebeuren.

1) Groot-Nederland 1906 I 590 vlgg. en II 457 vlgg.
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Dat maakt het gebeurende veel minder uiterlijk hevig, veel minder theatraal. De
conflicten zijn zeker niet minder schrijnend, maar ze worden intiemer doorleefd. Ze
zijn meer botsing met zichzelf dan botsing met een ander.
Er is in al deze stukken iets wanhopigs. De wanhoop van de onmacht.
De schrijver ziet de menschen op de meest verschillende wijzen hun geluk zoeken
in de liefde. Zij zijn daarbij meestal te goeder trouw, hebben de beste voornemens,
willen niet alleen gelukkig zijn maar ook gelukkig máken. En na korter of langer tijd
blijkt dat het niets geweest is dan een kleurige illuzie, vervagend onder de dagelijksche
aanraking met de werkelijkheid.
Aan de huwelijkswet ligt het niet, zij is niet oorzaak dat de liefde of wat zoo vaak
daarvoor gehouden wordt niet bestand is tegen een dagelijksch samenzijn - zij is ook
niet alléén de oorzaak dat de leugen die het huwelijk dàn wordt, zoo dikwijls
bestendigd blijft.
Het tragische ligt in de onmacht van den mensch tegenover het leven in algemeenen
zin, tegenover eigen zieleleven in het bizonder.
In het Fransche tooneelstuk is zoolang de oorzaak van het conflict gezocht in de
wijze waarop de huwelijken in Frankrijk veeltijds tot stand komen, in het uitoefenen
van dwang.
Mijnssen heeft in Uit eigen wil doen zien dat de vrijheid volstrekt geen waarborg
is. En wat den wettelijken band aangaat - de vrije liefde maakt in dat stuk al zeer
jammerlijk fiasco.
In Verdwaalden behandelt hij het thema alweer op andere wijze. 't Is of hij daarin
heeft willen doen zien hoe instinctief, alleen op gevoelsgronden tot een huwelijk
besluiten al even weinig waarborg voor geluk geeft als het volgen van verstandelijk
inzicht.
Zijn Verdwaalden zijn in het huwelijk verdwaald.
Een paar jaar geleden is in Frankrijk door eenige idealisten waaronder Paul Hervieu,
de ernstige tragicus, een poging aangewend om in de wet die het huwelijk regelt,
ook melding te maken van de liefde. De eisch diende gesteld dat man en vrouw bij
het aangaan van een huwelijk verklaarden elkaar lief te hebben.
Het streven om aan de liefde als onmisbaren factor voor het aangaan van een zoo
gewichtige, voor het leven van twee menschen zoo overheerschende verbintenis, de
volle waarde te geven, moge sympathiek zijn, - afdoende zullen de voorstanders van
den maatregel dien zelven wel niet gevonden hebben.
De oorzaak van veel rampspoed schuilt dieper. Dat overtuigend te doen voelen in
een als geheel objectief waargenomen brok leven van eenige personen, is de verdienste
van Mijnssen's Verdwaalden.
Het is blijkbaar voor de meeste menschen onmogelijk om uit te maken
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of datgene wat hun tot een huwlijk drijft - ik laat hier huwlijken uit berekening buiten
beschouwing - inderdaad liefde is. Juist bij het doen van een voor hun leven zoo
beslissenden stap verlaat hen het kenvermogen van eigen gewaarwording. Het verliefd
worden is in vele gevallen niets anders dan tot een geheel geraken onder de
beheersching van het instinctieve.
Men spreekt van vrije keuze, maar juist d i e keuze is meestal zoo onvrij mogelijk.
De aandrift werkt zonder controle der rede. Met de spreuk ‘de liefde is blind’
vergoelijkt men de treurige waarheid dat de verliefdheid zoo vaak een-en-al
verblinding is. De sterkste natuurmacht speelt haar spel met den mensch, spot met
zijn beste aspiraties.
Want - en hierin ligt iets zeer tragisch' - in het tijdperk van zijn verliefdheid stelt
hij zich voor: de verwerkelijking van zijn edelste levensverwachtingen: een leven in
harmonie met een gelijkgestemde om samen het gedroomde hoogste geluk te
verwezenlijken.
Doch juist wat ter bereiking van een dergelijken geluksstaat de eerste voorwaarde
zou zijn, het doen van de beste keuze met volle onderscheidings-vermogen, met de
wederzijdsche toetsing van geestelijke eigenschappen, van ziel aan ziel, dat wordt
door de overheersching van het instinctieve, door fyziek welbehagen voorkomen en
jammerlijk verijdeld. De keuze is geschied vóor het bewustzijn zich rekenschap kan
geven. Er wordt voor den mensch gekozen. Hij heeft zich te voegen. En hij voegt
zich gemakkelijk, met vreugde en geestdrift zelfs omdat de natuur hem met illuzies
paait die hij realiteit waant. Slechts in de gunstigste, de uitzonderings-gevallen dekken
illuzies en realiteit elkander. In de andere ligt de verklaring voor teleurstelling en
groot verdriet, soms van eene, vaak van weerszijden, voor de hand.
Er komt nog iets bij. Hoe meer de opvoeding gericht is op de ontwikkeling van
de persoonlijkheid, hoe geringer de kans dat tusschen twee volkomen zelfstandig
ontwikkelde persoonlijkheden de volmaakte harmonie tot stand zal komen,
wenschelijk voor een volkomen huwelijk. Het doel: volledige geestelijke gemeenschap
wordt hooger, maar de bereiking ervan des te bezwaarlijker. Door het volgroeien
van de persoonlijkheid gaat het accommodatie-vermogen grootendeels verloren.
Bij de vrouw is dit laatste lang het grootst geweest. Een vrouw die huwde, werd
dan ook geacht tevens de gaaf te bezitten van zich geheel naar den wil en de
meeningen van den man te voegen. De maatschappij verleende haar geen aanspraken
op een zelfstandig bestaan. Het baas-schap van den man is trouwens in onze wetten
nog ten duidelijkste uitgesproken. Natuurlijk zijn er te allen tijde krachtige individuen
onder de vrouwen geweest, wier invloed op den man zoo groot was dat de verhouding
vanzelf omgekeerd werd, - het rècht op het bezit van die individualiteit
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was niet erkend en bij botsing kon het gezag der overlevering, der Heilige Schrift en
der menschelijke wetten worden ingeroepen om de vrouw in den eigenlijken zin op
haar plaats te zetten.
Sedert er meer zorg besteed wordt aan de opvoeding der vrouw, heeft zich haar
zelfstandigheid, haar individualiteit krachtiger ontwikkeld, ten koste van haar
aanpassings-vermogen. Meer en meer is zij gaan voelen recht te hebben op een eigen
leven, ook in het huwelijk.
In Nora heeft Ibsen de beide fazen in het bestaan der gehuwde vrouw in beeld
gebracht. In het eerste bedrijf heeft de vrouw nog zóo sterk accommodatie-vermogen
dat zij niet alleen hoog tegen haren, objectief beschouwd, volstrekt niet hoogstaanden
man opziet, maar zelfs zijn klein menschelijke eigenschappen ontziet en vleit om
toch maar de harmonie in het huwlijk te bewaren; in het laatste is zij de zich bewust
geworden persoonlijkheid die zoo sterk het verschil van beider zieleleven gaat
gevoelen, dat de tot dusver aangebeden man tot een vreemdeling voor haar wordt en
zij zich schaamt met hem zooveel jaren in de grootste intimiteit geleefd te hebben.
De mogelijkheid dat zij, Nora, tot Helmer terugkeert, is niet buitengesloten, maar
dan zal het wonderbare, de geheel veredelde liefde die tevens wederzijdsche
eerbiediging inhoudt van elkanders individualiteit en elkaar hooge eischen stelt, den
band moeten vormen.
Wederzijdsche!.... Want na het wijzigen der verhouding door de individualizeering
der vrouw, vraagt ook de man vanzelf iets anders en beters van het huwlijk.
De eischen zijn van beide zijden hooger geworden.
Met deze algemeene beschouwing hoop ik tevens tot het wezen der tragiek nader
gekomen te zijn, die wij voelen bij het lezen van Mijnssen's huwelijks-drama's
Verdwaalden en Huislijke Haard. Het verlangen om door een huwlijk op een hooger
bestaansplan te komen in de samenleving met een beminde persoonlijkheid, de
onmacht, om onder de beheersching van verliefdheid uit te maken of daarvoor
inderdaad de rechte persoonlijkheid gevonden is, en de wanhoop daarna over het
onherstelbare.
In Verdwaalden vinden we zeer verschillende verhoudingen.
Vooreerst zien we Elisabeth van Western, een gehuwde vrouw, die opnieuw zich
verloofd heeft met den al wat gepozeerd ernstigen Willem Zuyderland. Zij woont
bij haar getrouwde zuster in, wijdt zich daar geheel aan de kinderen. Haar huwelijk
is een deceptie geweest, waarin zij zich niet heeft weten te voegen. Toch heeft zij
zooveel van haar man gehouden, heel haar jonge-meisjes-liefde zoo volkomen aan
hem gegeven, dat zij eindigt met ook haar verloving met Zuyderlandt te verbreken,
en zich geheel aan de opvoeding van verwaarloosde kinderen te wijden.
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In haar, die wij maar even zien, heeft de schrijver de vrouw willen belichamen, die
maar ééns met haar heele ziel kan liefhebben. Als die liefde gedood wordt is er geen
weder-opleving meer mogelijk.
Haar zuster Lucie, met van Wassout getrouwd, in de type van de terre à terre
vrouw, die, geen hooge eischen stellend, als ménagère in haar huishouden een banaal
tevreden leven leidt. Haar man vraagt al niet meer dan een rustig interieur: ziedaar
het ouwerwets ‘goede’ huwelijk. Natuurlijk heeft Lucie geen begrip van wat er in
andere vrouwen kàn omgaan - vandaar haar afdoend streng oordeel over Lisbeth die
eerst haar man en dan haar verloofde ‘zoo-maar in-eens heeft laten zitten.’
De jonge meisjes in het drama zijn Suze van Lent en Jeanne Waale. Suze, een
ongekunsteld, gevoelig kind; Jeanne, schoon van denzelfden leeftijd, ernstiger, en
dieper voelend. Op de eerste is verliefd geworden Henri van Steyn een sympathieke,
degelijke jonge man, die meent door intiemen omgang met Suze dat zij genegenheid
genoeg voor hem heeft om haar te kunnen vragen. Maar opeens moet hij merken,
dat zij, de door hem zoo hoog gestelde, de voorkeur geeft aan een grof bewerktuigden
bon-vivant Maurits Degenberg, die er - buiten háar weten natuurlijk - nog een
maîtresse op nahoudt als hij Suze ten huwelijk vraagt. Later komt haar bekentenis,
als ze na eenige jaren getrouwd te zijn, dood-ongelukkig is: ‘'k Vond 'em zoo geestig,
zoo overheerschend; hij leek me zoo'n màn tegenover jelie altemaal.... En nou vind
ik alles zoo grof en zoo plat!....’
't Is duidelijk genoeg. Het instinctieve, waarop ik bij 't spreken over De Veroveraar
en Atie's Huwelijk gewezen heb, heeft ook hier de keus gedaan, dezelfde teleurstelling
bereid. Als Suze later, geheel ontgoocheld, aan Henri Steyn de bekentenis doet van
haar leed, voelt zij tevens dat het beste in haar eigenlijk altijd Henri heeft liefgehad,
dat zij overmeesterd is door een begoocheling. En dat beste in haar doet haar juist
nu terugwalgen voor wat haar - als onwetende - in haar aanstaanden man instinctmatig
aantrok.
De wat fijner bewerktuigde Jeanne Waale is veel gaan houden van Henri Steyn
terzelfder tijd dat deze nog alles van Suze hoopte. Haar hopelooze liefde heeft zij
zorgzaam voor hem verborgen gehouden. Eerst later, als Suze getrouwd is, bemerkt
Henri er iets van.
Hij kan echter Suze niet vergeten, strijdt vergeefs met zichzelven. Aldoor lijdt hij
onder zijn eenzaamheid. Het is hem zulk een groot verdriet geweest dat zij zich
vergooide aan dien bruut, van wien hij wist dat die haar nooit gelukkig zou kunnen
maken. Om aan de kwellende eenzaamheid te ontkomen heeft hij al eens gedacht
over een huwelijk met Jeanne, na twee jaren bemerkt hebbend dat zij nog altijd van
hem houdt. Kan hij beteren waarborg vinden voor geluk? Dan zal hij Suze kunnen
ver-
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geten als de liefde van Jeanne altijd om hem heen is.... Het einde is dat hij Jeanne
vraagt.
Maar ook deze poging tot geluk mislukt jammerlijk. Jeanne is allerliefst, wil geheel
voor hem leven, wijdt zich aan hem met volle overgave. En voor hem, den ernstigen
man, wordt het dan een kwelling dat hij niet terug kan geven waar zij recht op heeft.
Het ontstemt hem, maakt hem somber, onredelijk. Het komt tusschen hen tot een
verklaring op den avond dat Suze en Henri elkaar, na zooveel zelfmisleiding en
dwaling, voor 't eerst vinden: Suze zich nu eindelijk bewust dat Henri de man geweest
zou zijn, bij wien het betere in haar natuur bevrediging zou gevonden hebben.
Hier is een dubbele verklaring - de waarheid zien ze nu àllen. Maar Suze heeft
een kind, en Henri voelt dat hij ook tegenover het kind van hem en Jeanne een
verantwoordelijkheid draagt, die hij niet verloochenen kan.
Zoodat het slot is dat er geen huwlijk verbroken wordt.
Maatschappelijk bevredigend is dit slot - tevens de realiteit van veler levens.
Ethisch is het zoo onbevredigend mogelijk. Want beide huwelijken zijn nu
gebrandmerkt als immoreel, zijn in hun voortduring een handhaving van de leugen.
En het wanhopige, tevens het tragische van de toestanden is: de onmacht van de
‘verdwaalden’ om ooit weer op den rechten weg te komen.
Van die onmacht is ook vol het drama Huislijke Haard. (Heeft Frans Mijnssen
onbewust de schrijnende ironie van Heijermans Schakels: ‘een vroolijk
spel-van-den-huiselijken-haard’ overgenomen?)
Bernard Lucas, een schrijver wiens eerste werk veel verwachtingen wekte, is op
zijn 28ste jaar getrouwd met Frederick van Assen, een veel jonger meisje, haast nog
een kind. We vinden hen in dit drama als ze hun koperen bruiloft vieren.
Hij is in dien tijd een somber-ernstig man geworden, die telkens een boek uitgeeft,
waarvan niemand nu meer de literaire waarde prijst, doch hij het honorarium hoog
noodig heeft voor zijn àl meer kostend huishouden.
Want Frederick, het bedorven kindje van het mondaine echtpaar Van Assen, dat
Bernard bekoord heeft door haar uiterlijk en het in theorie bewonderen van kunst en
allerlei mooie gevoelens, is in haar huwelijk gebleken een lief egoïstje te zijn, die
innerlijk niets voor kunst en voor het werk van haar man voelt, geen den minsten
lust toont om zijn steeds toenemende geldzorgen wat te verlichten en bij de minste
aanmerking zich aanstelt als onnoozel slachtoffer.
Zij houdt van hem, maar op haar manier, welke juist geschikt blijkt om hem
ongelukkig te maken. Allengs heeft hij van al zijn toekomstplannen en verwachtingen
afstand moeten doen, zich tevreden moeten
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stellen met alleen materieel voordeel te beoogen, ook met wat hem eerst het mooiste
van zijn leven was: zijn kunst!
Natuurlijk heeft zij daar niets van gesnapt.
Nu het huwlijk hem deze teleurstelling berokkend heeft en er van samenleving en
zielsverwantschap met zijn vrouw geen sprake is, stelt Bernard zich als eenig
levenswaardig doel nog voor: het geluk van zijn kinderen. Zij zijn z'n vreugde!
Tot hij bij zijn oudsten jongen tot de ontdekking komt, dat de opvoeding van
Frederick hem ook in dat geluk ernstig bedreigt.
Onder die omstandigheden nadert het koperen huwlijksfeest, dat door de
tegenwoordigheid van de schoonouders, die in hun dochter geen kwaad zien, zal
worden opgeluisterd.
Natuurlijk wordt daardoor de stemming van Bernard nog meer geprikkeld, en het
komt ook tusschen hem en Frederick een paar maal tot een verklaring, of eigenlijk
tot wat een verklaring zou moeten zijn, maar dit niet kán zijn omdat daarbij op voor
beiden pijnlijke wijze blijkt dat ze elkaar volmaakt niet begrijpen.
Dat is ook thans het wanhopige - omdat het onherstelbaar is. 't Ligt boven
menschelijke macht daaraan iets te veranderen.
En het is een blijk van het groote talent van Frans Mijnssen, dat zoo overtuigend
te doen voelen. Tevens van de objectiviteit waarmee ook deze stof behandeld is.
Immers, er is geen sprake van gelijk hebben, van schuld zelfs. Frederick voelt zich
door Bernard's grieven verongelijkt en zij is dat in zekeren zin. Hij heeft meer in
haar verondersteld dan zij bezat. Nog altijd houdt zij van wóórden, wóórden - en is
zij bezield met een afkeer van daden, welke door het verwennen harer ouders tot een
onuitroeibare eigenschap is vastgeworteld. Er is een moment waarop we vreezen dat
Bernard, in arren moede over het vruchtelooze van al zijn pogen om haar tot betere
inzichten te brengen, over het als een noodlot onvermurwbaar misverstand tusschen
hen, tot een wanhoopsdaad zal overgaan. Maar.... daar komt het niet toe. Het einde
zal ook ditmaal, gelijk zoo vaak in het leven van zoovelen, zijn: berusten en dragen
zoo goed mogelijk wat niet meer te verhelpen is.
Dat is wel het pijnlijke in Mijnssen's stukken; dat zwichten voor het leven: dat
óndergaan van alle mooie verwachtingen en idealen in een werkelijkheid die 't zoo
heel anders wil. En altijd omdat de beheersching onder welke de mensch in een der
gewichtigste levensjaren handelt, zoo weinig verband houdt met zijn hoogste
geestelijke en zedelijke eigenschappen, zijn onderscheidingsvermogen verlamt, zijn
verstand en gevoel met een waan verblindt, hem als willoos, met de illuzie van uit
vrijen wil te handelen, een natuur-drang doet volgen.
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De tragiek in zijn liefde- en huwlijksdrama's komt dus niet voort uit echtbreuk en
overspel - zij heeft haar voorsprong in de ziel der personen, speelt zich af in hun
onderlinge verhouding met de onverzoenlijkheid van een noodlot.
Over hun waarde voor het tooneel durf ik niet met beslistheid oordeelen. Toch
komt het mij voor dat Verdwaalden daarvoor meer geschiktheid bezit dan Huislijke
Haard.
Al dadelijk omdat de schrijver in het eerste met vrucht de zoozeer werkzame
elementen heeft aangebracht van parallelisme en contrast. De ernstige liefde van
Henri en van Jeanne, de meer lichtzinnige van Suze en Maurits, de te late van Willem
en Lisbeth, het banale huwlijksgeluk van Karel en Lucie: de lijnen ervan loopen nu
en dan evenwijdig, dan weer scherp snijdend tegen elkaar in.
Behalve dat de handeling hierdoor meer levendigheid en kleur krijgt, is er in dit
drama een wicht en tegenwicht dat in het andere ontbreekt.
Te duidelijker wordt dit, als de laatste tooneelen van Huislijke Haard opeens onze
aandacht vragen voor de verhoudidg van twee ongehuwden, wier plaats tot dat
oogenblik bijna geheel tot het tweede plan beperkt bleef. De bedoeling ervan is
duidelijk. Het ongeluk in het huwelijk van Bernard en Frederick schrikt Bernard's
vriend Alfred af zich met hun nichtje Jeanne te verloven, die daardoor haar eerste
groote verdriet te verduren krijgt. We zouden hiervoor meer kunnen voelen als de
schrijver dit gegeven minder onachtzaam behandeld had. Zoo iets wreekt zich aan
't slot. Als lezers kunnen we er rustig bij fantazeeren: voor toeschouwers zou het te
vluchtig zijn.
Ik heb in bovenstaande besprekiug meermalen het woord ‘wanhopig’ gebruikt.
We voelen dit zoo diep in Mijnssen's werk, door het wéten dat het mislukken van
een menschenleven iets zoo treurig onherstelbaars is.
En of de schrijver ons dit nog eens in alle droevigheid heeft willen laten voelen,
- we vermoeden het bij de lezing van zijn dramatische Studie in één bedrijf: De
teruggevonden weg in de Juni-aflevering van Elzevier's Maandschrift.
Dit is ontroerend triestig.
Een paar oude menschen zien elkaar na jaren terug.
Zij hebben elkaar liefgehad in hun jeugd, maar een misverstand heeft hen toen
gescheiden. Zij is getrouwd geweest zonder liefde, heeft een kommervol leven achter
zich, woont met een wat verbitterde dochter samen, wie na lange verloving om
financieele redenen een huwlijk ontging. Zij heeft verzorging noodig, lijdt aan een
hartkwaal, zit meest stil op haar plekje, 's zomers aan 't venster, 's winters bij den
haard.
Hij ook heeft geen geluk gevonden in het huwlijk, maar zijn vreugde
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is nu zijn zoon. Hij heeft de illuzie altijd nog dat met háár zijn leven iets heel moois
zou geworden zijn.
Zóo spreken zij met elkaar over het verleden, over gemist geluk: hij nog verbitterd,
nog altijd met verzet, zij - geheel oud - berustend, met gedachten aan het weinige
leven dat nog rest, blij met dit weerzien.
Maar innerlijk zijn zij beiden diep geroerd door dit gesprek na zooveel jaren! En
als hij heengegaan is, dan blijkt de ontroering háar te sterk geweest - houdt het oude
hart plotseling op te kloppen.
Aangrijpend-weemoedig is deze schets.
En er treft weer in de groote objectiviteit, die Mijnssen's werk zoo belangwekkend
en sympathiek maakt.
Hij komt niet met theorieën en wijsheden. Hij is een gevoelig waarnemer van het
leven, ondergaat er de emotie van en reageert daarop als kunstenaar. Het verlangen
van den mensch naar geluk, vooral geluk-in-liefde, en het doodloopen van dat
verlangen, niet door schuld, maar door onmacht en verblinding, tegen de
levenswerkelijkheid: dat is het hoofdmotief van zijn dramatischen arbeid.

Multatuli, Vorstenschool. Met een woord vooraf door Mevr. Douwes
Dekker - Schepel en twee portretten). Nederlandsche Bibliotheek (L.
Simons). Amsterdam, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur.
Eenige maanden geleden heb ik het nog eens gezien en me kunnen overtuigen van
de leefkracht van dit tooneelstuk. Niettegenstaande er weinig geschrapt was van de
lange tirades der koningin, boeide het een talrijk publiek, liet het geen oogenblik los.
Voor een deel vindt dat zijn verklaring in de waarlijk voornaam-zuivere,
fijn-geschakeerde vertolking van mevr. Alida Tartaud - Klein, wie het evenveel
genoegen was te zien als te hooren, maar voor een ander deel ligt de verklaring stellig
in den geest, de oorspronkelijkheid en het geniale van den schrijver, die tot ons blijven
spreken ook al hebben de denkbeelden door hem geuit de bekoring van het nieuwe
allang verloren.
Denkbeelden.... Zeker - Vorstenschool als tooneelwerk is een kapstok, waaraan
de auteur zijn meeningen heeft opgehangen. Het is een moderne moraliteit - het zijn
opvattingen en action. Maar in het dramatisch samenstel is zooveel g e e s t , zooveel
h a r t en zooveel o v e r t u i g i n g , dat die bij voortduring hun bekoring en
beheersching doen gelden.
De ondertitel zegt in dit opzicht al genoeg:
‘Vluchtige schets van 'n paar verschillende wijzen waarop hooggeplaatste personen
hun roeping zouden kunnen opvatten.’
En eigenaardig genoeg, is toch die bijvoeging als omschrijving on-
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juist. Maltatuli wilde duidelijk aantoonen h o e de vorsten van onzen tijd hun taak
moeten vervullen. Zij moeten zich ‘een plaats veroveren in het hart van hun volk’.
Ziedaar de moraal.
Vorstenschool is een echt tendenz-stuk, sterk-subjectief.
Multatuli is zich bewust geworden dat de karakterteekening van Koning George
niet deugde, en Derk Haspels heeft met groot talent die fout weggewerkt. Maar wat
te zeggen van de karakterteekening der andere personen. Voelen we in hen
mènschen?.... Ik niet.
De koningin is aldoor de porte-voix van den auteur, verkondigt op geestige, rake,
paradoxale en scherpzinnige wijze z i j n meeningen. En om de wijze waarop zij het
doet luisteren wij graag naar haar, vooral indien de rol niet zooveel talent en
overtuiging met zoo beschaafde voordracht en dictie gezegd wordt als door
bovengenoemde Louise.
De koningin-moeder is zoowel in eerste als derde bedrijf figurante en
repliekgeefster, meer niet. De schrijver moge zich nog zooveel stil spel op haar gelaat
gedroomd hebben (zie blz. 90 en 91), - bij 't aanhooren van vertoogen als op blz.
91-96, daarbij aan de uiterste linkerzij van het tooneel eenigszins verdekt in een
prieel gezeten, zet ik het de beste tooneelspeelster hier enkel door stil spel den indruk
te maken door Multatuli gewenscht, alsof zij met de koningin in ‘zeer levendigen
dialoog’ is!... Zij is er om Louise gelegenheid te geven haar tirades te lanceeren, staat
noch als persoon noch als figuur voor i e t s .
Beter is dan nog de hofdame De Walbourg bedacht.
In het drietal op Hanna's kamer, Hanna, Herman en Albert mènschen te ontdekken
is me even onmogelijk. Het zijn romantisch-ouderwetsche tooneelpoppen,1) opgevuld
met de meest conventioneele braafheid. Puf, de minderwaardige letterzetter, heeft zij hij ook als contrast wat opzettelijk - als mensch het meeste leven.
De hovelingen en lakeien zijn producten van Multatuli's geest, waarmee hij aardig
manoeuvreert, van Huisde de meest serieus bedoelde als persiflage van zekere
staatsmanswijsheid.
Dat wij - publiek - nu nog door de koningin en het edele drietal tot eenige ontroering
of geestdrift kunnen komen, dat we genieten van het avondje aan 't hof en 't
woordenspel der lakeien, is volstrekt niet omdat wij inderdaad aan de realiteit van
het vertoonde kunnen gelooven, omdat wij wanen daar werkelijke menschen, een
echte koning-en-koningin, echte hovelingen, staatslieden en burgerluidjes voor ons
te zien: tot die illuzie brengt de schrijver ons geen oogenblik, - het laatste bedrijf is

1) Dat Maltatuli zich eerst langzaam, - door het schrijven van Woutertje Pieterse? - van het
conventioneel-romantische heeft vrij gemaakt is duidelijk voor ieder die De bruid daarboven,
de Saïdjah-epizode en het tooneel op Hanna's kamer, in opvolging vergelijkt met de drie
laatste bundels Ideën.
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alleen reeds door de situaties onmógelijk! - het is: omdat de schrijver er zich met
hart en geest geheel aan gegeven heeft en omdat hij, Multatuli, een der hoog
oorspronkelijken geweest is, die altijd blijven interesseeren en boeien.
Vorstenschool is een met talent geschreven gedramatizeerd betoog. Het is voor
de kritiek tevens een waarschuwing tegen het doctrinair beoordeelen van
tooneelstukken. Want wie het bij de eerste lezingen en vertooningen dood verklaarden
omdat het niet aan de door hen hoog gestelde regels voldeed, vergaten dat elke
kunstuiting haar bestaansreden heeft in zich zelve. Met Vorstenschool heeft Multatuli
de bestaanbaarheid van het ‘gedramatizeerd betoog’ op het tooneel overtuigend
bewezen.
De vraag naar de relatieve waarde blijft hierbij open. Ik voor mij kan het genre
niet hoog stellen. Het heeft, objectief gezien, geen kracht in zich zelf, moet als het
ware door den schrijver voordurend overeind gehouden worden. Zijn geest en gevoel
moeten het redden en blijven redden van begin tot eind. En niet dat dit zoo is - immers
met recht kan men dit laatste ook van Sofokles en Shakspere beweren - maar dat
men dit aldoor o p m e r k t en v o e l t , wijst de zwakte ervan aan.
In het ‘Woord vooraf’ deelt mevr. Douwes Dekker een en ander mee van de
wordingsgeschiedenis.
‘Het was in 't jaar 1867 te Keulen dat MULTATULI zijn VORSTENSCHOOL ontwierp
Het eerste, tweede en vierde bedrijf schreef hij in dat jaar, en in de beide volgende
jaren, 1868 en 1869, heeft hij die bedrijven herhaaldelijk voorgedragen in
verschillende steden van ons land. De derde akte en de vijfde ontstonden later in
Wiesbaden, waar ze vooral ook op vriendelijk aandringen van MULTATULI'S
welwillenden uitgever, den heer G.L. FUNKE, voltooid werden. Den 6en April 1872
verzond de schrijver de laatste copie van VORSTENSCHOOL, geheel gereed voor den
druk...’
In het najaar van datzelfde jaar ontvingen de inteekenaars op de Ideën het stuk in
de eerste aflevering van den vierden bundel: een verrassing!
De heer Van Hall, voor wien het een eer blijft dat hij, tegenover 't zij de
onverschilligheid of... de vrees onzer tooneelbesturen, meermalen op het vertoonen
van Vorstenschool heeft aangedrongen, heeft in de Juni-afl. van De Gids een en ander
meegedeeld uit zijn herinneringen en zijn correspondentie met Douwes Dekker,
waarnaar ik belangstellenden verwijs.
Aan mejuffrouw Mina Krüseman (Stella Oristorio di Frama) wier geruchtmakende
verschijning in de zeventiger jaren nog velen met mij kan heugen, mag de lof niet
onthouden worden dat zij door haar krachtdadig optreden den stoot gaf tot het
ondernemen der heeren Legras, Van Zuijlen en Haspels.
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1 Maart 1875 vond de eerste vertooning te Utrecht plaats. Ze was een succes. De
dames Krüseman en Elise Baart vervulden gastrollen als de Koningin en Hanna.
Een tweede voorstelling te Utrecht op 5 Maart heb ik bijgewoond.
Aan het spel van Mina Krüseman ontbrak ziel: zij was een mooie, vorstelijke
verschijning, maar een koude rolzegster die voortdurend tot de zaal sprak. Mej. Baart
was een lief dilettantje.
Het nazien van zoo'n oud programma - wat waren ze in die dagen te Utrecht zuinig
op het papier! - is nu juist geen vroolijk werk. Al de nu overleden directeuren traden
in het stuk op: Derk Haspels noemde ik al, Jaap Haspels met mooien diplomaten-kop
en de voor een Van Huisde zoo markant scherpe stem, Willem van Zuylen in twee
rollen: Spiridio en Herman, Legras als Schukenscheuer.
Verder vind ik Van Korlaar - den tegenwoordigen directeur-gérant der Koninkl.
Vereeniging? - als Albert, Van Nieuwland als Puf en mej. Van Rijk, de thans aan
ieder bekende mevr. De Boer - Van Rijk, als den groom van Schukenscheuer.
Eenige maanden later, 24 Juni 1875, zou ik een heel andere koningin Louise zien.
Het succes van Vorstenschool had doorgewerkt en Victor Driessens te Antwerpen
opgewekt het voorbeeld der Rotterdammers te volgen.
Hij gaf met zijn gezelschap ook een vertooning te 's Hertogenbosch en daar zag
ik de mij nog geheel onbekende ‘mejuffrouw Beersmans’ als de koningin.
Zij gaf aan die rol al wat Mina Krüseman eraan onthield. In de eerste en
voornaamste plaats wat deze niet bezat: haar dramatisch talent en daarbij zooveel
h a r t als zij, de gemoedsrijke, eraan vermocht te geven. Zoo werden enkele
oogenblikken, zoo werd het slot tot iets ontroerends.
Maar.... tòch was er iets verloren gegaan. Welke de fouten van Mina Krüseman
mochten zijn, - haar uitspraak van onze taal was zeer beschaafd. Al bedierf zij haar
reciet meermalen door een te sterke declamatie, - de dictie was op zich zelf
welluidend. Welnu - de uitspraak van Catherina Beersmans had evenals die van de
haar omgevenden, een zeer geprononceerd Vlaamsch accent. En dat deed bepaald
schade aan den indruk van koninklijkheid, welke schade zij, jammer genoeg, ook
niet door haar gestalte genoegzaam kon inhalen.
Dat zij met haar bezield warm spel desondanks een zoo diepen indruk kon maken,
dat èn oog èn oor het gemis vergat, is een getuigenis te meer voor haar talent.
Aan de vertooning van dit gezelschap is nog deze bizonderheid veronden, dat op
het programma nog eens uitdrukkelijk de namen vermeld werden van de acteurs die
de l a k e i e n speelden. En onder die vier was
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ook... V i c t o r D r i e s s e n s ! Hij achtte het niet beneden zich voor 1en Lakei te
spelen: een lesje in artisticiteit aan mindere goden. 'k Behoef wel niet te zeggen dat
het lakeien-scènetje in 't begin van 't tweede bedrijf iets heel bizonders werd!
De rol van Herman werd bij 't Vlaamsche gezelschap vervuld door Henri van
Kuyk.
Als lectuur maakte Vorstenschool grooten opgang. Als eerste stuk van den 4en
Ideën-bundel, afzonderlijk verkrijgbaar gesteld, was de oplaag spoedig uitgeput. Hoe
weinig acht de tooneeldirecties destijds sloegen op wat onze eigen letteren opleverden,
blijkt wel uit deze mededeeling van Multatuli in het Naschrift bij den tweeden druk:
‘Onlangs is mij gebleken dat twee directeuren van een der aanzienlijkste theaters
in ons land, nog niet eens den titel van mijn stuk hadden hooren noemen, toen ik
reeds druk bezig was met de korrektie van de tweede uitgaaf.’
Vóor het stuk in 1875 gespeeld werd waren er - in ruim twee jaar dus - reeds vier
drukken verschenen.
Eerst bij den vijfden1) kon de schrijver met dankbaarheid gewagen van ‘Den moed,
den Kunstzin,... de vaderlandsliefde der Tooneeldirekteuren LE GRAS, VAN ZUIJLEN
en HASPELS.’
Als gisteren heugt me nog het oogenblik dat na de tweede vertooning te Utrecht
de schrijver tusschen de beide Haspelsen op het tooneel trad en, na lang gejubel,
alleen dicht aan het voetlicht naderde, met een gebaar dat hij wat zeggen wilde.
En daar kwam de betuiging van groote dankbaarheid, in den hem zoo eigenen
vorm van paradoxale ontboezeming, met het slot: dat de ervaring der laatste avonden
hem veel leed zou doen vergeten!....
Voor wie jong was in die dagen stond daar de man die ter wille van een goede
zaak veel geleden had, stond daar de martelaar voor wiens verongelijking
verontwaardiging beefde in de harten, stond daar de geniale schrijver naar wiens
boeken gegrépen werd met groote begeerte, wiens woorden geestdrift wekten en
bewondering.
Er is later van dat jonge geloof, van die geestdrift en bewondering veel
afgebrokkeld. Vermeerdering van kennis en ervaring is niet altijd vermeerdering van
vreugde.
Maar enkele groote kwaliteiten van den s c h r i j v e r dien we vereerd hebben, die
kunnen we nog altijd vinden ook in Vorstenschool, en het is een gelukkige gedachte
van den heer Simons geweest dit drama door groote verspreiding gemeengoed te
maken van zoovelen mogelijk.
W.G.v.N.

1) Vergelijken we hiermee de belangstelling van onze tegenwoordige tooneeldirecties in onze
eigen tooneel-letteren, dan is er althans op dit punt een verbindende vooruitgang!
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Tragi-komedie
door C.P. Brandt van Doorne.
VIII.
Vast had Nora zich voorgenomen, alle geharrewar met haar man te vermijden. Wat
ze op het oog had, had ze 'm verteld. En was het maar eerst wat bij hem bezonken,
was hij gewoon geraakt aan het idee, dan zou ze alles nog eenmaal kalm bepraten,
zonder drift en onaangenaamheden. Bleef hij tòch staan op z'n stuk, in godsnaam,
dan diende ze 't op te geven.
Enfin, ze hoopte maar dat Willem wat in zou binden. En waarom zou hij niet? Z'n
argumenten, och, die betekenden weinig. 't Voornaamste zou wel zijn dat hij angst
voor 't mislukken had. Dan máákten ze ook 'n gek figuur. Maar als ze 't begon, dan
moest het niet kùnnen mislukken.
Een plan had ze al nagenoeg klaar. Maar ze wou het nog vóór zich houden, totdat ze
't van stukje tot beetje overwogen had.
Natuurlik zou ze moeten beginnen met uit te strooien dat ze 'n kleintje wachtte.
En zorgen, zo 'n beetje, voor 'n figuur.
Het trof, dat ze 'n nieuwe meid kreeg tegen Desember! Erg bijdehand leek die
Koba niet.... Maar dat hoefde ook niet, in dit geval. Op 1 Februarie zei ze 'r de dienst
op, met zes weken: tegen half Maart. En zodra ze dan zonder zat, moest Truus in
huis komen, 's avonds. Vooral in een lange, wijde mantel. En dan werd Truus de
Mevrouw. Ze kon dan aan een besteedster schrijven om 'n meid of noodhulp. En
werk van een baker maken. Of van 'n verpleegster. Ja, 'n verpleegster, die kon eerder
gaan, die hoefde geen weken te blijven.
En Willem moest dan naar 'n dokter, met 'n mooi praatje. Vertellen van 'n
accoucheur uit 'n andere plaats, die zou helpen, omdat het familie was. Maar dat het
zijn vrouw en hèm toch wel wat
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gevaarlik scheen, nu 't er op aankwam.... Nou ja, dàt bedacht ze gemakkelik genoeg.
Zij, Nora, legde natuurlik zodra Truus er was, haar pakje af. Zij werd dan de
ongetrouwde zuster. Maar geen van beiden moesten ze aan de voordeur komen, en
ook niet uitgaan die laatste tijd, en geen visites ontvangen. 't Was maar om veertien
dagen te doen. Niet erg. - Het kon dan heten: mevrouw was onlekker, de zuster zwaar
verkouden.
Willem verhuisde naar de logeerkamer en Truus kwam in zijn bed.
Als 't kind er eenmaal was, ging verder alles van zelf. Truus zou de kleine niet
lang aan de borst mogen houden.... alleen zolang de verpleegster bleef. Vertrok die,
dan moest ook de noodhulp verdwijnen, en dan werd Nora weer de mevrouw. Meteen
de moeder. Dàn eerst zou ze Anna ontvangen. En dan was ook het gevaar geweken.
Ze gingen in 't laatst van April naar Indië, met hun kind. En met Truus, als die wou....
Ze overdacht het alles wel honderdmaal, met alle mogelike biezonderheden; werkte
het plan in onderdelen uit, overal waar het nodig scheen, 'n oplossing zoekend en
vindend.
Toen ze niet langer twijfelen kon of het sloot volmaakt in elkaar, waagde ze
opnieuw een aanval op haar man.
‘Hoor nu es Wim, 'k wou nog es bedaard overleggen. Je meende laatst dat het
onmogelik was, Truus d'r kind te doen doorgaan voor 't onze. Maar weet je hoe ik 't
me voorgesteld heb?’
Met tegenzin, maar oplettend, luisterde hij naar haar breedvoerige uiteenzetting,
flauw voelend dat hij ondanks zich zelf in een gevaarlik, onaangenaam zaakje
betrokken werd. En al kon hij niet aanstonds een duidelike fout aanwijzen in haar
betoog, hij vond het geheel toch niet overtuigend.
Hij zei: ‘Wanneer 't er op aankwam, dat zou je zien, dan bleek het dat er iets was
waar je niet op gerekend had. Dan waren we lelik geblameerd.’
‘Ik heb het wezenlik goed voor mekaar, geloof me, Wim.’
‘Jawel. 't Is net als met mooi overlegde inbrekerszaakjes. Dat gaat eerst alles patent.
Maar per slot van rekening is er 'n kleinigheid, 'n onnozele kleinigheid waar niemand
aan denken kon, en de politie krijgt de draad in handen. Mevrouw Bosschoten en die
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mevrouw van beneden - hoe heet ze - die zouden stellig op kraambezoek komen.’
‘Zolang de verpleegster er is, wordt géén visite ontvangen. En jij kon zelf aan
Anna gaan zeggen dat ik te zwak ben, dat je haar waarschuwen zult zodra ze komen
mag. Is de verpleegster de deur eenmaal uit, en de noodhulp ook, dan heeft iedereen
vrije toegang.’
‘Dan heb je 't gebabbel van de meiden op straat. Eerst is de zuster groter dan
mevrouw, en niet zoo donker, en dàn is het omgekeerd....’
‘Och kom, daar interesseren die mensen zich niet zo voor. En kwam 't eens ter
sprake, dan zeggen de buurmeiden: Dàt had ik nooit gedacht. - En 't is uit.’
Hij schudde het hoofd.
‘Je mag zo flink zijn als je wil - maar bedachtzaam niet altijd. En alle
gebeurlikheden kan je toch ook niet voorzien. Je doet me 'n gróót plezier als je die
dolle historie voorgoed uit je hoofd zet, Nora!’
‘Als jij zegt dat je 't beslist niet wìlt, dan is het natuurlik uit. 'k Begrijp best, dat
ik het niet doen kan buiten je om. Dat spreekt als een boek. Maar.... denk nog eens,
toe. En vergeet dan niet, hoe 't er voor Truus op aankomt....’
Dat wist ie heel goed, zei hij, met 'n ontevreden gezicht. Wat viel er nog over te
denken?
Een kleine week later kwam er uit Lauterbach een lange, trieste brief.
't Was eigenlik Truus d'r tijd niet om te schrijven, maar ze moesten 't niet kwalik
nemen. Ze voelde zich eenzaam en gedrukt. Ze had het wel goed bij juffrouw Blau,
maar erg saai. Het uitgaan beviel haar niet erg; voor de tuin was 't nu te koud, en
altijd alleen op haar kamer te zitten, dat maakte haar melankoliek. En dan, er was
iets gebeurd dat haar verschrikkelik hinderde; dat maakte dat ze nu schreef. De politie
had een vrouw opgepakt, die óók wel dames bij zich te logeren kreeg, en kleine
kinderen uitbesteedde bij behoeftige mensen. Het geld hield ze grotendeels zelf; de
ongelukkige stumperdjes werden haast allemaal doodgehongerd. 'n Vrouw die daar
in betrokken was, had alles bekend. En Truus schreef verder: ‘Ik zit soms te huilen
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wanneer ik denk aan mijn kindje. Al doen jullie nog zo je best om het ergens te geven
waar het het goed zal hebben, je kunt er nooit vast op aan. Och, als ik maar geld had
om van te leven; of, als ik het kindje bij me hield, genoeg verdienen kon, dan stond
ik het niet af. Nu moet ik wel. Soms denk ik ook: als ik sterf, wat zal er dàn mee
gebeuren?’
Zwijgend reikte Nora de brief aan haar man. 't Was haar niet mogelik te spreken, 't
zat haar tot in de keel. En het leek haar ineens zo onuitsprekelik laf, Truus niet te
willen helpen - omdat er in de een of andere wet iets stond dat, voor normale gevallen
misschien heel geschikt, geboorteaangiften regelde, maar dat met biezondere
omstandigheden natuurlik geen rekening hield.
En dat nu 'n goeie en knappe man als Willem zóveel kon hechten aan die
onbenullige voorschrijverij!
Lansberg had de brief gelezen, vouwde 'm weer op, stak hem onhandig in de
enveloppe. Hij voelde 't, zonder op te zien, dat zijn vrouw hem verwijtend aankeek.
‘Ja,’ bromde hij, ‘'t is verduiveld beroerd.’ Wat kon hij er aan doen? Zoals Nora
eerst wou, 't kind aannemen? Vooruit, hèm goed. Maar je vermoordde dan Truida
d'r goeie naam. Z'n schoonzuster troosten, door te beloven dat er voor 't kind wel
gezorgd worden zou, wanneer het soms onverhoopt mislopen mocht met haar?
Maar.... lag daar niet iets in van: Eigenlik sta je je kind in de weg?
Hij wist het niet recht. Nora moest maar wat antwoorden. Het kon hem niet schelen
wàt. Behalve natuurlik van die onzin die ze in 'r hoofd had gehaald....
Ja, 't was ellendig voor Truida. Hij kon het heel best begrijpen. Maar eigen schuld
plaagt altijd het meest. Wat hoefde ze ook zo loom en passief te zijn.... Al de
beroerdigheid die nu zou komen, die had ze kunnen voorzien.
O, hij geloofde het graag: van Binkstee was 't uitgegaan. Aan Binkstee was 't in
de eerste plaats te wijten. Maar.... daarom had zij zich wel kunnen verzetten. Moest
ze nu boeten, 't was eigen schuld. Eigen schuld....
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Maar hij voelde al gauw dat die konkluzie hem niet volkomen bevredigde.
Want - als nu het ergste, de schande, voor háár niet alleen, ook voor hùn - te
voorkomen viel?
Ja, àls het kon.
Z'n vrouw was vast overtuigd van wèl. En ze was bijdehand genoeg....
Natuurlik zou dàt het verkieselikst wezen, als 't lukte.... Ook voor z'n geweten kon
hij 't desnoods wel verantwoorden....
Maar stel je nu voor dat iemand er achterkwam! Wat 'n toestand!
Nee. 't Mocht niet. Geen kwestie van.
Toch, hoe beslist hij dit neen in zich liet klinken, hij merkte wel dat de strijd daar
niet mee geëindigd was. Hij had ook geen zekerheid; zekerheidschijn op z'n hoogst....
En dat denken, nadenken, doordenken leiden zou tot een vast besluit, het leek hem
al heel onwaarschijnlik. Hij kende zich zelf van vroeger. Eigenlik kon hij al wel
voorspellen hoe alles lopen zou.... Nu weer eens duidelik zich al de nadelen
voorhouden die het gevolg van toegeven zouden zijn, dan even scherp de ellende
bekijken die onvermijdelik was bij volharden. Zo zou hij weifelen, God weet hoe
lang, zonder in staat te zijn tot besluiten, totdat.... toevallig het een of het ander
gekozen werd.
Zo ging het altijd. En lag het eigenlik niet voor de hand? Wanneer het gevoel de
doorslag niet geeft, wanneer je uitsluitend je rede volgt, dan komt het per slot van
rekening neer op de vraag: wat zal 't gevolg zijn als ik zó, en wat als ik anders handel.
Maar dat wéét je nooit. Dat blijft onderstellen en gissen....
Hij had het land, de volgende dagen, vooral als Nora gedrukt scheen, of ook maar
stil. De lust kwam in hem op, met 'n krachtig neen een afdoend besluit te nemen, een
einde te maken aan alle onzekerheid. Maar was hij dan in zijn ziel overtuigd, dat hij
werkelik weigeren moest? Zo niet, dan zou 't toch kleingeestig zijn, Nora tegen te
werken, alleen om de schijn aan te nemen als had hij een vaste wil.
O, die onzekerheid....
Zijn oude fout. Vreemd dat zo weinigen die in hem vermoedden. Maar als
ambtenaar kwam het minder uit; je hield je aan de
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voorschriften. Hij mocht zich zelf, in stilte, gebrek aan initiatief verwijten, z'n
superieuren noemden hem nauwgezet en betrouwbaar.
Dat eeuwige weifelen.... Als jongen kende hij 't al, z'n gebrek. Toen al betrapte
hij zich op die onbedwingbare neiging om zaken van belang, vooral als ze hèm
betroffen, van twee tegenovergestelde kanten te bezien, en.... te blijven bezien.
Hoe weinig was hij in dat opzicht veranderd! Och ja, daar zat hij weer voor zo'n
onoplosbare moeilikheid: De wet verbiedt het, je kunt je kompromitteren, het spreekt
dus van zelf: niet doen. - Je benadeelt er niemand mee. Integendeel. 't Is een uitkomst
voor Truida. Ook voor het kind. Het komt enkel aan op 'n beetje dùrf. Wèl doen.
Als je maar even een blik in de toekomst kon slaan....!
Zijn denken dwaalde af.
Zijn jeugd. Hij wist niet of hij zou gaan naar 't gymnasium of naar de burgerschool.
Advokaat worden? Ingenieur? Dominee? In de handel? Zelf kòn hij niet besluiten,
zijn vader deed de keus.
En later, hij zat in de hoogste klas, kwam weer die vraag wat hij worden zou: arts,
ingenieur, oostindies ambtenaar?
Niemand vermoedde hoe angstvallig hij naar het antwoord zocht.... niet dùrfde
kiezen, bang zijn levensgeluk te verspelen.... hoe hij over zijn niet-weten tobde....
Z'n ouders verweten hem onverschilligheid.
Zijn vader besliste weer.
Toen liep een tijdlang alles van zelf. Hij werkte, deed z'n examens, ging naar
Indië....
Daar stond hij al heel gauw voor de kwestie: trouwen of niet.
O, wat 'n kleine verliefdheidjes, wat 'n geweifel en wat 'n angst voor 'n onberaden
stap....
Dàt was een feit: Toen met Nora, toen had hij niet geaarzeld. Alleen voor 'n
blauwtje was hij bang geweest....
Na zijn trouwen, hij wist het heel goed al was het nooit uitgesproken, had Nora
de leiding gehad. Waartoe het te bemantelen? Zij gaf, al liet ze er zich nooit op
voorstaan, de doorslag bij 't nemen van ieder belangrijk besluit. Verlof naar Holland
vragen, de operatie, zelfs de verhuizing naar Amsterdam - altijd was Nora de drijfveer
geweest.
Zou het nu ook niet eindigen, al vond hij het eigenlik mis, dat hij zei: Ga je gang?
Jij moet het dan maar weten?
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Maar 't was zijn plicht als hij het mis vond, zich te verzetten.
Plicht? Plicht....? Zó voelde hij het toch niet....
Als hij maar nagaan kon hoe het lopen zou in 't ene en hoe in 't andere geval!
Keurde hij Nora's voornemen goed en werd haar poging ontdekt - hij zou het zich
altijd verwijten. Zei hij neen en het kind werd de dupe.... Truida ongelukkig door 't
kind, Nora ellendig door Truida....
Ja, dan was 't minstens even beroerd.
Hij kwam niet verder.... Draaide in 'n cirkel rond. Vatte hij 't wellicht te tragies
op?
Misschien vonden ze voor het kindje een tehuis bij brave mensen, die er zich vast
aan hechtten.
Misschien ja, en misschien ook niet.
Maar 't kon óók wezen, als Nora haar zin kreeg, dat ze haar plan ten uitvoer
bracht.... En dat zou 't allermooiste zijn. Geen sterveling werd er door benadeeld.
Voor allemaal was het 't best.... Ofschoon 't hem persoonlik niet veel kon schelen....
Hij had het land. 't Niet samengaan met zijn vrouw duwde hem uit z'n evenwicht.
Uiterlik scheen hij kalm en besloten. Maar zijn gedachten, zijn voornemens
schommelden onophoudelik heen en weer tussen volhouden, blijven bij 't eerste
inzicht, en neiging om 't maar te wagen.
Eindelik, moe van het vruchteloos zoeken, onder de indruk ook van Nora's stille
beslistheid, besloot hij er 'n eind aan te maken. In 's hemels naam. Als hij dan evenveel
voelde voor wèl als voor niet, behoorde háár wens de doorslag te geven. Dat eiste
de billikheid.
Hij wachtte een poosje op een geschikte gelegenheid om van zijn opvatting te
doen blijken; en toen er geen kwam, zei hij ineens maar: ‘Noortje, je weet hoe ik
denk over die kwestie met Truida d'r kind. Maar als jij het aandurft, en je meent zeker
dat het niet uitkomen zal, nou, wáág het er dan maar op.’
En zij sprong naar hem toe, sloeg haar arm om zijn dikke nek, trok zijn hoofd naar
beneden en kuste hem. ‘Ik dacht het wel! 'k Begreep wel dat je per slot van rekening
ja zeggen zou! Je bent 'n goeierd, hoor Willem!’
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Diezelfde avond nog schreef ze opgewonden aan Truus. Haar man en zij, ze zouden
proberen háár kind voor het hunne te laten doorgaan. Nora zou doen of ze moest
bevallen. Tegen half Maart werd Truus in Amsterdam verwacht. Daar ging ze dan
bij 'n nieuwe meid en de dokter en 'n verpleegster voor Mevrouw Lansberg door. 'n
Kwestie van twee of drie weken. Wanneer ze nu maar voorzichtig was, en heel presies
deed wat Nora zei, dan kon ze er op aan, dan kwam alles terecht....

IX.
Weldadige ontspanning volgde bij Lansberg op 't toegeven aan Nora's wens. De stille
verdeeldheid had uit. Hun liefde die had schijnen te dorren, bloeide kleurig weer op.
Het was als verbond hun het geheim, het grote plan, zelfs vaster dan ooit. Ze praatten
er voortdurend over, ze overlegden.... En rees nu en dan even angstige twijfel bij
hèm, zij bedacht altijd een uitweg. 't Bleek dat ze op alles was voorbereid. 't Zou
lukken, stellig lukken! En ook hèm lachte nu het vooruitzicht toe, van 'n kindje in
huis.... niet de allereerste tijd maar na twee of drie jaar, 'n lief, leuk babbelend kind....
Uit Lauterbach kwam een hartelike brief. Truus voelde zich ook gerustgesteld,
verluchtigd. Ja, ze had altijd wel gedacht dat Nora iets vinden zou! En, o, ze was
innig en innig dankbaar. Nooit zou ze 't vergeten. Natuurlik niet. Mal dat ze nog zo
iets schreef!
Hoe 't allemaal kon, wat haar zuster wilde, dàt begreep ze niet helemaal, maar het
deed er ook minder toe. Ze vertrouwde volkomen op Nora en Willem!
Lansberg voelde zich tevreden. Blij, dat hij niet koppig was blijven staan op zijn
stuk. 't Was weer voor de zoveelste maal gebleken dat hij zich veilig op Nora verlaten
kon.
Zo gingen er dagen in zachte glans voorbij, waarop het hem of dat hij telkens keek
naar zijn vrouw, stil glimlachend, en in z'n hart genietend. Gelukkig maar. Gelukkig
maar.
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Hij merkte 't niet dadelik, hoe, langzaam aan, héél langzaam, een verdoffen begon
van zijn mooie voldoening, als door een vochtige aanslag, een grijzig waas.
Toen dacht hij eerst: ik wen er weer aan, aan de goeie verstandhouding, de
eensgezindheid. Ik wen er aan, stel het niet zó meer op prijs.
Maar daarna, hij begreep het eerst niet - wou 'm onderdrukken - daar dook weer
de twijfel op of hij wel goed had gedaan. Kom, onzin, dàt was nu afgehandeld. Geen
overweegperiodes meer!
De twijfel kwam terug. Kwam telkens, hinderlik, lastig, terug. En het duurde niet
lang of hij voelde een onbestemde angst....
Voor Nora verzweeg hij het. Hij schaamde zich te bekennen dat hij zich toch had
vergist, en eigenlik liever niet wou.... 't Was immers mogelik dat hij nog wéér eens
van mening veranderde...? Waartoe dan háár geluk te bederven, altans te verminderen?
Zij merkte wel dat hij stil werd en somber, vermoedde ook waar 't in verband mee
stond. Maar ze vroeg er niet naar, opzettelik niet. Nu Truus 't eenmaal wist, kon van
een terugkomen op het plan toch immers geen sprake zijn? En Willem wàs zo
besluiteloos.... Zijn weifelen zou eerst voorgoed verdwijnen wanneer ze stonden
voor 'n feit. Nee, geen onvruchtbaar geredetwist. Geen narigheden voor niets....
Ze deelde Anna het een en ander van 't blijde vooruitzicht mee. Daar had ze tegen
opgezien en 't ging ook moeilik genoeg. De woorden wilden haar haast niet over de
lippen. Maar 't móést en ze dwong zich tot spreken. Ze beweerde dat ze 't niet eer
had verteld, omdat ze het zelf niet geloven kon. Nu viel er niet meer te twijfelen! En
Anna, eerst wel wat sneu over Nora's gebrek aan vertrouwen, troostte zich, toen ze
vol trots bedacht dat zij het wel had voorspeld; voor haar wàs 't eigenlik geen nieuws:
ze had het al lang gezien!
Mina kreeg 't ook te horen. Ze wenste geluk met een effen gezicht, maar lachte in
zich zelf: Lekker dat zij geen luiers zou hebben te spoelen!
En Nora liet haar korset uit, verwijdde 'n paar japonnen, vertoonde al gauw 'n
bescheiden begin van een figuur.
Intussen verminderde Lansberg's ontstemming niet. Het drukte

Groot Nederland. Jaargang 5

130
hem dat het onmogelik zou zijn nu nog van besluit te veranderen, ook als 't eerlang
misschien noodzakelik scheen. En dan - Nora's uiterlik.... Hij had wel geweten,
vooruit, dat die vertoning moest volgen. Maar 't scheelde veel, de voorstelling van
zo iets en de botte werkelikheid.
Nu vond hij, er stak iets onwaardigs in. Hij wilde er geen gehaspel over, en hield
dus zijn mond, maar het hinderde hem. Wanneer Nora tegenover hem zat, aan de
andere kant van de tafel, dan ging het weer uit z'n gedachte. Maar stond ze plotseling
op, en werd zijn blik getrokken door het opzettelik misvormde lijf, dan kreeg hij een
alleronbehaaglikst gevoel.
Dat zij daar niet voor teruggedeinsd was!
En dan het idee dat het erger en erger zou worden, veel leliker, logger, brutaler....
Maar het kòn nu niet anders. Ze moest wel vooruit op die weg....
Hij deed ernstig zijn best om zich te overwinnen. Kleingeestig wilde hij ook niet
zijn. Liever 'n voorbeeld nemen aan Nora. Die had de moed van haar overtuiging!
Voortdurend slingerde zijn stemming heen en weer. En om zich 'n houding te
geven, mopperde hij maar zo wat, half schertsend, half ernstig, over malle vertoningen,
over de dwaasheid, je nodeloos in allerlei zorgen te steken, ook over het koekoeksei
dat in hun nestje gebracht werd....
En Nora deed of ze 't alles voor grappen en aardigheid opnam; glimlachte kalm,
of haalde de schouders op.
Maar Lansberg kon 't denken over de vraag of hij goed had gedaan toen hij toegaf,
niet van zich afzetten. Had hij niet enkel uit slapheid en lamheid en sleur maar eindelik
gezegd ga je gang? Het was heel gemakkelik, zeker, altijd Nora te volgen, maar 't
kon gevaarlik worden. Dat bleek. Hij foeterde op zijn treurig gemis aan pit, aan
zelfstandigheid. Flauwe kerel dat hij eigenlik was! Zijn superieuren mochten hem
roemen om kennis, belangstelling, ijver.... bij de eerste de beste normale mens lei
hij 't af door gebrek aan karakter.
Hoe kwam dat toch? Anderen wisten heel goed wat ze wilden en moesten doen....
Of hielden ze zich maar zo en waren ze alleen onoprechter?
Bestond er in 't wezen geen verschil, enkel maar in de schijn?
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Dat had hij wel eens vermoed.... Dat de meeste lui àchteraf hun argumenten bedachten,
en dan er mee aankwamen om voor beginselvast door te gaan. Ze konden immers
net zo weinig als hij van te voren de kansen berekenen? Voor hùn bestond even goed
die beroerde onzekerheid....!
Maar nee. Daar had je nu Nora. Van onoprechtheid geen sprake. Nee, er was wèl
verschil. Anderen hadden wat hèm ontbrak. 't Lag niet aan 't inzicht, maar aan het
gevoel: een duidelik, sterk gevoel dat je zus of zo moest handelen. Dàt gaf je zekerheid
voor je zelf. En dat mocht nu eenzijdig zijn, en óók tot teleurstelling leiden, best,
maar die eenzijdigheid gaf in elk geval stuwkracht, vertrouwen.
Zelfvertrouwen. 't Ontbreken dáárvan was zo pijnlik geweest in dit hele geval.
Zelf had hij niet geweten wat hij wilde. Nu hij wat meer tot klaarheid kwam, was
het te laat.
God, God, als het zaakje es uitkwam!
Geen mogelikheid om zich vrij te pleiten.
Bovendien, beproefde hij dàt, dan werd Nora alleen de dupe.
Neen. Kwam het uit, hij zou volmondig erkennen dat hij zich schuldig had gemaakt
aan bedrog. Zeker, er waren genoeg verzachtende omstandigheden, en moeilik kon
het niet zijn te bewijzen dat z'n ‘bedrog’ volstrekt niet gemeen of verkeerd heten
mocht. Maar zou men daar veel op letten? De indruk bleef: Lansberg veroordeeld al was 't dan ook maar tot 'n boete - wegens.... oneerlikheid.
Afschuwelik. Miste hij maar, net als Nora, die lamme neiging om altijd en eeuwig
te tobben en zich met gedachten te kwellen! Zij volgde zonder aarzeling haar gevoel,
zonder angst, zonder wroeging....
In Godsnaam, 't was nu eenmaal zo. Hij zat in het schuitje, de stroom sleepte 'm
mee. Hoe 't aflopen zou moest hij afwachten....
Er volgde een stadige wisseling van min of meer hevige angst en berusting.
En 't scheen ook nu of gewoonte op den duur zelfs het pijnlikste dragelik maakte.
Ook sterkten hem Nora's beslistheid en haar gelijkmoedigheid. Bovendien nooit
vertoonde zich het geringste spoor van gevaar....
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Hij wende wat aan de toestand.
Totdat - alles in eens weer veel moeiliker scheen, niet wegens vrees voor
ontdekking nu, of tegenzin in het bedrog.... Er kwam iets heel anders bij.
Er was een gedachte in hem opgerezen, waaraan hij maar liefst geen aandacht
geschonken had, maar die zich bestendig en pijnlik in zijn bewustzijn boorde.
Het leek onwaarschijnlik, zeker, maar toch.... Het was niet onmógelik, dat Nora....
Beiden waren ze immers jong en gezond? En het kon dus gebeuren dat zij, al scheen
het ondenkbaar haast, dat Nora.... ècht zwanger werd. Wat 'n krankzinnige toestand!
Geen half jaar misschien na 't verschijnen van het kleintje van Truus (dat door
moest gaan voor het hare!) kreeg ze dan zelf een kind.
De mensen zouden niet weten wat ze geloven moesten. Waarschijnlik hielden ze
nummer twee evenmin voor echt als het eerste!
En onvermijdelik kwam dan de rechtbank er bij te pas. 'n Cause célèbre zou 't
worden, 'n groot schandaal....
Hij achtte het beter, niet met Nora er over te praten. Want natuurlik zou ze er uit
afleiden dat hij nog altijd geloven kon aan die mogelikheid, die volgens háár niet
bestond. Hij voelde wel hoe haar dat grieven moest.... Opzettelik zou ze er geen
rekening mee wìllen houden. En toch.... dat was onverantwoordelik....
Hij nam zich voor in ieder geval 't allerergste te verhoeden. Hij zou zich bedwingen,
hoe moeilik het viel. O, was bijtijds door hem aan die konsekwentie gedacht, nooit
had hij toegestemd!
Maar haar moest hij niet op het denkbeeld brengen.
't Zou haar zéér doen, en - 't zou onvoorzichtig wezen. Want, werd ze verdrietig
omdat hij scheen te hopen, dan volgden allerwaarschijnlikst verklaringen, vertedering,
troostscenes enz.... Het zou haast onmogelik zijn dàn nog standvastig te blijven.
Nee. 't Best was, te tonen al was 't ook alleen aan zich zelf - dat hij als 't moest
óók willen kon. Hij diende zijn hartstocht in toom te houden. Liefdesbetuigingen
konsekwent te vermijden. Vooral moest hij oppassen voor het begin....
't Lag voor de hand dat Nora al heel gauw bemerkte dat hij
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anders als anders was. Eerst zei ze niets, wou er geen notitie van nemen. Toen vroeg
ze: ‘Willem, wat heb je toch, dat je zo vreemd doet, de laatste tijdf’
Hij veinsde niet te begrijpen. ‘Vreemd? Ik? Hoe bedoel je?’
‘Dat weet je heel goed.’
‘Nee....?’
Ze keek hem 'n ogenblik onderzoekend aan, maar ging er niet verder op in. Ze
voelde zich onverdiend gekrenkt en nam hem zijn houding kwalik.
Zo zat er weer iets. Ze wilden het niet laten merken, deden zo goed als het kon heel
gewoon, maar van hartelikheid was geen sprake, van vertrouwelikheid evenmin.
Alleen bij 't naar bed gaan een vluchtige zoen; en dan kort:
‘Nacht Willem.’
‘Nacht Nora.’
Ze wist niet wat ze er van denken moest. Vaak had ze 'n gevoel of een enkel woord
die dam van stugheid kon breken. Ze wist niet welk. Ze kon niet nagaan waarom hij
zo koud en wonderlik deed. En lang lag ze wakker, met wijd open oogen, luisterend
naar zijn ademhaling en kleine beweginkjes.
Ze was dikwels boos op hem, om z'n kleinzieligheid, om wat ze hield voor 'n soort
van mokken. Waarom dan eerst gezegd ga je gang, als hij er zo tegen was?
Toch had ze ook medelijden; soms zóveel dat haar boosheid geheel daaronder
verdween.
Hij moest zich wel diep ongelukkig voelen, dat hij zó tegen haar doen kon....
Want het was niet natuurlik. Hij dwòng zich tot koelheìd, dàt merkte ze duidelik.
Waarom?
Was 't om het opvullen misschien? Ze wist dat hij dat ergerlik vond. Maar kon ze
het dan laten....?
Als ze heel kalm lag na te denken, scheen haar de stroefheid van Willem toch ook
wel weer verklaarbaar.
Wat had hij eigenlik te maken met Truus? Hij kende haar nauweliks. Vóór ze in
September bij hun kwam, had hij haar één- of tweemaal gesproken.
't Was wezenlik meer dan mooi dat hij had toegestemd. En hij deed in elk opzicht
zoveel voor haar....
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Ook mocht ze niet vergeten: háár, Nora, werd alles méér dan vergoed door 't krijgen
van Truus d'r kind.
Dat hij als man daar minder naar verlangde, dat was heel begrijpelik.
Zo rustig en zeker als ze zich voordeed in de eerste tijd van haar schijn-zwangerschap,
was ze toch innerlik niet.
Zou men 't haar niet kunnen aanzien, dat ze de toestand maar nabootste?
Scherp lette ze op, als ze uitging, of ze aanstaande moeders tegenkwam, om dan
te bespieden hun bewegingen, hun gang, die zoveel ze kon te volgen.
Ze had zich over 't moeder-worden een populair werkje aangeschaft van een bekend
verloskundige. Maar de voor haar doel onvolledige inlichtingen, maakten haar juist
minder rustig, spoorden tot altijd groter voorzichtigheid aan. En daarmee stond in
verband, dat Anna's plagerijtjes, hoe doodonschuldig ook, haar konden hinderen.
‘Hoe lang ben je nu heen?’ had die onlangs gevraagd.
‘'t Is ruim vier maanden.’
‘Dus op de helft zowat? Dat zou 'k je niet aanzien, hoor!’
En thuisgekomen had ze haar toestand 'n beetje.... geakcentueerd. Toen had Willem,
schijnbaar in scherts, maar ze hoorde de ergernis wel in z'n stem, zich laten ontvallen:
‘Als je zo doorgaat vrouwtje, zorg dan voor 'n dubbele luiermand!’
‘Is 't overdreven? Vin jij het overdreven? Anna zei juist....’
‘Neem me niet kwalik. Ik ben geen autoriteit.... Misschien dat het zo hoort.’
Ze wandelde iedere Donderdag met haar vriendin. Al dreigde er bij Anna telkens
iets tussenbeide te komen - nu eens iets met de kinderen, dan met het huishouden of
de meid - Donderdags-middags gìng ze, als het even mogelijk was. Alle bezwaren
drong ze terug in een staag groeiend verlangen naar onbegrensde intimiteit. Zo heerlik,
dat zekere voelen, dat ze met Nora vertrouwelik wezen kòn....
In sterke behoefte om zich te geven, om lief en vriendelik te zijn, sprak ze vooral
graag tegen Nora over het blijde vooruitzicht. Dat de andere, terughoudend was op
dat punt, zelden
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of nooit er over begon, vond ze wel vreemd, maar schreef ze toe aan
jonge-vrouwtjeschroom.
‘Merkwaardig Noor, zo goed jij je houdt! Nu ja, je wordt gezet, maar anders.... ik
zou het je niet meer aanzien! Je hebt er geen eer van, hoor!’
‘Gelukkig maar.’
‘O ja. Dat is zeker. Maar 't is wel héél biezonder.’
En de angst sneed Nora door 't lijf: of Anna wat zou vermoeden....?
Neen, stelde ze zich dadelik gerust. Dan zou ze het zó niet zeggen....
Maar ze verwenste die overgrote belangstelling.
‘Dat had ik je al lang es willen vragen,’ zei Anna op 'n andere keer. ‘Welke dokter
neem je?’
Daar was ze op voorbereid.
‘De Vries.’
‘De Vries? Welke de Vries? Waarom Hulzenkamp niet?’
‘De Vries.... Hij komt uit Rotterdam en hij woont op de Keizersgracht. Willem
heeft 'm vroeger gekend. Daarom.’
‘Maar Hulzenkamp....’
‘Er zijn wel meer van die beste! In elk geval, de Vries is voor mij goed genoeg.’
‘En heb je al 'n baker?’
‘Nee. Dokter ried 'n pleegzuster aan.’
‘'n Pleegzuster? Hoe kòm je er bij! Mijn nichtje Raven heeft er een gehad. Maar
zó verschrikkelik!’
‘Hoe dan? Was ze niet goed?’
‘Het was 'n tiran! Nee maar....! Dìt mocht niet, dat niet.... En 'n verwaandheid voor
zes. Ze wist het beter als alle dokters. Denk je dat Jo 'r kind mocht hebben als het
begon te huilen? ‘“Nee mevrouw, het is z'n tijd nog niet.”’ En 's avonds, ja, dàt is
sterk.... 's avonds, verbeel je, toen had ze es honger. Jo dan. Toen vroeg ze: ‘“Och
zuster, wilt u me wel even 'n boterham geven? Of 't vragen aan de meid?”’ ‘“Nee
mevrouw, u heeft genoeg gegeten vandaag. Morgen krijgt u wéér wat.”’ En Jo kon
honger lijen in 'r eigen huis.’
‘Als ze mij zo iets leverde, 'k stond op en ik haalde het zelf.’
‘Dat denk je nu wel, maar als 't zover is, dan spreek je
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anders. Jij nèt zo goed. Al ben je nog zo'n brutaaltje.’
‘Ze zullen niet allemaal eender zijn.’
‘Dat weet ik niet. Maar eer je er een neemt, informeer maar goed.’
Ze moest voortdurend op haar hoede wezen met Anna. Maar in dàt opzicht was ze
gewoonlik tevreden over zich zelf: heel zelden hoefde ze naar een antwoord te zoeken,
of weifelde ze. Wèl had ze alles goed overdacht. En 't ging haar doorgaans zo
gemakkelik af dat het iets prikkelends kreeg op den duur, dat wandelen met Anna:
mogelik gevaar, en de overtuiging dat ze 't wel afweren kon en zou.
Thuis, met haar man, was het zo anders.... geen gevaar, maar gedruktheid,
ontstemming.
Ze wist dat hij zich altijd nog ergerde aan haar figuur. Maar hinderde 't haar niet
evengoed? Vond hij het stuitend, vernederend misschien, zij ook. Toch moest ze
doen als ze deed. En hij hoefde 't niet moeiliker voor haar te maken door
wenkbrauwfronsen of mondhoekneertrekken. Ze kocht, om hèm, het meeste
kindergoed klaar, in plaats van het, wat haar toch heerlik scheen, grotendeels zelf te
maken. Kwamen er pakken uit een winkel, of zag hij maar in de slaapkamer hoe ze
de witte stapeltjes opborg, dadelik verstrakte zijn gezicht. Misschien dacht hij dat ze
't niet merken zou, omdat hij vermeed er iets over te zeggen en nooit 'n toespeling
maakte. Maar ondertussen! En 't hinderde haar geducht.
Natuurlik had ze hem graag elke onaangename indruk bespaard. Maar hoe? Alles
en alles bedisselen achter zijn rug?
Dat stuitte haar. Bovendien, het zou 't ook maar erger maken. Gelukkig dat het
niet altijd zo blijven zou. Een maand of vier, vijf nog, dan kwam er een eind aan.

X.
't Was op 'n Donderdag. Kil, donker weer. Lansberg had een deel van de ochtend
doorgebracht op de Bibliotheek, om boeken te raadplegen voor z'n studie.
Het meeste van wat hij vroeg was weer niet aanwezig.
Landerig kwam hij thuis; in zichzelve mopperend over de moeite die 't inhad, de
nodige literatuur bij elkander te krijgen.
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Zijn vrouw schreef z'n ontstemming daaraan toe, dat ze juist aan 'n sokje haakte voor
't kind, toen hij de kamer binnenkwam. God hoe kleingeestig, dacht ze, en voelde de
drift in zich oplaaien. Maar ze hield zich goed, verbeet zich.
Zwijgend dronken ze koffie; spraken niet dan 't hoogstnodige. 't Leek of het niet
licht worden zou, die dag. Fel gloeide het rode vlammetje onder de koffiekan. Nora's
blik werd er telkens door vastgehouden, zodat haar de kamer nog schemeriger scheen.
Willem at haastig af. Hij zat tegenover haar, ongewoon nors, in 't voorhoofd een
diepe rimpel.
Ergernis op de bibliotheek, en daarna die ongezelligheid thuis. 't Beloofde 'n
prettige winter! Op zo'n manier had ie 'n boel aan zijn mooie verlof!
Zodra hij klaar was ging hij naar boven aan 't werk.
Werktuigelik ruimde Nora de koffieboel op. Toen ging ze loom voor 't venster
staan en keek uit.
Of Anna straks komen zou?
Eigenlik hoopte ze maar van niet. Ze had geen lust om te praten en even min lust
om te wandelen. Ze voelde zich wat vervelend. Hè, was die donkere, taaie dag maar
om....
Ze haalde de sokjes weer te voorschijn, trok met haar voet 'n stoel naar 't venster
en haakte lusteloos door.
Maar tegen tweeën: daar kwam Anna haar halen, een lange regenmantel aan, een
oud bruin hoedje op.
‘Je gaat toch mee, Noor?’
‘Ik weet niet.... 't Weer lijkt nogal siecht....’
‘Nou, dàt zal je meevallen. 't Is lekker fris! Is je man uit? Of weer aan het werk?’
‘Hij zit boven. Hij schrijft iets voor de Indiese Gids.’
‘Wat 'n vlijt tegenwoordig! Hij werkt altijd als ik kom!’
‘Och ja, z'n ouwe liefhebberij: land- en volkekunde.’
‘Dat komt 'm zeker te pas in z'n betrekking. Zit hij altijd alleen als ie studeert?
Mijn man ook. Kom, zullen we gaan? Denk om je paraplu.’
't Was winderig buiten. Snel gleden over de strakgrijze hemel kleine, helwitte wolkjes
voort, ijl, aan de kanten gerafeld.
De dames liepen langs de Stadhouderskade, sloegen rechtsom, toen langs de
Amstel, het brede, donkere water links.
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Er waren bijna geen wandelaars en fietsers.
Van de weidekant stoof telkens de wind met wilde rukken aan. Weg flapten de
rokken, wapperden tegen de benen. In 't haast zwarte water werden witscheemrende
plekken geveegd, die voortschoten, aanjagend achter elkaar. Enkele dorbruine bladeren
zeilden in wijde boog door de lucht, vielen neer, hupten ritselend over de weg.
‘Vin je 't niet vreemd,’ begon Anna in eens, ‘in zulk weer als dit, zo lekker koud
en met een betrokken lucht.... dan voel ik me eigenlik het prettigst. Ik wandel liever
zoals nù, dan 's zomers in al dat geel en groen en blauw.’
‘Ik niet!’
‘Nee. Maar ik bèn wat raar in sommige opzichten. Dat weet ik wel. Dáárom schiet
ik zo moeilik op met de meeste mensen.’
Ze zuchtte.
‘Dat zou 'k me niet aantrekken! Ben je mal? Je hebt aan je man en je kinderen
genoeg.’
‘Dat is wel zo’, stemde Anna toe, toonloos, zonder veel overtuiging.
Na korte stilte begon ze over iets anders.
‘Zie je niet op tegen je bevalling?’
‘Nee’, antwoordde Nora kortaf. Voorzichtigheidshalve liet ze er op volgen: ‘Niet
erg, ten minste.’
‘Ik was zo bang.... En niet alleen de eerste keer! Als 'k voor de keus had gestaan....
Maar je hèbt geen keus, als het eenmaal zover is.’
‘Je hoort altijd: door het kind wordt dadelik alles vergoed.’
‘Jawel.... Ofschoon.... 'n Kind, vooral wanneer het zo klein is, het geeft meer zorg
dan je denken zou. En angst. Overdag en 's nachts. Ik weet nog wel, toen Jeantje
geboren was, dat ik zei tegen de baker: Nu heb ik nooit in mijn leven meer rust. Nóóit
meer.’
‘'t Viel later zeker mee.’
‘Och ja.... Je went er aan.... Maar dat jij er niet tegen opziet....! De eerste keer bij
mij, het begon op Zaterdagavond, en 't duurde de hele Zondag door, en de nacht van
Zondag op Maandag. En Maandagochtend om tien uur kwam het pas.’
‘Had je aldoor pijn?’
‘Nee. Nu en dan 'n poosje rust. Maar 'k wil je niet angstig maken, hoor! 't Is ook
niet altijd zo erg....
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Stevig stapten ze door.
Vóór hen, en links, lag de glanzende Amstel, bij de Omval zo breed dat hij leek
op een meer.
Een zwarte stoomboot kwam hun te gemoet, vrachtboten voortslepend, ging
voorbij, in lange golven het water stuwend tegen de glooiende kant, waar het opklotste
tegen kluiten en stenen, sloeg tegen de oude schoeiïngen, ruiste in bossen verdorrend
riet.
Langzamerhand was de wind wat gaan liggen.
En van rechts kwamen statig en zwaar-massief loodkleurige wolken opzetten,
machtig in sombere dreiging.
Nora stond stil.
‘We krijgen stellig regen. Kijk, ik geloof dat het al begint!’
Op gingen de regenschermen.
‘Waar kunnen we schuilen?’ vroeg Anna ongerust. ‘'t Wordt 'n stortbui! 't Is al te
laat om terug te gaan. De trem op de Amsteldijk.... da's te ver....’
‘Dat kan niet. Nee. Daar komt het los! Vooruit, daar ginds is 'n koffiehuis! Gauw!’
Het suisde al in de bijna ontbladerde takken; grote druppels betikten de paraplu's.
Ze haastten zich naar Halfweg 't Kalfje.
‘Hier maar in, kom!’ moedigde Nora aan, en wipte, te vlug voor een vrouw in haar
toestand, de voortuin door, de smalle treden van 't houten trapje op.
Ze kwamen door een openstaande deur in een uitgebouwde veranda, op zij en van
voren door glazen wanden beschut, waarvoor half opgetrokken rode gordijnen hingen.
Met vlugge bewegingen schudden ze de natte japonrok uit en bleven een ogenblik
hijgend staan, turend door de bedrupte ruiten.
't Stortregende. De waterstralen bekletsten de weg. In melkwitte nevel lag de
Amstel.
De grote, muffe koffiekamer achter de veranda was leeg. Alleen een bleke keiner
in zwarte jas stond er flessen en glazen in het buffet te bergen. Hij keek de dames
even aan en ging toen voort met zijn werk.
Ze gingen zitten in de veranda aan een vierkant bruin geverfd tafeltje. Aan de
bediende die op een wenk langzaam aanslenterde, bestelden ze 'n kop chokola.
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De regen ruiste aanhoudend neer. Daartussen telkens het tippend getik van dikke
druppels, misschien uit een dakgoot. Zwijgend zaten ze, tot de kelner de witte koppen
op een zwartblikken blaadje bracht. Toen spraken ze enkele onverschillige woorden,
terwijl de man terugging naar het buffet, daar nog wat scharrelde met karaffen en
glazen en toen verdween door 'n achterdeur die met doffe slag toeflapte.
‘Komaan’, zei Anna opgewekt. ‘We zitten ten minste droog. Gelukkig! Eigenlik vind
ik het nog het prettigst in een café wanneer er geen mensen zijn.’
Nora trok even de wenkbrauwen op. Zij vond het waar ze zat allerminst gezellig.
‘Vertel nu es’, begon haar vriendin zacht en vertrouwelik. ‘Jij krijgt nu ook 'n
kind. Lijkt het je.... hoe zal ik het uitdrukken.... lijkt het je enkel iets.... moois dat in
je leven er bijkomt, of stel je je voor dat je hele bestaan, als je moeder bent, anders
wordt?’
‘Hoe kom je daar zo bij?’ vroeg Nora voorzichtig.
‘Wanneer je hoort of leest over 't moeder-zijn, hè?, dan heet dat altijd de
bestemming van de vrouw. Net of.... als je dàt hebt bereikt, alles anders en beter zal
wezen. Ik dacht een tijdje vóór de geboorte van Jeanne dat ik veel flinker worden
zou en prettiger, helderder, als het kind er was....
‘Nou.... En?’
‘Als je ook zo iets denkt en hoopt, dan wou 'k je maar waarschuwen. Natuurlik,
't wordt wel wel ànders, je leven, en een kind is 'n grote schat. Als je 't eenmaal hebt
zou je 't nooit willen missen. Maar.... 't blijft in hóófdzaak, zie je, toch alles net als
tevoren.’
‘Ja?’
Nora vroeg het vrij koel, overtuigd dat zij 'n kind beter zou kunnen waarderen.
Na een vluchtige blik op het bleke, bedrukte gezicht van Anna, keek ze naar buiten,
naar 't vale landschap in stadige regen. Uit de egaal grijze lucht vielen trillende
spikkellijnen schuin op de donkergrijze weg met z'n kleine glimmende plasjes. De
kale, druipende boomen leken dood. Geen enkele voorbijganger. God wat 'n sombere
dag.
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Maar Anna, het hoofd op de hand, de elleboog op de tafel, ging door op haar zachte,
vermoeide toon: ‘Dat echte, grote, hoge geluk waar sommige mensen van spreken,
nee, om je de waarheid te zeggen, dat heb ik ook van de kinderen nooit gehad. We
praten nu heel openhartig, niet? Jeantje en Fried zijn lief genoeg, daar ligt het niet
aan. Maar ìk ben altijd een tobster geweest. Als meisje al. Dat heb je natuurlik genoeg
gezien indertijd. Maar je kunt niet weten hoe ik jou toen benijd heb.... om je karakter.
Ik was.... ik zal niet zeggen ontevreden, maar onvoldaan. Ja, onvoldaan. Dàt is het
woord.’ Nog zachter voegde ze er aan toe: ‘En 'k ben het altijd gebleven....’
Ze wachtte 'n ogenblik; vervolgde toen harder: ‘Ik ben eigenlik een ondankbaar
schepsel. Want als je es nagaat, nietwaar, waaròm ik me dan niet gelukkig voel?
Daar is geen enkele reden voor. Ik heb 'n goeie man.... Nou ja, dat heb ik je wel es
verteld: we zijn niet erg intiem. In ons spreken bedoel ik, in 't zeggen van al je
gevoelens.... Hij heeft ook zo'n heel ander leven. Altijd druk, z'n hoofd altijd vol....
Maar tegen mij is hij nooit gewoon-ernstig. Soms doet hij 'n poos onverschillig, dàn
is het weer spotten en aardig zijn. God, dat verveelt zo, dat weet je niet half. Praten
zoals ik nu doe met jou, dat kan ik niet met hèm. Daar steekt hij altijd de gek mee.
We begrijpen elkander niet. Maar ik denk dan wel es: Dat doe je toch nóóit, elkaar
volkomen begrijpen. Nooit. Jij, en je man, hoe goed jullie samen bent, je zult het
óók niet doen.... Want, zeg nou zelf, het kàn immers niet? 'n Mens begrijpt zichzelf
niet eens.... Maar wat ik wou zeggen: Wanneer ik naga dat ik 'n goeie man heb,
gezonde kinderen, geen financiële zorgen.... al hebben we 't ook niet breed.... dan
moest ik eigenlik veel gelukkiger zijn.’
Nora bewoog even 't hoofd. Ze dacht meer aan zich zelf dan aan Anna. Maar wat
die beweerde van nooit-een-ander-begrijpen, ja, dàt was waar. Zij ondervond het nu
ook. Willem en zij, ze gingen de laatste tijd ieder hun eigen weg....
Het plotseling helder bewustzijn daarvan deed haar sterker dan ooit het
huive-angstige van haar alleenstaan gevoelen. Pijnlik hard drong 't tot haar door hoe
ze nergens steun vond, zelfs niet bij haar man, nèrgens buiten zich zelf. En volhouden
moest ze, tot het eind, of ze maakte zich zelf en haar man en Truus en het kind
ongelukkig!
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Als Willem maar naast haar stond.... Maar dat deed hij niet! En langzaam aan kwam
verkoeling.... haast iets als vijandschap...
Ze trachtte zich te vergeefs aan de zwaarmoedigheid te onttrekken die ze in en om
zich voelde. Dat lege, kille koffiehuis, die natte, verlaten weg, de grauwe lucht, en
Anna's eentonig geluid, het enerveerde haar, 't zoog haar zielskracht weg, het was
of ze neerzakken zou onder drukkend-benauwende last.
Als ze Anna eens in haar vertrouwen nam, om zich bij voorbaat van sympathie en
van troost en steun te verzekeren....? Beter van Anna dan van niemand....
Een ogenblik werd de verleiding haar haast te sterk.
Maar neen. Neen, het mocht niet. Het was ook niet háár geheim alleen. En nu ze
't begonnen was moest ze het uitvechten...
Ze hoorde ineens dat Anna nog doorklaagde: ‘Ik denk, het ligt aan m'n natuur. Ik
voelde me vroeger ook nooit gelukkig, zo lang 'k me herinneren kan. Ik schikte me
wel - natuurlik, net als nu. Wat zal je ook anders, hè? Misschien staat het met m'n
gezondheid in verband. Met malaria of zo iets.’
‘Ben je er nooit voor naar 'n dokter geweest?’ vroeg Nora om niet onverschillig
te schijnen. Ze kuchte. Vreemd gevoileerd klonk haar stem.
‘Meer dan eens. Wanneer ik iets anders had, begrijp je? En dan zei ik dat ik me
doorgaans niet erg prettig voelde, niet opgewekt, niet fleurig.... Maar 't gaf niets.
Nee. Ik ben wel zesmaal onderzocht. Nooit hebben ze iets gevonden.’
‘Dan maakte ik me ook niet ongerust.’
‘Ongerust?’ herhaalde Anna, verwonderd. ‘God nee, dat doe ik niet. Ik vind het
alleen zo ellendig, zie je, dat ik nooit volop genieten kan....’
Er volgde 'n stilte; en Nora tuurde met tegenzin naar de holle schemerige koffiekamer.
Toen, in 'n plotslinge opwelling stond ze op, schoof met 'n zet haar stoel achteruit.
‘Kom. Zullen we gaan?’
‘Nu al?’ zei Anna, en keek uit. ‘Het regent nog!’
‘Ja. Niet erg meer. Maar het is hier zo ongezellig, zo kil.... 'k Verlang naar de
buitenlucht. Vin je 't goed? Worden we nat, in 's hemels naam. Dan verkleden we
ons thuis.’
Ze tikte en de kelner verscheen. Ze rekenden af en stapten
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langzaam, voorzichtig, de bovenop papperig weke traptreden af, toen liepen ze door
het doodse voortuintje zwijgend naar de smerige straatweg, uitwijkend telkens voor
bruinzwarte plassen. De paraplu hield het gezicht vrij droog; - maar onafgebroken
sloeg de regen tegen hun kleren aan, rokken en kousen doorwekend.
Het duurde niet lang of Anna werd moe. 't Leek wel dat iedere stap opnieuw
inspanning vergde. Nee, zó was het niet prettig. Waarom ook die vreselike haast?
‘'k Wou dat we er nog zaten, aan Halfweg 't Kalfje!’ zuchtte ze.
Nora zei enkel: ‘Meen je 't?’ In 't vechten regen regen en wind vervluchtigde het
weeë gevoel van zwakheid en slapheid en angst.
Volhouden, dacht ze, volhouden. Veerkrachtig kwamen haar voeten neer op de
straat.
‘Asjeblieft niet zo vlug’, hijgde Anna. ‘Ik kan je niet bijhouden! God, hoe is 't
mogelik dat je zo holt, in jouw positie!’
‘Nee, het is niet verstandig,’ erkende Nora en hield wat in. ‘Maar 'k heb dat wel
meer: zo'n lust om door te zetten....’ Ze voegde er aan toe: ‘Soms breekt het me later
op.’
‘Als ik je was, ging ik dadelik naar bed. Slaap nog 'n uurtje voor 't eten, da's goed
voor je. Ik ga me dadelik verkleden, dàt weet ik wel.’
Op 't Frederiksplein gingen hun wegen uiteen en namen ze haastig afscheid.
Nog altijd regende 't. Het water spoelde over de straatstenen, vormde langs de
trottoirbanden smalle donkere plassen, waarop dorre bladeren kwamen drijven.
Nora haalde diep adem. Ze voelde zich opgelucht zonder Anna, en stapte weer
steviger door.
't Was tamelik druk op de Weteringschans, vooral van mensen die te vergeefs een
plaats in een trem gezocht hadden. Van onder de zwarte paraplu's keken haar
nors-onverschillig witte gezichten aan, soms met 'n glimp van verwondering.... O ja,
ze vergat weer. En ze liep langzamer; ze was toch eenmaal nat.
Thuis ging ze door, ineens, naar de slaapkamer, verkleedde er zich van top tot teen.
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Willem was nog niet thuis toen ze, lekker zich voelend in 't frisse goed, beneden
kwam. Ze kreeg de roman waaraan ze bezig was en ging op haar dooie gemak in
haar stoeltje zitten. Maar 't boek bleef op haar knieën liggen, onopengeslagen.
De druk waaronder ze zich die middag had voelen buigen, was nu verdwenen; de
pijnlike herinnering aan haar neerslachtigheid niet.
Ze schaamde zich over zich zelf. Hoe weinig had ze zich kunnen verzetten tegen
die domme kleinmoedigheid....
Die mocht niet terugkomen.
Ze móést vooruit. Er viel niet te keren.
En waarom ook? Tot dusver was alles goed gegaan, zo goed als ze 't kon
verlangen.... Goddank dat ze Anna niets had verteld. 't Was erg genoeg dat de lust
daartoe in haar was opgekomen
Hoe kwam ze zo kinderachtig, zo flauw?
Och, eigenlik wist ze het wel. Die lamme verhouding met Willem....
Dat moest zo niet blijven. Ze werkten elkaar immers tegen op die manier?
Ze vroeg zich af of zij er veel aan kon doen. De schuld lag immers aan hèm....
Ja.... Maar ze diende toch ook te bedenken dat hij waarachtig wel reden had om
ontstemd te zijn. Al hoefde hij 't ook niet te tonen aan háár! Maar.... aan wie anders?
't Kwam alles door Truus. En die zat buiten schot, in Duitsland. Schrijven deed hij
haar eigenlik nooit, behalve dan soms 'n regel of wat onder háár brieven....
Maar dat hij het land had ja, dat was begrijpelik. Vooreerst de onzekerheid.... de
heimelike angst.... En dan 't idee van 't voor hèm vreemde kind waarover hij vader
zou worden....
Ontzettend goedig dat hij 't zich aanleunen liet.
Nee, als hij onaardig deed, moest zij er niet kwaad tegen ingaan....
Willem kwam later dan anders thuis. Het was gezellig geweest op de soos. Eerst 'n
boom opgezet met 'n paar Indieslui, toen in de gauwigheid nog 'n spelletje whist. Hij
voelde zich heel wat beter gemutst dan 's morgens.
En daar Nora niet anders verlangde dan vriendelik-gezellig te
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zijn, kwam er van zelf weer wat hartelikheid in hun toon. Ze merkte het op met innige
voldoening, vleide zich even met de hoop dat weer alles zou worden als vroeger....
Dat in haar man een zelfde verlangen rees, dat zàg ze, voelde ze....
Maar neen. Toch niets dan de gebruikelike nachtzoen bij het naar bed gaan. Wel trof
haar, meer dan gewoonlik, zijn schijn-koelheid; ze zag dat hij zich zelf niet
vertrouwde.... Maar hij hoefde niet bang te zijn dat ze hem aanhalen zou! Ze deed
of ze niet anders verwachtte. Teleurstelling tonen dáárover, dat nooit, daar was ze
te trots toe.
Lansberg had kwaaie dagen gehad. En nog!
't Lijdelik afwachten werd àl moeiliker.
't Scheen of hij iets moest dóén om een eind aan de onduldbare toestand te maken.
Zou dat nog maanden zo blijven? Het kòn niet, dacht hij telkens. Handelen dus.
Maar hoe meer hij er over peinsde, het werd al duideliker: hij kon 't alleen erger
maken. Er viel nu eenmaal niet op te treden door hèm. Nora speelde het spel alleen.
Hij stond er bij als 'n figurant, keek onvoldaan en met tegenzin achter de schermen,
maar werkte niet van betekenis mee.
En àls hij iets doen wou, zou hij de boel verknoeien.
Zich stilhouden dus. En geduld, geduld. Wachten met dorn onbenullige houding.
Proberen de dagen die niet te ontwijken waren, de lamme dagen tot aan het eind van
Maart, door te komen, door te dromen, met de minst mogelike eilende, met het minst
mogelik getob....
Afwachten maar, en zich schikken....

XI.
Van 't voornemen om in Amsterdam te ontvangen en uit te gaan, was - heel natuurlik
- bijna niets gekomen. Eerst niet door het logeren van Truus, en de narigheid die met
haar komst in verband stond; later niet daar het voorzichtiger scheen zo min mogelik
omgang te zoeken.
De Bosschoten's hadden een deftige middagvisite gemaakt, zij waren terug geweest,
en nu was het hoognodig te vragen of
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Anna lust had met haar man 'n kop tee te komen drinken. Anna zou 't stellig heel
vreemd vinden wanneer het nooit toekwam tot 'n gezellige avond.
Zo werd dan door Nora de invitatie gedaan en door Anna, ook voor Bosschoten,
aangenomen.
Ze zaten in het salon; Anna, in haar nieuwe lichtgrijze japon op de kanapee, voor de
langwerpig vierkante teetafel; links van haar Nora, bij 't blad; haar man en Lansberg
tegenover haar.
Anna keek ongemerkt rond. Het effen behang, het tapijt, het trijp van de stoelen,
de overgordijnen met hun geplooide lambrequins, 't was alles in dezelfde stille
lichtblauwe tint.
Schuin tegenover haar, dicht bij 't raam, stond een modern eiken kastje, van boven
iets als 'n étagere, van onderen met deuren; gelige glaasjes, gefacetteerd, glansden
in de panelen. Meer links, op een slanke konsole een marmeren vrouwebuste. De
suitedeuren waren open. Anna zag door de portières heen een stuk van de huiskamer,
de piano, de vulhaard, de spiegel die net een hoekje weerkaatste van 't hoge buffet.
Vlak tegenover haar hing een schilderij. Eerst kon ze niet goed onderscheiden wat
het wel voorstelde. Maar ze ontdekte al gauw een heuvelige hei met schapen; de
herder tuurde in de verte, naar 'n lichte strook boven de horizon.
Tussen de Lansberg's zat mr. Bosschoten met z'n scherpe, intelligente trekken. 't
Gezicht wat bleek, geschoren, mager; een arendsneus, 'n bril voor felle, groenblauwe
ogen, dunne beweeglike lippen die zich gemakkelik tot 'n ironiese glimlach
verbreedden.
't Was 'n man om zodra hij dat wilde, de leiding te nemen van het gesprek. Maar
ook om gespannen te luisteren als hij belang stelde in 't onderwerp of de spreker.
Nora schonk tee en zette voorzichtig de fijne chinese kopjes neer, die soms de
neiging vertoonden om te gaan glijden op 't schoteltje. Mooie, bladdunne kopjes, uit
Indië meegebracht.
Ze was in het zwart, dat stond haar altijd het best. En ze leek haast te knap, te fris,
te gracieus voor 'n vrouw in omstandigheden.
Eerst was er een algemeen gesprek geweest, waarin Lansberg
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uit beleefdheid telkens Bosschoten's vrouw had betrokken. Hij vond het echt gezellig
eens mensen bij zich te zien. Maar weldra begonnen de heren over Java te praten en
Anna wendde zich zacht tot haar vriendin:
‘Wat woon je hier toch vreselik lief! 't Valt me telkens weer op.’
‘Ja, 'k vind het ook wel. Ik heb je verteld, geloof ik, dat we alles of nagenoeg alles
overgenomen hebben van Wäldli? Kende je die? Nee? 'n Indiesman. Hij moest
onverwacht terug.’
‘'k Herinner me wel dat je iets hebt gezegd van overnemen. Maar.... al die meubels,
dat dacht ik toch niet.’
‘Ja alles. Behalve wat kleinigheden natuurlik. Toen we hier kwamen, toen wist ik
zelf niet hoe rijk ik was.’
‘Je had het toch zeker eerst gezien?’
‘Dat is te zeggen: één keer 't huis doorgelopen en hier en daar in de kasten gekeken;
't ging grotendeels op goed vertrouwen. Maar nee, dat begrijp je niet, wat voor leuke
ontdekkingen we deden. Zilver in een la van 't buffet. De linnenkast vol
huishoudgoed.’
‘Nee toch!’
‘Wezenlik. God ja, we woonden hier al 'n week, toen deed Wim nog 'n nieuwe
vondst. In een gangkast lag bovenin op 'n plank een heel aardig Schwarzwalder
klokje. Net iets voor de keuken. We hingen het op, en 't loopt uitstekend.’
‘Het is goed uitgevallen.... maar dat je dat aandurfde, alles over te nemen zonder
te weten wàt...!’
‘Nog tee?’
‘Nee dank je.’
Ook de heren bedankten, en Nora scheide om glazen en wijn.
Lansberg vroeg onder het inschenken aan mevrouw Bosschoten: ‘Uw kinderen
wandelen zeker nog iedere dag? Of wordt het te koud?’
‘Wel nee meneer! Ze wandelen 't hele jaar door.’
‘'n Vrolik spannetje schijnt het.’
Anna knikte. Toen: ‘Wel es wat àl te druk.’
Nora meende: ‘Voor kleine kinderen is het hoe drukker hoe beter.’
‘Ja. Druk kan geen kwaad,’ zei Bosschoten. ‘Maar ze worden ondeugend, da's
erger.’
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‘Och kom.’
‘Wezenlik waar, mevrouw. Bar ondeugend 't Zijn anarchisten in hun hart.’
‘Anarchisten van drie en vier,’ lachte Nora.
‘O, maar dat is héél erg! Ja, Anna haalt er haar schouders over op. Die vindt het
wel aardig als ze balsturig zijn.... tegen mij.’
‘En vindt u het zèlf niet aardig?’
‘Natuurlik’, zei Anna wat gemelik.
Maar Bosschoten schudde, in namaak-wanhoop heftig het hoofd.
‘Ik zie de gevolgen te duidelik. Ik kàn er onmogelik om lachen. Zeker, al wat niet
deugt is misschien in 't begin wel aardig. Kwaadsprekendheid begint met
belangstelling in anderen. Brutaliteit en diefstal met gepaste vrijmoedigheid. Dood
met leven. Achteruitgang met bloei. Echtscheiding met verliefd-zijn. Enzovoort,
enzovoort.’
‘U maakt er 'n grapje van.’
‘Alleen om de pil te vergulden. In volle ernst: ik vind dat kinderen streng moeten
behandeld worden.’
‘En wie verwent ze het meest?’ vroeg Anna, die een verwijt in zijn woorden
vermoedde, gekrenkt.
Maar Nora schudde het hoofd. ‘Ik zou juist zeggen: Geen strengheid wanneer 't
niet hoognodig is. 'n Kind moet zich vrij ontwikkelen. Hoe minder dwang hoe beter.’
‘O, dwang is zo uitstekend, mevrouw. Voor iedereen. Geen mens die er buiten
zou kunnen! Geen enkele wet zou worden nageleefd zonder dwang.’
‘Dat pleit dan tegen de wetten. U denkt er anders over, als advokaat, dat is heel
begrijpelik. Maar ik geloof: hoe minder wetten hoe beter.’
‘U meent het toch niet in ernst?’
‘Vast,’ antwoordde zij, met meer vuur dan strikt nodigscheen.
Bosschoten nam een teug wijn en wachtte opzettelik even. Als Lansberg wilde,
kon hij zich nu mengen in het gesprek. Maar Lansberg rookte, luisterde en zei niets.
Nora voelde zich licht ontstemd. Wat er gezegd werd raakte aan die geheime
gedachten waarmee ze zich maanden lang haast onafgebroken beziggehouden had.
't Was misschien beter te zwijgen.... en op zich zelf werd ze boos omdat ze niet
zwijgen kon.
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Ze ging voort: ‘Weet u wat ik tegen die wetten heb? Ze brengen er veel te veel mensen
toe, iets te doen of te laten niet òmdat het goed is of verkeerd, maar omdat de wet
het beveelt of verbiedt.’
‘Durft u het dan aan laten komen op goeie bedoeling alleen?’
‘O jawel.’
‘Gevaarlike methode. 't Is nog zo heel lang niet geleden dat men de lui verbrandde
om hun geloof.... Met de allerbeste bedoeling.’
‘Die tijd is in ieder geval voorbij.’
‘En dat men ze in de gevangenis stopte of doodschoot om hun politieke
overtuiging.’
‘In Rusland, zeker. Maar hier!’
‘Geloof me mevrouw, bij sommigen hier is de lust even groot. Gelukkig dat we
wetten hebben en dat men er zich bij ons zo tamelik wel aan houdt.’
‘Tegen wetten die bevorderlik zijn voor verdraagzaamheid heb ik niets. Maar
onnodige wetten.... die evengoed heel ànders konden luiden....’
Ze voltooide haar zin niet en kreeg een kleur. Al sprekende trof haar het zwakke
van haar betoog. En duidelik zeggen waarop ze doelde, kon ze natuurlik niet. Nu
zou hij wel vragen: Bijvoorbeeld?
Wat ze niet had verwacht, de aanval kwam van haar man.
‘Nu moest je meteen vertellen vrouwtje, wèlke wetten dat zijn.’
Donker keek ze hem aan. Was dat om haar te plagen?
Maar Bosschoten zei, tot haar verlichting:
‘'k Begrijp heel goed wat mevrouw bedoelt.... Dat men zich minder naar allerlei
speciale wetsartikelen richten moest, en meer naar.... geweten of overtuiging.’
‘Presies.’
‘Het zou wel heel mooi zijn, mevrouw, maar er is één groot bezwaar: Overtuigingen
en gewetens lopen zó erg uiteen, dat het een meten werd met de meest verschillende
maten. Bovendien een en dezelfde mens is op verschillende dagen en ogenblikken
toch ook niet altijd gelijk. We zijn allemaal zwakke vaten, met 'n aldoor wisselende
inhoud: 't Ene ogenblik goed en opofferend, liefdevol, braaf - en 't andere egoïsties,
vol nijd en misschien wel vrij immoreel. Ken je iemand vandaag, dan weet je dus
niet hoe hij morgen zal blijken te zijn.’
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‘Gelooft u dan niet aan karakter?’
‘Jawel, als 'n uitzondering.’
‘'t Schijnt dat je denkt dat ieder 'n huichelaar is,’ merkte Anna op.
‘Nee, dan begrijp je me toch verkeerd. De lui lijken vaker op huichelaars dan dat
ze 't zijn. Doet iemand zich de ene keer niet zo als de andere voor, dan komt het
omdat hij anders ìs. Ik vrees dat zelfs de besten onder ons wel eens gevaarlik dicht
staan aan de grens van het kwaad. En daarom óók vind ik de wetten onmisbaar. Ze
geven steun aan halfslachtigen; aan de overgrote meerderheid van de mensen.’
‘Volkomen met u eens’, zei Lansberg.
Nora erkende: ‘Er is wel iets waars in wat u zegt. Maar overdraft u het niet? Ik
voor mij heb toch nooit behoefte gehad om aan de wet te gaan vragen of ik het een
of ander mocht doen.’
‘Zonder 't te willen steekt u de wet nu 'n pluim op de hoed, mevrouw! Iemand als
u, nietwaar, gaat met alles gewoon haar gang; u hoeft het bestaan van de meeste
wetten niet te vermoeden. Toch komt u er nooit mee in botsing. Dat pleit voor de
wet, zou ik zeggen.’
Nora glimlachte even. Beleefd van 'm, dat hij niet zei: het pleit voor u. Eer ze iets
antwoorden kon, vroeg Anna om van gesprek te veranderen: ‘Heb je nog wat aan je
benedenburen?’
‘We zien ze nooit meer. Voor 'n maand of drie hebben ze ons 'n bezoek gebracht.
Wij zijn teruggeweest, en toen was 't uit.’
‘Maar je man heeft zeker veel kennissen van de societeit?’
‘Dat wel.’
Intussen ging Bosschoten door tegen Lansberg: ‘Ja, 't is opmerkelik dat het overgrote
belang van een strenge wetshandhaving tegenwoordig minder dan vroeger wordt
gevoeld. Er zijn advokaten genoeg die in hoofdzaak er zo over denken als mevrouw,
al zullen ze 't niet onomwonden zeggen. Maar ik ben er van overtuigd: houdt men
de wetten niet hoog, zelfs de slechte zo lang ze bestaan, dan gaat de beschaving te
gronde. De wet is het kompas waar de maatschappij op zeilt.’
‘Maar de rechtbanken zorgen toch wel....’
‘De rechtbanken? M'n waarde heer, laat ik dáár niet over be-
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ginnen. Koren en kaf.... soms erg veel kaf. Let maar eens op tegenwoordig, wanneer
er - niet 'n gewone overtreding, maar 'n misdaad heeft plaats gehad. Niets
gemakkeliker voor een advokaat dan 'n moordenaar te verdedigen. Je gaat uit van
de Stelling: wat die man deed, dat zou 'n gewoon mens, u of ik, niet hebben kunnen
doen. Je konkludeert: hij is niet gewoon, hij is abnormaal. Dus ontoerekenbaar. Hij
moet door deskundigen onderzocht. Dàt op zich zelf is niet zo erg. Maar de rechters
doen aan het spelletje me. Wel zeker, 'n onderzoek. De dokters ontdekken natuurlik
'n ditje of datje. Misdadigerstype, laag voorhoofd, linksheid, vader 'n dronkaard, of
zelf aan de drank.... En vinden ze niets dan heb je nog kans dat ze zeggen:
dwangvoorstellingen. De man heeft de misdaad gepleegd omdat hij 't niet laten kon.
Hij moest. Waarom heeft hij 't anders gedaan?’
‘Maar is het wel billik, iemand gevangen te zetten wanneer hij - laten we aannemen
werkelik ontoerekenbaar is?’
‘In zekere zin kan men niemand volkomen toerekenbaar achten. Wat iemand doet
vloeit voort uit z'n aard, zijn hartstochten, denkbeeiden, wilskracht, of z'n gebrek aan
wilskracht, en de omstandigheden. Dat weet je van te voren. Daar hoef je niet naar
te gaan zoeken. Maar blijkt het dat iemand niet deugt voor de maatschappij, dan moet
hij er uitgezet. Dàt is 't voornaamste. Zo gaat dat in elk gezond organisme. Wil je
voor wie ontoerekenbaar heet, aparte gebouwen stichten, waar ze niet uitkomen best. Maar dat is bijzaak.’
Lansberg maakte een vage beweging met de hand en schonk nog eens in.
Hij hoorde Bosschoten's vrouw aan Nora vragen:
‘En hoe voldoet ze?’
‘Och tamelik. Ze past goed op 'r tijd. Beter dan Mina. Maar anders....’
‘Als je 't maar met haar uithouden kunt tot je naar Indië gaat. Want in Februarie
'n nieuwe.... en het kleintje wacht je in Maart.... dat zou niet alles zijn.’
Bij Lansberg dook de verzoeking op, zijn gast op slimme manier te polsen over
de straf die hem wachten kon bij ontdekking van Nora's bedrog.
Aanknopend bij de woorden van Anna, zei hij half tot zich zelf: ‘Ik mag er
waarachtig wel aan denken als 't zover is, om
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het jongemens te gaan aangeven. Net iets voor mij om het totaal te vergeten.’
De dames keken even op, maar praatten dadelik weer door. De advokaat zei: ‘Wel
nee, daar herinnert de dokter u aan.’
‘Zo? Da's wat anders. Maar.... gestèld nu eens dat het verzuimd werd door
iemand....’
‘Dan wordt de vader beboet.’
‘Met hoeveel?’
‘Dat hangt er van af. Met 'n gulden of vijf misschien.’
‘Dat is te dragen. Maar.... u zegt zo: 't hangt er van af?’
‘De maximumboete is honderd gulden, meen ik. Is er boos opzet in 't spel, dan
kan het leliker worden.’
‘Opzet....? Ja, 'k heb es gehoord van zo'n geval. Verkéérde aangifte was het, geloof
ik. Maar 'k heb nooit begrepen waarom zo iets....’
‘Dat kan in verband staan met 'n erfeniskwestie. Bijvoorbeeld een rijke oom die
al wat ie heeft, vermaakt aan een neef, indien die 'n stamhouder rijk is. Dan krijg je
'n geval.... niet van verzuim van aangifte, maar van 'n ondergeschoven kind of van
'n meisje dat voor 'n jongen moet doorgaan.’
‘En als het uitlekt?’
‘Dan komt de schuldige er niet met 'n boete af. Wie met opzet iemands afstamming
onzeker maakt, dat heb je met ondergeschoven kinderen, krijgt gevangenisstraf tot
vijf jaar toe, voor verduistering van staat.’
‘Allemachtig!’
‘Het is geen kleinigheid, maar dat moet ook niet. Als u nagaat hoeveel verwarring
't gevolg kan zijn van zulk bedrog.... Bovendien, 't is diefstal, niet waar?’
‘Diefstal?’
‘Natuurlik. In het geval dat ik stelde. Degeen die geërfd hebben zou, indien de
verduistering van staat niet had plaats gehad, wordt bestolen.’
‘Juist. Ja, daar heeft u gelijk in.’
Lansberg keek tersluiks naar zijn vrouw.
Die had niets gehoord. Ze was aan 't vertellen van Indië, van hun bedienden daar,
de kokki, de spen en zo meer....
Bosschoten sprak door over erfenissen, over sukcessierecht, en
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de gastheer deed of hij luisterde. Maar in stilte foeterde hij op z'n zwakheid. Stom,
dat hij zich niet aanstonds tegen Nora's doordrijverij had verzet! Nu liepen ze, God
beter 't, gevaar, achter slot en grendel te raken. En van ten halve keren, geen sprake!
Ze kònden niet terug.... Wat 'n vooruitzicht.... De doos in? Dat nooit, daar paste hij
voor. Dan liever zijn betrekking er aan gegeven; zodra 't gevaarlik werd, met Nora
het land uit, weg. Je moest plaatsjes hebben in Zwitserland en Italië, waar 't
ongelofelik goedkoop was. Daar moesten ze heen en dan, tot hij iets vond, van z'n
kapitaaltje leven. Of hadden misschien de uitleveringstraktaten ook al betrekking
op.... hoe noemde Bosschoten het? Verduistering van staat?
Maar hij trachtte zich gerust te stellen. Wàt 'n onzin! Vijf jaar!! Nou ja, dat was 't
maximum. Als 't bleek dat ze niemand hadden benadeeld, of wilden benadelen....
integendeel; en dat er natuurlik van diefstal geen sprake kon zijn.... Och wat, dan
kwamen ze er af met 'n kleinigheid.
Toch kon hij die benauwende angst niet helemaal verdrijven. 't Bleef alles
onzeker.... Vast weten kon je niet. Ook hing er veel van de persoon van de rechters
af. En van hun toevallige stemming.... Hij zàt er maar mee. 't Was lekker!
Zijn opgewektheid was verdwenen. Hij knikte werktuigelik ja of nee, als
Bosschoten hen om antwoord aankeek.
Daar hoorde hij ineens dat Anna vroeg: ‘Zou 't onze tijd niet worden, man?’
‘Zo aanstonds....’
Langzamerhand was Anna stil geworden. Dat had ze wel dikwels, vooral wanneer
Bosschoten veel redeneerde. Vreemd, maar dat drukte haar en onmogelik kon ze dan
levendig en belangstellend blijven. Ze staarde met een lege blik voor zich uit, de
mondhoeken naar beneden getrokken. Het was heel prettig geweest, o ja, zo weer
eens met Nora en meneer Lansberg te praten; maar ze verlangde nu toch naar huis.
Een onbestemde onrust bedierf haar alle genot. Ze hoorde, zonder veel te verstaan,
om zich het zwellend en afnemend stemmegezwatel. Soms klonken 'n paar woorden
lang in haar na en vroeg ze zich zonder belangstelling af: wat zouden ze daarmee
bedoelen?
‘Nog 'n glas wijn, mevrouw?’
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‘Nee dank u, wezenlik niet. Enne.... man, heus 't wordt onze tijd, we zouden vroeg
thuis komen.’
‘'t Is even half elf,’ riep Nora verwijtend.
‘Jawel, maar tot aan de Weesperzij.... dat eind valt niet mee. En.... dat vin je
misschien overdreven, maar 's avonds.... 'k ben altijd wat ongerust om de kinderen.’
‘De kinderen slapen,’ zei Bosschoten, op 'n toon die bewees dat hij Anna's haast
niet nodig en niet aangenaam vond. ‘Maar zoals je wilt.’
Ze stond op, zich verontschuldigend. ‘Ja, 't spijt me wel, maar....’ Ze wist geen
geldig exkuus te bedenken en viel zich zelf in de rede: ‘Zien we jou en je man ook
es gauw bij òns op 'n avond? Ja?’
De advokaat dronk zijn glas leeg. Er werd hartelik afscheid genomen. Lansberg
ging mee naar beneden, liet zelf z'n gasten uit.
‘Jij hebt je in 't laatst ook niet bar geamuseerd,’ zei Nora, toen hij weer binnenkwam.
‘Ik niet? Hoe zo?’
‘Je keek zo sip.’
‘Ja?’
Hij was in een lamme stemming. De plots verscherpte vrees voor ontdekking gaf
hem 't gevoel of er op hem geloerd werd....
Allemaal Nora d'r schuld.
Beroerd hoor, wanneer je eigen vrouw je zo in de lammigheid brengt.
Het brandde hem op de lippen om te vertellen van die gevangenstraf van vijf jaar....
Maar nee wat hoefde 't, 't werd maar erger, als hij er háár vertrouwen door
schokte....

XII.
De koude, donkere dagen die volgden, gingen voor Lansberg pijnlik-langzaam
voorbij.
Hij wist het al lang, er zat niets op dan zich schikken. Zo onverschillig mogelik
liet hij, met strak gezicht, 't dageliks gedoe aan zich voorbijtrekken; zich trachtend
te troosten met de gedachte: geen twintig weken meer, dan was 't uit, hoe dan ook.
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Liep het mis, in Godsnaam. Maar misschien ging het goed, en dan was hij de
nachtmerrie kwijt. Nog 'n maand of vier geduld.
Opzettelik bleef hij uren aaneen op zijn kamer en werkte zoveel hij kon.
Och, zoals 't nù was, lag in het samenzijn met zijn vrouw toch geen geluk. Zelfs
geen gezelligheid. Vroeger kon hij zich uitspreken, helemaal; 't kwam nooit in hem
op, stil te overleggen: wat zal ik zeggen, wat niet? Maar met die ondraaglike en toch
noodzakelike koelheid was 't een voortdurend voorzichtig zijn, 'n berekenen.... En
vooral een ontwijken van hartelikheid.
Beroerd voor allebei. Moest zij haar rol voor de wereld spelen, hij was gedwongen
het te doen tegenover haar. Hè, wat nare komedie.
En hoogstwaarschijnlik nog het ellendigst voor hèm. Want.... Nora zag er het
kwaad niet van in. Ze zei maar: Goed beschouwd ìs het niet siecht; er wordt geen
sterveling door benadeeld. Heel best, maar al gaf je dat toe - kwam het zaakje uit,
dan ontstond er natuurlik een groot gekrijs van bedriegelik, vals, gemeen, onvrouwelik
enzovoort.
En hadden die brave mensen niet 'n beetje gelijk? Je kon èlke onwettige daad ‘goed
beschouwd’ wel vergoeliken. Begin maar met de arme duivel die uit honger 'n brood
steelt. Da's niet zo erg. Maar maakt het verschil of hij brood kaapt, of geld om er
brood voor te kopen? En zelfs 'n dronkaard die het verzuipt. Zou voor zo'n man het
smachten naar sterke drank niet even pijnlik zijn als voor de ander het hongerlijden?
Zo kon je doorgaan.
Bosschoten had gelijk: Goddank dat er wetten bestonden, waaraan 'n mens zich
vastklampen kon!
Dat had hij Nora duidelik moeten maken. Voor ze begon. Maar toen zag hij 't zelf
zo niet in. Hoe moest dat nu gaan? Was 't maar achter de rug en zaten ze veilig in
Indië....!
Eén ding was welbeschouwd heel gelukkig. Dat Nora niet tobde. Dàn zou het
ondragelik zijn!
Dat moest hij erkennen: ze hield zich bij alles opmerkelik flink. Nooit iets te
merken van angst, nooit van humeurigheid. 't Was waar, ze wist niet van die vijf
jaren.... Maar tòch.
't Vooruitzicht dat ze dat kind krijgen zou, vergoedde haar blijkbaar alles.
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Maar ze offerde er alleen een beetje heel veel aan op.
Ja, jammer dat haar onzalig plan zo ontzaglik veel bedierf.
Vroeger had hij hun liefde, hun goede verstandhouding, voor iets natuurliks en
van-zelf-sprekends gehouden. Er vast op gebouwd. En die ondergrond wankelde nu.
't Kon alles terechtkomen, zeker; maar verkeerd gaan kon het ook. Dat gaf 'n onveilig
gevoel...
En hij moest lijdelik afwachten. Van ronduit praten, misverstand wegruimen, daar
was geen sprake van. Al smachtte hij naar de oude hartelikheid, al brandde het wilde
verlangen, hij móést zich terugtrekken, koel, onnatuurlik zijn.
Niet te verwonderen dat hij soms boos worden kon.
Op háár. Want zij had die toestand gewild.
Wat er presies in Willem omging, Nora kon 't niet vermoeden. Maar dat hij verdriet
had, vooral sinds die avond dat Anna en Bosschoten tee kwamen drinken, dat zag
ze duidelik. Ook dat hij zich aldoor geweld aandeed.
Het deed haar pijn. Wáárom sprak hij toch niet? Wat wàs er, dat hij van haar niet
weten wou?
Ze had hem 'n paar maal gevraagd of hem iets scheelde. Maar 't antwoord luidde
altijd ontwijkend.
Eigenlik was die houding van Willem het enige dat haar èrg hinderde. Want ze
voelde zich bijna zéker van het gelukken van haar plan. Vrees - nooit meer zo heftig
gevoeld als op die regendag toen ze met Anna in Halfweg 't Kalfje gezeten had vrees, telkens bij 't opkomen krachtig bestreden, scheen al 'n poos niet meer te bestaan.
Nee, aan 't gevaar was ze gewend. En morele bezwaren? Och wat, ze voelde zich
boven 't gewoonte-gedoe, boven de wet, ja, dat óók. 't Leek of de mensen dat nooit
onderscheidden, het wèrkelik slechte en wat uit sleur of huichelarij of onbeduidende
maatschappij-overwegingen dóórging voor immoreel.
Neem nu maar 'n geval als van Truus. Heel onvoorzichtig was die geweest. Of
eigenlik zwak. En dom, erg dom. Maar gemeen? Onzedelik?
Eigenlik zagen de mensen dat ook wel in, elk voor zich zelf, maar babbelden ze
met elkander over 'n bepaald geval, dan gloeiden ze van verontwaardiging.
Als zij, Nora, haar zuster nu hielp, en 't kindje trachtte te redden, dan deed ze
waarachtig niet siecht, al volgde ze ook 'n
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wetsvoorschrift niet op.... En Bosschoten mocht dan beweren wat hij wou, zij liet
zich tot zijn alledaags standpunt niet naar beneden trekken.
Waarom ook?
Alles ging goed. Het moest goed gaan!
Hoe dikwels had ze het hele verloop niet overdacht: 't Wegzenden van Koba tegen
half Maart, de komst van Truus, het huren (door Truus) van 'n noodhulp, enzovoort,
enzovoort. Ze had het in haar geest al zó vaak zien gebeuren, had zó vaak alle
mogelike vragen van dokter en verpleegster beantwoord.... dromend zou ze haar rol
kunnen spelen.
Truus zou natuurlik, in haar eigen belang, biezonder haar best doen.... Dat spreekt.
En met het naar Indië teruggaan kwam 't juist goed uit. Van 't laatst van Maart tot
Mei, dat was vijf weken. Nu ja, er waren wel dames die na 'n bevalling zes weken
lang voor patiënt wilden spelen, maar zó'n overdrijving was niet nodig. En eenmaal
met het kindje aan boord - dan was de zaak ook gezond.
Wanneer ze soms iets als wroeging gevoelde, dan was 't om die arme zus, die zij
van haar kindje beroofde.... Maar aanstonds pleitte ze zich zelf weer vrij. Truus kon
en wilde de kleine niet houden!
Wat zou gebeuren, nu, dat wenste Truus óók 't liefst.

XIII.
Het was in Desember, niet lang na Sint-Nikolaas die ze maar stil hadden laten voorbij
gaan - toen 't einde dat nog zo vèr in de toekomst te liggen scheen, kwam; of liever,
er wàs. Plots, als de schok bij een spoortreinramp.
Toen Nora, eerder op dan haar man, 's morgens de huiskamer binnenging, zag ze
een brief bij haar bord liggen, een brief uit Lauterbach.
Ze voelde wel even 'n prettige aandoening, maar haastte zich niet met hem open
te maken; 't zou weer 't gewone zijn: 'n weinig beduidend verslag van de laatste
maand, uitingen van berusting, van dankbaarheid, of 'n vaag aanduiden van stil
verdriet.... het kon even wachten.
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Ze zette tee, stak 't licht aan van het komfoortje, sneed brood en ging toen zitten om
op haar gemak te lezen.
Wat was dat - O God.... Ze begreep nog niet recht, al voelde ze dadelik: een
òngeluk. Ze las het over.... Truus had 'n miskraam gehad, vóór drie weken. Had veel
moeten lijden, was héél erg ziek geweest. Maar dokter Seyffert had haar weer
opgeknapt, en nu was 't gevaar geweken. Met opzet had ze niet laten schrijven, ook
zelf niet geschreven vóór ze haar zuster geruststellen kon. Maar nò was ze beter,
gelukkig. Helemaal.
Een miskraam....
Nóóit was aan die mogelikheid ook maar 'n flauwe gedachte bij Nora opgekomen....
En al drie weken geleden! Drie weken, waarin zij, niets vermoedend, vol hoop,
vol vertrouwen had voortgeleefd...!
Ze zag een eindeloos lange, dofgrauwe toekomst vóór zich. Weg al haar illusies....
Weg.
O, die nijpende pijn in haar borst....
Was àlles voor niets geweest? Haar hopen en smachten, en ook haar durven, en
de vervreemding van haar man.... Voor niets....
Als neergesmakt, verdoofd en wezenloos, bleef ze zitten.
Lansberg kwam binnen, zei goeie morgen, gaf een zoen op haar voorhoofd. Hij
merkte niets aan haar, voordat ze, bleek, met een vreemde blik, hem de brief toereikte.
‘Is er wat?’ vroeg hij, maar wachtte het antwoord niet af en las, nieuwsgierig,
gehaast.
Goddank, zei hij in zich zelf. Goddank. Hij voelde 'n zalige verruiming. Al die
geheime angst die hem zo lang had gedrukt, vervluchtigde. Truida 'n miskraam, en
al weer beter.... Dàt was 'n oplossing! Dat was ook het einde van 't misverstand tussen
Nora en hem, en van die afmattende strijd om zich dag aan dag te bedwingen....
Maar toen hij opkeek en Nora aanzag, die naar hem staarde, diep wanhopig, toen
steeg het meelijden plotseling in hem op. Zijn arme vrouw. Hoe hâd ze verlangd....!
Hij hoefde zich geen geweld aan te doen om op meewarige toon te zeggen: ‘'t Spijt
me voor jou, Noortje.... Je had je er zoveel van voorgesteld....’
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Nu barstte ze uit in hartstochtelik snikken. Nóóit kreeg ze een kind waar ze rechten
op had. Nooit! Nooit! Naar 'n kind van zichzèlf had ze al lang niet meer durven
verlangen. En hiermee had ze zich nu tevredengesteld! Hoe had ze gehoopt en
gesmacht, aldoor in gedachten bezig met Truus d'r kind!
Hij trok een stoel naast de hare, sloeg 'n arm om haar heen, zei niets, liet haar
uithuilen.
Die middag, toen ze bedaard scheen, vroeg hij bedenkelik: ‘Zeg kindje, in 's
hemelsnaam, hoe moet dat nu met jou?’
‘Ik weet niet,’ antwoordde zij, lusteloos-onverschillig.
‘Zó kan 't toch niet blijven?’
‘Nee. - Nou, vertel maar dat ìk 'n miskraam gehad heb.’
‘Zó maar? Zonder dokter?’
‘Wat heeft 'n dokter nodig met mij?’
‘Nora,’ ried hij heel ernstig, ‘asjeblieft, wees voorzichtig. Tot nu toe is er gelukkig
niets uitgelekt. Maar als 'n vrouw zover heen is als jij het laat voorkomen, dan raakt
het alleen met 'n dokter in orde.’
‘Dan zou ik dus moeten vertellen waaròm....? Dat doe ik niet!’
‘Het hoeft ook niet. Ten minste.... je hoeft geen naam te noemen. Je zegt dat je 'n
vriendin hebt willen helpen en vraagt om raad. Als jij het misschien vervelend vindt,
zal ìk met 'n dokter gaan spreken, bijvoorbeeld met Hulzenkamp.’
‘Zou die het vóór zich houden?’
‘O vast. In de eerste plaats, dat móét hij doen. Maar Hulzenkamp staat algemeen
bekend als 'n in-fatsoenlik man.’
‘Dan ga ik zelf.’
‘Dat is ook eigenlik beter. Wanneer....?’
‘Ik weet nog niet. Over 'n dag of wat. Ik moet eerst proberen om aan het idee te
wennen. De dokter hoeft niet aan me te zien hoe erg het voor me is.’
Ofschoon hij innig verlangde dat er 'n eind aan kwam, zei hij berustend: ‘Goed.
Het heeft niet zo erg veel haast.’
Toen sprak hij er niet meer over. Omdat hij over het ‘ongeluk’ eenmaal anders
dacht als zij, kon hij haar moeilik troosten. Dat moest ze zelf zien te doen.
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Een paar dagen later, 's morgens vroeg, nam Nora 't besluit die middag 't bezoek aan
de dokter te brengen. Maar vóór de koffie kwam er een telegram uit Keulen: ‘Komme
heute, 2.23. Gertrud.’
Man en vrouw keken elkander aan.
‘Zal ìk haar van de trein gaan halen?’ stelde Lansberg voor.
Het lachte hem helemaal niet toe, maar hij wilde nog minder graag dat Nora's
visite aan Hulzenkamp uitgesteld werd.
‘Jij? Nee,’ antwoordde zij beslist. ‘Ik ga zelf.’
‘En de dokter....?’
‘Dat kan wel een dag wachten.’
Ze keek in het spoorboekje na of er geen vergissing kon zijn. Juist, 2.23, dus kwart
voor drie ongeveer, aan 't station Weesperpoort.
Natuurlik zou zij Truus afhalen! Er was iets dat ze dadelik weten moest....
Ze tremde, om kwart over twee al, naar de Sarphatistraat en stapte toen naar het
Staatspoorstation met een bonzend hart, haast bang voor de ontmoeting.... Dadelik
al na die laatste brief was 't bij haar opgekomen, dat denkbeeld dat ze niet vàn zich
kon zetten, het vreselik vermoeden dat Truus.... opzettelik, iets kon hebben gedaan
of gelaten, om....
Als dàt ten minste maar niet zo was.... Dàt zou ze haar nooit vergeven!
Ze moest lang wachten.
Ongedurig drentelde ze op 't perron heen en weer. 't Was of de mensen alle naar
haar keken.... O ja, ze moest kalmer in haar bewegingen zijn.... en 't bovenlijf meer
achterover houden....
Och, wàt kon 't schelen. Aan die vertoning kwam morgen toch een eind...
En weer stapte ze met een strak gezicht tussen de reizigers door.... Eindelik, dáár
kwam de trein.
Ze herkende Truus eerst toen die haar kaartje gaf aan de kontroleur. Eén ogenblik
nog en de zusters omhelsden elkaar.
‘Hoe is 't?’ vroeg Nora gejaagd, ‘hoe is 't?’
‘O best. Ten minste.... Zeg, vonden jullie het goed dat ik
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dadelik kwam? De dokter zei gisteren, nee éérgisteren, dat ik beter was en mocht
reizen.... Van nacht ben ik in Keulen gebleven. Ik kon het onmogelik meer uithouden
in dat vervelende Lauterbach.... 'k Was zo alleen, en.... o, je begrijpt niet wat ik heb
uitgestaan voor drie weken!’
‘'t Kwam zeker onverwacht?’
‘Ja. 't Was afschuwelik, en....’ Ze viel zich ineens in de rede: ‘God, Nora, ben jij
nog altijd....?’
Ze sloeg 'n blik op 't figuur van haar zuster, zweeg even, slikte, vervolgde toen
met telkens stokkende stem: ‘Ik weet niet.... hoe ik.... je ooit genoeg zal danken....
voor wat je doen wou. En dat je nu nòg....’
Ze gaat huilen, dacht Nora. Oat moet niet.
‘Stil. Hou je goed Truus. Tot we thuis zijn. Dáár praten we er verder over. Zeg,
waar is je bagagebiljet? Mooi. Daar staat 'n kruier. Nu naar de trem.’
Truus kon niet zwijgen.
‘Wat zeg jij, Nora,’ fluisterde ze onder het oplopen, ‘is 't eigenlik zo niet het best?
Zoals 't gegaan is.... Want.... in mijn geval....’ Maar Nora, de lippen samengeperst,
gaf geen antwoord.
Ze stapten in en tremden zwijgend tot aan de halt bij de Vijzelgracht.
‘Hoe moet dat met jou?’ fluisterde Truus belangstellend, zodra ze uitgestapt waren.
En toen ze geen antwoord kreeg: ‘Ben je boos?’
‘Hoe zo?’
Nu waren ze bij 't huis. Nora scheide aan, en ze liepen naar boven, deden hun goed
af, gingen de huiskamer binnen. Lansberg kwam hun te gemoet. ‘Dag Truida! Welkom
in 't land! Goeie reis gehad?’
Ze gaf hem de hand en knikte.
‘Neem plaats. Je zult wel verreisd zijn?’
‘O nee, niet erg’
Hij bleef dicht bij haar staan, zocht naar 'n paar gelegenheidszinnen maar vond ze
niet. Hij kon moeilik van zijn voldoening doen blijken over de loop van de zaak. En
meewarig te zeggen: hoe treurig of zo, dat leek hem huichelarij.
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‘Je treft het goed met het weer.’
‘O ja.’
Truus merkte zijn verlegenheid, werd zelf er verlegen door. En Nora zweeg.
Lansberg keek op de pendule. Kwart over drie. Koman, hij ging naar de soos. Als
hij weer thuiskwam sprak het van zèlf dat het tere punt niet werd aangeroerd.
‘Ik hoop dat je 't niet onhartelik vindt,’ zei hij, z'n snor opdraaiend ‘maar.... eigenlik
moet ik uit. 'k Heb gisteren, voor ik wist dat je kwam, beloofd op de societeit dat ik
er vroeg zou wezen.... Voor 'n partijtje zie je....’
‘Ga je gang, hoor! Gerust! We zien mekaar immers aan tafel?’
‘Natuurlik. Tot straks dan. Dag Truida, dag Noortje!’
Nauweliks was ze met Truus alleen, of Nora ging tegenover haar zitten.
‘En vertel nu es. Hoe is het gekomen?’
‘Dat weet ik zelf niet,’ zei haar zuster; licht verwonderd keek ze op.
‘Ben je misschien onvoorzichtig geweest?’
‘Helemaal niet.... Nee. 'k Had de dag voor ik kramp kreeg 'n uurtje gewandeld.
Maar dàt dee ik meer. Ik had me volstrekt niet zo erg vermoeid.’
Goddank, dacht Nora.
‘Ja’, vervolgde Truus, zachter met trillende onderlip, ‘je kunt het je misschien niet
begrijpen, maar toen ik het kindje zag.... 'k heb liggen huilen omdat het niet leefde....
Het was'n jongetje.’
Weer kwamen de tranen.
‘Och, en ik wist héél goed, natuurlik, dat ik het toch niet houden mocht.... maar
ik had zo'n verdriet.... en ik voelde me zo.... zo erg ongelukkig.... En 'k was ook zo
alleen....’
‘Kom, maak je niet overstuur,’ vermaande Nora vriendelik.
Na 'n poosje bedaarde Truus. En ze begon weer: ‘Eigenlik ben ik voortdurend
bang geweest, dat jouw plan niet zoukunnen lukken. Ik kon er me nooit zo goed
indenken.... En.... en 'k schrok haast toen ik je zag.... Zeg, Noor, wat doe je om daar
af te komen?’
‘'k Ga morgen naar dokter Hulzenkamp. Die zal me wel raden.’
‘Weet.... weet die dokter dan.... dat ik....’
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‘Nee. Dat weet niemand. Dat kòmt ook niemand te weten.’
‘'k Hoop dat het gauw in orde zal zijn,’ fluisterde Truus. En onrustig: ‘Ze zullen
hier wel vreemd opkijken dat jij...’ Maar toen Nora zweeg, zei ze om 't op een ander
onder werp te brengen: ‘Eer ik 't vergeet, 'k had geen geld genoeg om af te rekenen
met de dokter. 'k Heb hem beloofd dat 'k nog vijftig mark per postwissel sturen
zou....’
‘Goed. Daar kan Willem voor zorgen.’

XIV.
De volgende dag, even over halftwee, zat Nora in de wachtkamer van dokter
Hulzenkamp. 't Zou 'n kras vervelende geschiedenis worden. Vier dames gingen haar
vóór! Alle vier strak, ongenaakbaar. Maar zelf verlangde ze ook alierminst naar 'n
praatje.
Met lange tussenpozen werd de een na de ander binnengeroepen. Nieuwe
bezoeksters namen de plaatsen van de eerste in. Het duurde 'n eeuwigheid. Ze bladerde
nu en dan in de Gartenlaube die vóór haar op tafel lag, 'n beduimeld dik deel, en
vroeg zich af of haar beurt zou voorbijgaan als ze 'n halfuur ging wandelen....?
Vermoedelik wèl. Dus in 's hemelsnaam blijven zitten, al hield ze 't haast niet meer
uit.
Om kwart voor vieren keek het dienstmeisje weer om de hoek van de deur en
wenkte háár. 't Was zover. En plotseling bonsde het hart haar zo, dat ze dacht: als 'k
maar spreken kan....
Maar toen ze even later voor Hulzenkamp stond, een goedige man met 'n grijze
baard en ronde, heldere ogen, zei ze gerustgesteld: ‘Dokter, ik kom uw raad inroepen.’
‘Wel, tot uw dienst mevrouwtje. U is....’ - hij keek op 'r kaartje - ‘U is mevrouw
Lansberg, niet waar?’
‘Ja dokter. Ik kom voor.... iets heel ongewoons.’
‘Wezenlik?’ zei hij glimlachend. ‘'t Zal dunkt me zo'n vaart niet lopen. De
vrouwtjes geloven zo gauw dat ze uitzonderingen zijn.’
‘U denkt dat ik moet bevallen, niet waar? Neen. Dat figuur dat is gemaakt.
Opgevuld.’
Nu keek hij toch werkelik verbaasd.
‘En.... wat mankeert u dan?’
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‘Niets. - Ziet u, 'n goeie vriendin waar ik heel veel van hou - die moest 'n kindje
krijgen. Ze is niet getrouwd. En we wilden 't geheim houden. M'n man en ik, we
hebben geen kinderen. En hij vond goed dat we zouden doen of 't kind van òns was.
Maar.... nu heeft zij, dat meisje, 'n miskraam gehad. En daarom wou 'k vragen: hoe
kan ik, tegenover m'n kennissen.... hiervan afkomen?’
Hulzenkamp keek haar met grote ogen aan.
‘En dàt heeft uw man niet verboden? Onverantwoordelik! 't Was immers nooit
gelukt?’
‘Jawel dokter. 't Was wèl gelukt. Dat is nu te lang om het allemaal uit te leggen....
maar 't wàs gelukt. Gelooft u me.’
‘Papperlepap! Wat denkt u wel dat u alleen had bereikt? Dat u u zelf en uw man
allervreselikst kompromitteerde.’
Ze schudde het hoofd.
‘Alles was goed overdacht. M'n vriendin zou natuurlik doorgaan voor mij... Maar....
dat doet er nu niet meer toe. 'k Wou vragen, is het maar niet het best dat het lijkt of
ik óók 'n miskraam krijg?’
‘Eigenlik,’ zei hij op plagende toon, maar z'n blik bleef ernstig, ‘eigenlik moest
ik u tot uw straf nog 'n paar maanden zó laten lopen.... Maar u heeft er genoeg om
uitgestaan, denk ik....’ Hij dacht even na, en toen: ‘Nee, 'n miskraam is niet nodig.
't Gaat wel eenvoudiger ook. Vertelt u maar dadelik aan uw kennissen, dat u pijn
hebt en dat u geen leven voelt. Uw man moet ook 'n bezorgd gezicht zetten, vooral
buitenshuis. Dan wordt het na 'n paar dagen èrger, u stuurt om mij, en 't komt met 'n
weekje in orde.’
‘Maar.... hoe bedoelt u?’
‘Wel - ik konstateer dat u niet zwanger bent geweest. Dat 'n onschuldig inwendig
gezwel u van de wijs heeft gebracht. U blijft dan natuurlik 'n poosje in bed en neemt
u de eerste tijd in acht.... om uw familie en uw vriendinnen en de meid.... En over 'n
poosje bent u kant en klaar.’
‘Dokter u neemt me 'n pak van 't hart.’
‘Jawel, jawel, jawel! Doe nou zo'n malligheid nóóit weer, mevrouwtje! En wees
maar blij dat er zó 'n eind aan komt. - Sakkerloot! Maanden aan één stuk je voordoen
of.... nou, het is sterk.’

Groot Nederland. Jaargang 5

165
Twee dagen later begon het slotbedrijf van de tragi-komedie.
Nora had over pijnen geklaagd, was nu te bed gebleven.
Anna, door 'n kort briefje van Lansberg gewaarschuwd, kwam kijken. Ze mocht
maar 'n ogenblik blijven bij de patiënt. Koba werd naar de dokter gestuurd. Of die
asjeblieft zo gauw als hij kon wou komen.
Hij kwam. Zijn koetsje stond voor de deur. De meiden uit de buurt, dadelik door
Koba ingelicht, smoezelden met mekaar, vertelden dat het niet goed ging met die
jonge mevrouw uit Indië. Ineens was ze ziek geworden, 't mens. En haar man keek
zo angstig.... Vast liep het uit op 'n misje.... Misschien ging ze wel dood....
Truus zorgde er voor, onzichtbaar te zijn wanneer de dokter er was. Maar anders zat
ze meestal in haar zusters kamer; Mevrouw te verplegen, dacht de nieuwe meid.
Hulzenkamp legde Nora vijf dagen bedarrest op. Ze was nijdig om die onnodige
malligheid! En Truus, niet-onschuldige oorzaak van alles, moest het herhaaldelik
ontgelden.
De tweede dag kreeg Anna, die informeren kwam, belet; de vierde werd ze
toegelaten en trachtte ze meer biezonderheden omtrent de vergissing aan Nora te
ontlokken. Ze hoorde: de Vries was uitgeweest, en toen had men Hulzenkamp gehaald.
Maar verder deed Nora stroef en liet weinig los. Och, dat vond Anna niet
onbegrijpelik.
En 't zusje hoorde zich uitbundig prijzen omdat ze zo aanstonds te hulp was gesneld
toen Nora verpleging behoefde. Die goeie Truus, die niet had geaarzeld zelfs haar
betrekking er aan te geven!
Nora werd innig beklaagd. Ze vond het niet uit te houden als Anna op droevige
toon ging zeuren over ‘zo vreselik zielig,’ en ‘je had er toch zó op gehoopt, niet?’
of, de ogen half dichtgeknepen, heel geheimzinnig fluisterde: ‘de moed nog maar
niet verliezen....!’
Truus liep de kamer uit, als het op dat chapiter kwam. Ze hoorde gelukkig niet dat
Anna haar, half medelijdend, 'n onschuldje noemde, dat bij 't geringste een kleur
kreeg.... Maar Nora, die zich lag te verbijten, zei niets.
Anna kwam trouw, elke dag. Dan nam ze 'n paar mooie
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vruchten mee, dan weer liet ze 'n puddinkje brengen, en Nora schaamde zich bij die
misplaatste hartelikheid.
Eens, bij het uitlaten, zei Anna Bosschoten tegen Truus: ‘'k Vergis me immers
niet, je hebt 'n akte als onderwijzeres?’
‘Ja. Lager alleen.’
‘'t Is omdat laatst.... Of nee, dat doet er niet toe. Maar 'k moet je es wat vragen:
wat ben je liever, goevernante of aan 'n school?’
‘Och, 'k weet het zo niet....’
‘Als onderwijzeres heb je buiten de school je vrijheid.’
‘Dat is zo. Maar het gaat niet gemakkelik, 'n goeie plaats te krijgen.’
‘Nou,’ fluisterde Anna geheimzinnig, terwijl ze afscheid nam, ‘wie weet.’
Nora mocht nà de vijfde dag 'n uur of wat opzitten.
Deed Hulzenkamp opzettelik langzaam om haar te plagen? Of om haar 'n lesje te
geven? Het scheen haast zo. Soms zei hij met 'n ernstig, bijna bedenkelik gezicht:
‘Vooral niet te haastig, mevrouwtje. Piano aan, piano aan. Zorgen dat u niet instort,
niet waar?’
Nora werd woedend om zulk geklets, had moeite niet uit te barsten.
Ze had in die dagen tòch al veel met haar humeur te strijden.
Ze kon niet vergeten dat Truus van alles en alles de schuld was. En Willem ergerde
haar door zijn zwijgen en zachtheid en zijn voorzichtig-zijn, waarachter hij tòch zijn
voldoening niet kon verbergen! En Anna met haar vervelende praatjes! Hoe hartelik
die was, hoe goedig, ze had haar soms kunnen slaan!
In bed verveelde ze zich dodelik; als ze op was, vond ze geen rust.
Lansberg, met al te duidelik opzet, trachtte gewoon-gezellig te praten, helemaal
op de oude manier, net of er niets was gebeurd.... Jawel, dàt kon je begrijpen. Daar
ging zij niet op in.
Truus, half wanhopig, vroeg of ze voorlezen zou. Voorlezen? Wat 'n malle
komedie! Als ze wou lezen dan kòn ze 't wel.
Ze merkte zelf dat ze onverdragelik werd. En daarom vroeg ze of men haar
asjeblieft zoveel als het kon alleen laten wou. Dat gaf minder ergernis.
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En toen ze in haar eentje had uitgefoeterd op alles en iedereen, viel het haar in, en
ze schaamde zich, dat ze volstrekt niet zo deed als het moest, tegen Willem. Als er
één niet verdiende te lijden door haar humeurigheid, dan was het stellig haar man.
Hij had met haar plannen nooit ingestemd. En enkel ter wille van háár, uit goedigheid,
toegegeven. Lag het nu niet voor de hand dat hij zich opgelucht voelde?
Maar dan dacht ze weer: Mooi en wel. Tòch egoïsties dat hij háár groot verdriet
zowat helemaal niet scheen te zien....
Nog altijd schrijnde die vaste verzekerdheid dat ze geen kind hebben zou, van àl
haar illusies daaromtrent kort en goed afstand moest doen.
En toch, hoe somber dat haar mocht stemmen, 't maakte haar niet zo rampzalig
meer als in 't eerst. De stille wanhoop ruimde voor mokkend berusten de plaats. Soms
kwam de vraag bij haar op: Mocht dit voor altijd haar leven bederven? Haar leven
en dat van haar man? Was dat onvermijdelik?
Ze kon er geen antwoord op geven. Wel dacht ze er aan, niet zonder bevreemding,
dat ze toch wel gelukkig geweest was, zonder kind.... In Indië, vóór Willems ziekte,
en de eerste weken in Amsterdam....
In eenzame uren zocht ze tot rust te komen. Maar in haar was 't een pijnlike kamp
tussen lome, zoetbittere treurigheidstemming die maar niet wijken wou, en nog half
verborgen pijnlike overtuiging: het màg zo niet.
Het kwam haar voor of haar eigen ik nu weer eens meestreed aan de ene kant, dan
weer aan de andere, zodat ze eigenlik zelf niet wist welke overwinning ze wenste....
Maar meer en meer herstelde haar gezonde natuur en haar afkeer van 't sentimentele,
't verbroken evenwicht. Ook een gevoel van billikheid. Ze werd vriendeliker tegen
haar man en haar zuster, ontweek hun gezelschap niet meer.
En toen ze uitging kort daarna, en alles voor 't uiterlik weer gewoon was geworden,
dacht ze aan het kleintje waarop ze gehoopt had, niet meer als aan 'n kind van háár,
maar van Truus....
En al gauw kwam de streling van een weldadig gevoel van kalmte en ontspanning.
Ze merkte nu met verwondering dat ook
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zij zelf niet zonder angst was gebleven, die maanden van haar schijnzwangerschap....
Wel drong de angst toen - tegengehouden door sterke wil - niet duidelik tot haar
bewustzijn door, maar ongemerkt wàs hij er, loerde hij.... En nu - reaktie, ontspanning.
Eindelik. Het leek haar als had men haar overgebracht uit dufbenauwende atmosfeer
in koel-frisse buitenlucht.
Ze voelde met dankbaarheid dat ze de oude weer werd. En 't kostte Lansberg, na
een vertrouwelik gesprek, geen moeite om haar te bewegen tot een volkomen
verzoening, tot nieuwe, innige hartelikheid.
Anna bracht opgewonden 't bericht dat als Truus bij het onderwijs wou en ze was
niet gebonden, dan kon zij, Anna, haar helpen misschien.
Aan de partikuliere school van juffrouw de Bie, op de Weesperzij, bestond een
vakature voor 'n tijdelike onderwijzeres. Maar ging het goed, dan werd het zeker
voor vast. Een van de juffrouwen had verlof om haar zenuwen, en zou binnenkort
ontslag vragen. Truus moest zich nu presenteren. Liefst dadelik. Anna had alles
besproken.
Nu, omdat Truus toch niet terugging naar die familie die nog in 't buitenland heette
te zitten, bracht ze aan juffrouw de Bie een bezoek. En ze kreeg de betrekking. 't
Ging alles glad. Vriendin van mevrouw Bosschoten, schoonzuster van een indies
kontroleur - dàt waren aanbevelingen. Aan 'n partikuliere school voor meisjes uit
deftige stand, is 't heel wat waard, 'n beschaafde juffrouw van goeie, bekende familie!
Truida, begrijpende hoe 't er op aankwam, spande zich in, deed haar uiterste best.
Na drie maanden werd ze vast aangesteld. Al eerder was ze in pension gegaan bij 'n
doktersweduwe op de Stadhouderskade. Ze durfde niet nog meer profiteren van haar
zusters en schoonbroers gastvrijheid. Bovendien, dan was ze aan het kamerleven
gewend, tegen de tijd dat Nora vertrok.
Zo volgde voor Willem en Nora op al dat schokkend gebeuren, dat angstig wachten,
die toekomstvrees, plotseling wonderlik aandoende kalmte, die eerst onbetrouwbaar
scheen. Maar men went gauw aan het goede.
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Het voorjaar kwam. Een brief van Wäldli meldde dat hij voorlopig in Indië bleef.
Zo werd zijn vroegere inboedel toch onder de hamer gebracht.
In 't allerlaatst van April ondernamen de Lansberg's de terugreis naar Indië. Ze zouden
gaan over Parijs, te Marseille embarkeren.
Truus bracht hun naar het station Weesperpoort. En zij en haar zuster beiden
dachten aan die sombere Desembermiddag, toen ze uit Lauterbach kwam en Nora
haar afhaalde. Maar daarvan zeiden ze niets.
De Lansberg's stapten in, in een lege koepee 1ste klas. Truus stond er voor, op 't
perron, de bruine ogen vol tranen. Het raampje werd vlug door Lansberg neergelaten.
Even nog konden de zusters praten, toen floot de lokomotief; gauw nog 'n zoen, nog
'n laatste handdruk.... daar kwam de trein in beweging.
Nora wuifde lang met haar zakdoek, trok toen het raampje op en ging zitten.
‘Arm kind,’ zei ze zacht, en schudde langzaam het hoofd.
Lansberg stak kalm een sigaar op. ‘Het hindert je immers niet?’
Hij keek uit naar de rommelige Straten in de ongezellige buitenwijken van
Amsterdam.
Zo was 't dan weer om, zijn verlof. Nu, hij ging heel wat gezonder terug dan hij
uit Indië was gekomen. In zóver kon hij dankbaar zijn.
Een wonderlik jaar had hij in Holland gehad. Zou 't in de herinnering nog op
werklikheid lijken? Veel meer misschien op 'n droom:... Maar in ieder geval, de
droom was voorbij. En het werken begon weer, het leven!
Gelukkig. Hij verlangde er naar.
Maar in dat blijde verlangen drong toch een pijnlik gevoel van onzekerheid. Hij
dacht er aan hoe plotseling 't onheil komt, zonder waarschuwing, zonder wenk....
Wie had dat geval van Truida kunnen voorzien! En toch, het had haast tot
vervreemding van Nora en hem geleid, had tot erger kunnen leiden.... Nooit wist je
vooruit wàt je boven het hoofd hing, wat er in 't donker dreigde....
Maar 't sombere peinzen duurde ditmaal heel kort. Het trok op. En niet zonder
zelfgenoegzaamheid dacht hij verder: Je moest
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ook 'n beetje vertrouwen op je geluk.... op je vrouw.... op je zelf.... Alles was nu
immers óók in orde gekomen? En dreigde er eens weer iets, ze waren gewaarschuwd,
Nora en hij, en ze kenden elkaar nu beter.... Zeker, zeker, het zou wel gaan....
Hij glimlachte en keek om naar zijn vrouw, die haar oogleden vriendelik toeknipte
even.... Meer niet. Het afscheid drukte haar nog. Het afscheid van Truus en van
Holland....
Nu staarde hij, soezend, nauweliks meer denkend, het raampje uit, naar de malsgroene
weiden....
En de trein, zijn eentonig rythmus versnellend, ratelde stampend voort.
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Verzen
door J.F. van Hees.
Op het duin.
De zomerdag was warm en kalm. Ik lag
stil in de helmen, op een duin, en zag
naar 't spel der golven van de blauwe zee
in 't volle licht, en hoe ze telkens deê
bevonkte schuime-vachten naar het strand
opdrijven. Nu eens was 't een wijde mand
vol witte rozen, hel van dauw bedekt,
dan 'n blanke arm, uit 't diep omhoog gestrekt
in zachten boog en schuchter weggetrokken.
Daar dartelde in fontein van witte vlokken
een speelsche, blonde watermeid en wond
de sluiers van haar lijf; ze wierp z' in 't rond,
naakt lag ze en lachte; 'n jonge zeegod rees
en boog begeerend, maar zij veinsde vrees
en vluchtte 'm in de klare diepte vòor.
Over de wijde watren zong een koor
van frische lipjes, murmelzacht gevlei
om één verloren, zoete melodij.
Wat meeuwen zeilden op den matten wind
spiedend naar 't vroolijk water, om gezwind
omlaag te glijden, als een vlugge buit,
een bliekje, zilvrig blonk, en vischten 't uit,
vlerkend met neergestoken poote' en bek
boven het kroezelend water.

Groot Nederland. Jaargang 5

172
De lucht was wolkeloos, diep blauw, wat vager
laag op de kimmen, teerder, zòo als zage' er
zachte oogen door een sluier; maar het dak
stond zonder nevels, effen blauw en strak.
Daar zat de zon en rond haar zetel gleed
in gouden plooien wijd heur vlammenkleed.
't Was stil in 't zonnig duin.
Vanaf den top, waar 'k lag, golfde een tuin
van gras en struike' en helmen naar het strand.
De gele halmen bogen, dorgebrand,
over de grasjes tripten gouden muilen
en gleden naar de schaduwvolle kuilen;
goudplekjes wemelde' in de dorenboschjes
en stoeide' er omme. Vlinders dreven losjes
heuvels over, dalen door, en bleven zitten
met opgeslagen vleugels, waar de witte
bloesems der bramen sneeuwden in het groen,
op oogenzachte violen, voor den zoen
der warme zon schuchter verscholen tusschen
de lage grasjes. Onder wilde kussen
stil en vergloried lag het aardgelaat
en droomde een droom van vreugdig licht. Soms staat
een meisje eensklaps stil, met zachten lach,
heur handen staken 't werken, want ze zag
donkere oogen, veel-bepeinsd gezicht
in plots verbeelden, en een innig licht
glanst in haar oogen, en dit zoete wonder
verklaart haar trekken. Zoo lag d' aarde onder
het gouden wonder van de zomerzon.
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De bonte najaarskleuren
versomberen ten dood;
de winter gaat gebeuren,
de boomen staan al bloot.
De velden liggen vaal en
de lucht blijft triestig-blind;
de dorre blaren dwalen
ritselend voor den wind.
De kale boomen strekken
armoedig naar het zwerk;
de vogels, om te trekken,
vergaad'ren op de kerk.
Verloren loopt de walle
der kim in grijze lucht;
ik hoor den regen vallen
op 't dak met zacht gerucht.
Stil, stil ligt te gebeuren
en zonder strijd de dood.
De hemel hangt in treuren
om 't zoete licht, dat vlood.
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De avondrozen verbleeken
en dalen dorrend op
de kim; de sterren breken
knop na knop.
Zie op de oosterkim ontluiken
de leliemaan
en rijzen boven donkre wolkenstruiken;
het zilverlicht maakt blank hun stille blaân.
Ik moet wel nu bedenken
dien eersten, zoeten nacht....
O, keer, mijn kind, o keer, de sterren wenken,
mijn stille huis is licht en open nu:
Ik wacht....
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Liederen
door René de Clercq.
Het lied van den arbeid.
Zanger en schilder, zoeker en vorscher,
Gij die beitelt en tempels bouwt;
Visscher en roeier, delver en dorscher,
Gij die slacht en bakt en brouwt;
Looier en lapper,
Kuiper en tapper,
Wever en naaier
Zager en draaier,
Hoefsmid, ploegsmid, en, nog forscher
Gij die in dokken en mijnen sjouwt Werpt u vooruit en 't feest begonnen!
Zwaait met vlaggen en brandt kanonnen!
Stedeling, dorpeling,
Trotsche verworpeling,
Kroont met ijzer
Den Arbeid Keizer!
Voert zijn wagen door markt en kerk!
Hem is de kracht, de moed, het werk!
Hem is het land, Hem is de zee!
Vlaanderens Volk, Hoezee!
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Brengt uw vrouwen en zoete verloofden,
Zonen en dochters, brengt ze hier!
Steekt uw kindeken over de hoofden
Dat het zijn armkens zwaaie en tier,
Stoetsgewijs stappend,
Handenklappend,
Lachend en zingend,
Dansend en springend,
Juichend, joelend, dolverdoofden,
Razend van vreugd en machtig fier Werpt u vooruit en 't feest begonnen!
Zwaait met vlaggen en brandt kanonnen!
Stedeling, dorpeling,
Trotsche verworpeling,
Kroont met ijzer
Den Arbeid Keizer!
Voert zijn wagen door markt en kerk!
Hem is de kracht, de moed, het werk!
Hem is het land, Hem is de zee!
Vlaanderens Volk, hoezee!
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Mensch-zijn.
Waar mensch den mensche wolf is,
Waar volk den volke vee;
Waar, huilend, wie maar wolf is,
Wil schuimen boven zee;
Daar perst men paarl uit traan en bloed,
Heet zwakheid kracht en lafheid moed,
En wie een hals drukt met den voet,
Nékplooit gedwee.
Moet eerlijk altijd arm zijn,
En machtig altijd slecht?
Vijandig hoofd op arm zijn,
En 't leven een gevecht?
Zal nooit in grootsche harmonie,
Het menschdom - kracht, gevoel, genie Al, man bij man, en knie aan knie,
Réchtstaan voor Recht?
Zie, de Aarde is aller moeder:
Zij wil noch slaaf noch heer.
Haar kind te zijn, o broeder,
Is de eerste en de opperste eer.
Wat heilig is haar schoot genoeg,
Haar handen breken brood genoeg,
Wij zijn, en dat is groot genoeg,
Ménsch, mensch, niets meer!
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Atie's huwelijk
Tooneelspel in vier bedrijven
door Mevrouw J.A. Simons - Mees.
Tweede bedrijf.
Op Capri.

Het tooneel stelt voor een hoog plateau aan den zeekant van Capri. Op den achtergrond een
gezicht op de zee en de rotsen van het vaste land. Een pad loopt van rechts uit de coulissen,
langs den voorgrond naar links. Aan den linkerkant van het tooneel stijgt een bijpad naar
boven naar 'n kleiner plateau, waarop 'n bank.

(Bij het opgaan van het scherm komen Atie en Fré van rechts hard achter elkaar aanloopen
langs den weg. Beiden licht gekleed; Atie in 'n zeer gracieus soepel wit empire-toilet.)

FRÉ
(pakt haar).

Dacht je, dat jij me ontloopen kon!
(Hij tilt haar in de hoogte.)

ATIE
(juichend).

Hoe heerlijk, dat je zoo sterk bent!!.... O Capri, Capri! Ik wist niet dat de wereld zóó
mooi was, jij, Fré?
FRÉ.

Ik had er 'n flauw besef van, kindeke. Ik had meer gereisd.
(Atie brengt haar beide handen naar haar hoofd om haar haar vast te steken.)

Stil, nog even zoo blijven staan met je armen opgeheven achter je. Net 'n Grieksch
beeldje, prachtig van lijnen! En dat soepele witte kleed aan je. Je doet heerlijk in de
natuur hier! Al was je nòg mooier van ochtend bij het baden, je blanke lijf in het
blauwe water. Wat zou ik je graag zien in de blauwe grot, in het maneschijn-water,
als 'n zilveren waternixe (angstig opeens)

Atie, wat scheelt je?
ATIE
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(zich aan hem vasthoudend).

Wat duizelig opeens. Dat ben ik gedurig de laatste dagen. Nee, nee, 't is niets, je hoeft
niet angstig te
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zijn. We hadden ook zoo hard geloopen. Laten we daar boven even uit gaan blazen
op die bank.
(Zij klimmen links op langs het pad en gaan er op de bank zitten.)

Waarom glimlacht m'n heer en meester?
FRÉ.

Ik denk aan je grijze reformjapon van vroeger. Hoe zou m'n puriteintje 't vinden om
die hier weer eens aan te trekken, of je filanthropisch costuum van verleden zomer?
ATIE
(schudt glimlachend 't hoofd).

Die zouden niet passen in dèze omgeving.
(Opeens kinderlijk opgewonden.)

En 't is ook wel heerlijk om mooi gekleed te gaan! O, als klein meisje, wat heb ik er
niet naar gesmacht, naar mooie kleeren! Zooals ik ze benijdde, de prinsessen uit de
sprookjes: één kleed de kleur van de zon, één de kleur van de maan en één de kleur
van de sterren. Ik zag en betastte ze. Ik hoòrde de zijden sleepen ervan ruischen
achter m'n lijf aan.
FRÉ.

'n Kleed: de kleur van de maan zou ik je wel kunnen geven;
(peinzend)

blauwig zilverwit.... Waar heb ik zulke zij ook eens gezien?!
ATIE
(haastig).

Nee, née, niet altijd meer voor me wenschen. Ik heb al zooveel.
(Zij staat op en buigt zich links over den rotswand van het plateau heen.)

Kijk de meeuwen eens! Zie je die twee daar, die samen vliegen, alsof hun vleugels
elkaar vasthouden!
FRÉ
(ook kijkend).

Twee gelieven....
ATIE
(kinderlijk-opgewonden).
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Ja. En nu gaan ze dáár in,
(buigt zich diep voorover en wijst dan met haar hand naar beneden)

daaronder in die kloof.... Dáár wonen ze, daar is hun huisje.... Wat 'n leven, hè!
(Fré heeft zich nu opgericht en kijkt naar links achter.)

Waar kijk je naar?
FRÉ.

Naar de zon op de ruïnen van Tiberius. Kijk die rosse gloed daar eens!
(Hij wijst naar rechts.)

ATIE.

Heerlijk!
(Opgewonden.)

Fré, nu vertellen!
(Zij voert hem terug naar de bank.)

FRÉ.

Waarvan gulzig, onverzadelijk luisteraarstertje?
ATIE.

Van het oude Capri, uit den tijd van Tiberius. Je moet 't voor me òptooveren, zooals
jij dat kan, - me er laten léven 'n oogenblik. Toe Fré, me alles laten zien: de menschen
die loopen in hun oude gewaden, en het paleis in al z'n pracht van wit marmer, en
dan Tiberius, die op het terras staat in z'n wit met gouden tunica en die uitstaart over
de zee.
FRÉ
(hoofdschuddend).

Dat zou volstrekt geen verhaal voor jou zijn, hoor! Je hebt geen flauw idee wat voor
'n man Tiberius was: hoe slecht en wreed en.... onfatsoenlijk, zooals de tante's het
zouden noemen. Als ik je van hem vertellen ging en van wat hij hier gedaan had;
van z'n orgieën en z'n onmenschelijke wreedheden, dan zou je het éene oogenblik
bleek worden van pijn, en het andere blozen van schaamte, je oogjes
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geloken, klein, klein vrouwke-teer.
(Glimlachend, langzaam.)

Ik wil 't wel doen, als je belooft me aldoor aan te zullen kijken....
ATIE
(haastig, pijnlijk).

Nee, nee, dan niet. Ik wìl geen instrument zijn, ik wíl niet bespeeld worden!
(Nu opeens droevig.)

O Fré, al die zonde en ellende in deze natuur....
FRÉ.

Ja kindje, daar vroegen de romeinsche keizers niet naar!
('n Stilte).

ATIE
(tegen hem aanleunend, haar hoofd aan z'n schouders; droomerig).

Zooals Capri nu is, zoo is m'n heele geluk geweest dit jaar: ruimte overal om me
heen, en zon en warme gloed van kleuren en in de lucht
(nu diep opsnuivend)

geuren van oranjebloesem: één, één bedwelming. Als 't zóó eens blijven kon!
FRÉ
(hoofdschuddend).

Zóó blijft het natuurlijk niet. Zoo mooi als we Capri nu zien, zullen we het nooit
meer zien, en zoo zal ons geluk en ons genieten ook nooit meer wezen.
ATIE
(maakt zich los en gaat overeind zitten).

Zeg dat niet, Fré! Dat klinkt zoo treurig. 't Maakt me kil opeens....
FRÉ.

Maar kindje, als het geluk niet vluchtig en onbestendig was, zou het immers geen
bekoring voor ons hebben! - Stel je voor, wij wisten: nog dertig, veertig jaar zullen
we Capri zien als nu, even vast en onveranderlijk mooi; - waar bleef dan het geluk?
(Vroolijk beslist.)
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Gekheid! Laàt het geluk vluchtig wezen, we hebben het nu vast. We ruiken, zien en
voelen het. Ik snuif het in oranjebloesem, zeelucht en bloemengeur, en ik voel het:
jouw lijf in m'n armen, je warme huid onder m'n lippen.
(Hij omarmt en kust haar.)

En ik adem ze in: de zalige, ijle godenlucht van Italië. Mein Liebchen, wass willst
du noch mehr?
('n Blinde bedelaar in lompen, die langzaam langs den weg was gekomen met z'n stok
tikkende tegen den grond, blijft onder aan het plateautje staan en zegt.)

BLINDE BEDELAAR.

Signore, Signore, un centesimo per un povero cieco, un centesimo soltanto.
FRÉ.

Al weer 'n bedelaar. Die vervolgen ons hier.
ATIE.

Geef hem wat, Fré.
FRÉ
(gooit hem 'n stuk zilvergeld toe, dat hij opvangt in z'n hoed).

Lá, e andatevene, subito, subito.
BEDELAAR.

Grazia, mille grazie, Signora.
(Hij gaat langzaam weg.)

ATIE.

Ik ken dien man. Ik geloof heusch, dat hij ons gevolgd is.
FRÉ.

Ik geloof 't niet, ik weèt 't. Ik heb hem van ochtend ook wat gegeven. 'n Goeie klant,
denkt hij zeker.
ATIE
(heel ernstig opeens).

Afschuwelijk dat hier zulke menschen zijn. Weet je die vrouw nog van gisteren met
die holle, ingezonken wangen?
FRÉ
(schouderophalend).

Zulke menschen zullen er overal wel zijn. In Holland zal 't er nu van wemelen.
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ATIE
(zich plotseling herinnerend, a.v.).

't Is waar, de werkstaking. Duurt die nog voort? Je wou me de laatste dagen geen
courant laten zien.
FRÉ.

Ja, die duurt nog voort.
ATIE
(zacht, met zelfverwijt).

En wìj leven hier in de zon en de ruimte!
FRÉ
(vroolijk).

Daar hoor jij in, in zon en ruimte!
ATIE
(verwijtend).

O Fré, alsof niet alle menschen er in hooren!
FRÉ.

Nee, waarachtig niet. Ik zie je vader hier met z'n overschoenen en z'n elastieke laarzen
aan. Die zou hier niet genieten. Die zou dadelijk 'n toynbee-hall willen oprichten met
lezingen over de afschaffing, de sociale kwestie en dergelijke. En Ds. v.d. Pals, denk
je dat die zou genieten? Die snoof nu nog òp de geuren van den onzedelijken
levenswandel van wijlen Tiberius met z'n fijnen, fatsoenlijken neus, en die stichtte
den tweeden dag al 'n tehuis voor de gevallen jonge dochters van Capri.
ATIE
(doet haar best haar lachen te bedwingen).

Ik lach er niet om, ik lach er nièt om. 't Is schandelijk van je!
(Dan schatert ze het uit tegen wil en dank; even later geërgerd.)

O, jij laat me altijd lachen om dingen, waar ik niet om lachen wil en mag. Je bent 'n
schandaal! Je lacht altijd al m'n....
FRÉ
(invallend).

Scrupules en gemoedsbezwaren weg.
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ATIE
(nu droevig opeens en ernstig).

Ja, dat doe je.
('n Stilte.)

FRÉ.

Ik weet waar jij aan denkt, kleine puriteinsche. Raden? Jij kunt nooit zeggen: ‘ik
denk, ik denk, wat jij niet raadt of denkt’, want ik raad 't altijd.
(Nu héél beslist, terwijl hij haar glimlachend aanziet.)

Je denkt aan thuis, en aan Wim.
ATIE
(knikt toestemmend, wat beschroomd).

... Hoe weet je dat?
FRÉ.

O heilige onschuld, moet je dàt nog vragen? Je was opeens weer overweldigd door
het besef van je eigen, van ons beider egoïste leven. Wil ik jou eens even laten
denken? ‘Wat zijn ze thuis anders! Terwijl ìk hier geniet in de zon, gaan zij daar hun
ronde van grauwe, dagelijksche plichten, met grauwe, saaie kleeren aan, die slecht
passen....’
ATIE
(haastig).

Dàt dacht ik niet.
FRÉ.

Sst! ‘En Wim, zooals diè leeft voor anderen. Diè vergeet niet hun ellende.... Wat ìs
hij toch goed! Die nobele brief, dien hij me geschreven heeft bij ons huwelijk. En
dat hij ons hier nu op wil zoeken, op z'n terugreis van Indië, terwijl ik weet wat hem
dat kosten zal. Fré, enkel egoïsme....’
ATIE
(invallend, pijnlijk).

Nee, nee, dat niet, dàt dacht ik niet....
FRÉ.

Sst! ‘En hij: enkel zelfzuchtige, opofferende liefde. Hoe is 't mogelijk, wààraan lag
't toch dat ik vroeger niet van hem houden kon, terwijl hij alles heeft wat m'n hart en
ziel’.... enz. enz. Goed geraden?
ATIE
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(zacht).

Nee, niet alles.
FRÉ.

Maar toch het voornaamste?
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ATIE
(hem nu aanziend).

Hoe kùn je toch altijd weten....?
FRÉ
(glimlachend).

O kindje, 't is zoo eenvoudig,
(strekt z'n linkerhand uit, de palm naar boven en beweegt ze op en neer).

Zóó, zóó ligt je hart op m'n hand. Ik voel het kloppen er van; nu zacht, dan hard,
haastig, bonzend zelfs.... Geen harteklop van je, die voor me verborgen blijft.
ATIE
(hem omhelzend).

'n Toovenaar ben je, 'n toovenaar!
(Naar rechts op den achtergrond wijzend.)

Kijk, daar komt de boot aan. Ik heb 'n beetje spijt, dat we toch niet naar beneden zijn
gegaan, om te zien of hij er op is.
FRÉ.

Carina, we wèten immers niet of hij vandaag of morgen zal komen. Hij had me
geschreven, dat hij het museum in Napels zou gaan bekijken, en als de historicus
Wim daar eenmaal is, kun je er zeker van zijn, dat die er niet gauw vandaan zal zijn
te krijgen.
(Korte stilte.)

ATIE
(voor zich uitstarend, zacht).

Wat zal 't hem kosten om hier te komen.
FRÉ
(luchtig).

Misschien niet zooveel als je denkt. Misschien is hij in Indië z'n vroegere gevoel
voor je wel te boven gekomen.
ATIE
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(op 'n toon van verlichting).

Zou je denken? Als dàt eens kon! Wat zou dat heerlijk wezen.
FRÉ
(terwijl hij teeder haar wang kust).

'n Kus van devotie en eerbiedige teederheid, liefste. Wat ben je goed! De meeste
vrouwen zou 't hinderen zich zoo'n mogelijkheid voor te stellen: vergeten te worden
door 'n vroegeren minnaar.
ATIE
(zacht, weer uitstarend naar de zee).

O, vergeten zal hij me niet....
(Nog zachter.)

En dàt verlang ik ook niet....
(aarzelend),

(terwijl ze hem weer aanziet).

Weet je nog, hoe we verleden spraken over ons gaan wonen in Holland: 'n buiten
dat je zou willen koopen.
FRÉ
(luchtig).

Zeker, dat konden we wel doen. De zomermaanden buiten en dan 's winters naar 't
Zuiden trekken.
ATIE
(aarzelend, zacht voor zich kijkend).

Niet alle winters.
FRÉ.

Waarom niet?
ATIE
(a.v.)

Ze zouden ons 's winters 't meeste noodig hebben.
FRÉ
(glimlachend).
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Wie?
ATIE
(heel zacht, als beschaamd).

De armen.
FRÉ
(a.v.)

O!! Wou ze de weldoende dame gaan spelen!
ATIE
(pijnlijk).

Niet spélen. 't Zìjn als ik kon.
(Dringend nu.)

Fré, we mògen niet altijd blijven leven zooals nu, alleen voor ons zelf. 'n Jaar had ik
je beloofd en het jaar is nu om. De tante's rekenen er ook op.
FRÉ
(a.v.)

Och kom. Die goeie tante's! Heb je hen misschien beloofd, dat je Fré over 'n jaar aan
'n handje terug zou brengen naar Holland?
(Atie antwoordt niet, ziet pijnlijk voor zich uit.)

Moest ze den zondaar
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bekeeren en op het rechte pad terugvoeren? 'n Degelijk, respectabel mensch van hem
maken: lid, misschien wel president van allerlei nuttige commissie's en vereenigingen?
Ik ziè ze, die mooie illusie van hen.
ATIE
(nu pijnlijk, haast heftig).

Niet àltijd spotten. Dat is leelijk. 't Doet me pijn. Dan voel ik je opeens zoo ver van
me af.... 'n leegte in me.
FRÉ.

Ver van mij af?!
(Hij omarmt haar vast en hevig.)

Ben je zóó ver van me af?
ATIE
(ziet hem droevig aan)

Ja; tòch ver van je af. Je moet ernstig zijn, Fré.
FRÉ.

Buonissimo, ernstig. Jij ‘lady bountiful’ dus, en ik.... de weldoende heer? Net 'n rol
voor mij. Ik zie mezelf al, 's avonds wandelend door 't dorp, m'n heerlijkheid.
(Z'n hand uitstekend.)

Ik zegen u, m'n volk! En Zondags: wij samen gêarmd naar de kerk, ik met 'n hoogen
hoed, 'n beeld van Hollandsche, deftige degelijkheid en respectabiliteit; minzaam
groetend de dorpsbewoners: vriendelijk, joviaal zelfs en toch niet te gemeenzaam.
(Op hoogst komieken minzamen, neerbuigenden toon, terwijl hij met de hand wuift.)

‘Bonjour, bonjour vriend, hoe gaat 't? Goeie morgen juffrouw, hoe maakt het uw
kleintje? Zoo, lieve kleinen, zoo vroolijk op den Zondagmorgen?’ En in de kerk....
(Hij kermt opeens.)

Ooh!
ATIE
(worstelend met haar lachen, would-be streng.)

Wàt in de kerk?
FRÉ
(a.v.)
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Dat vizioen! Zie je 't niet? Ruik je 't niet? Die combinatie van stovenlucht, pomade,
gemeene zeep, goedkoope eau-de-cologne, pepermunt, gesteven kleeren en....
menschenhums en -adems. En dan van tijd tot tijd het inspireerend gezicht op 'n paar
honderd wijd geopende muilen als bekken van gapende visschen, die
(lang uithalend)

bleêerren, bleêerren!.... O Atie, Atie! Alles, maar dàt niet!
(Atie wendt haar gezicht af om haar lachen te verbergen.)

Schrei je van ontsteltenis over het vizioen!
ATIE
(half geërgerd).

Nee, ik moest huilen om jou, maar zooals altijd....
(Zij lacht opeens.)

FRÉ
(vroolijk invallend).

Ze lacht, ze lacht! Goddank, ze lacht!
ATIE
(zich bedwingend, nu weer ernstig).

Nu niet meer.
FRÉ.

Niet droevig kijken, Carina. Je màg later de weldoende dame spelen, hoor!
(Hij neemt haar hoofd tusschen z'n handen.)

O, die lieve, verwijtende oogen, en dat pijnlijke mondje.
(Hij kust innig haar lippen.)

Ik weet nooit welke Atie ik het liefste heb, het strenge puriteintje of het uitgelaten
jonge meisje, of het onschuldige reine madonnatje, of het zonnige liefdevrouwtje.
Ik adoreer ze allemaal, allemaal!
ATIE
(droevig glimlachend).

Ik 'n madonna?! De madonna's dachten geen kwaad en wisten van geen kwaad.
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FRÉ
(spottend).

En zij weet alles, hè? Zij kent àl de zonden van de wereld op haar duimpje, ingelicht
door haar boozen Fré?
(Haar in de oogen ziend.)

Kijk, kijk, kijk, nu verdwijnt de strengheid weer. Het puriteintje blaast den aftocht
en het liefde-vrouwtje komt in haar plaats....
ATIE
(half zuchtend, half lachend).

O Fré, o Fré!
(Hij maakt het bovenste haakje van haar japon los om haar hals te kussen.)

ATIE
(opeens verlegen)

Nee, nee, niet doen, niet doen!
FRÉ
(lachend).

O Atie, je bent heerlijk! Die schaamte opeens!
(Op grappig gemaakten eerbiedigen, verlegen toon.)

Mag ik je niet even, voor den àllereersten keer, 'n klein, eerbiedig kusje geven in je
hals daar? Ik zal onderwijl m'n oogen dicht doen.
(Atie schatert nu opeens, en geeft hem 'n oorvijg.)

ATIE.

Dáár! Dat verdien je.
(Zich losmakend.)

O foei, er moest eens iemand komen,
(Tot Fré, die uitkijkt naar den weg.)

Zie je wat?
FRÉ
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(a.v.).

... Nee.... Ik dacht 'n oogenblik....
ATIE
(haastig).

Dat mevrouw Houwaert aankwam?
FRÉ
(glimlachend).

Heel knap geraden voor jou.
ATIE
(zonder hem aan te zien, half verlegen).

Ze werd gisteren bleek toen je haar aansprak in 't hotel. Ze ging dadelijk heen, en
haar nichtje zei later, dat ze onwel was geworden.
FRÉ
(doet heel verwonderd).

Och kom! Heusch waar?
ATIE
(a.v.)

Ik was haast bang voor haar oogen, - die uitdrukking er in.
FRÉ
(knikkend).

Ze heeft Indisch bloed.
ATIE
(met 'n zucht).

't Is 'n zeldzaam mooie vrouw.
FRÉ
(peinzend).

Ja, ze ìs mooi. En toch niet meer wat ze vijf jaar geleden was. Toèn was ze mooi!
Sapristie! Ik heb nooit 'n vrouw gezien met zóó'n mooi gevormden mond. - Waarom
zucht je, liefste?
ATIE
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(zacht).

Omdat ik nu weet, dat jij niet de man bent, die vroeger zóó'n mooien vrouwemond
platonisch zal hebben bewonderd.
FRÉ
(vroolijk).

Wat 'n karakterinzicht heeft ze gekregen, bewonderenswaardig!
ATIE
(heel zacht, nog voor zich kijkend).

Je hebt van haar gehouden, niet?
FRÉ.

Niet als van jou. 't Was 'n groene hevige jeugdpassie alleen, als 'n raket, psst!
(Imiteert het geluid en de beweging van 'n vuurpijl.)

ATIE
(a.v.)

Was ze toen al weduwe?
FRÉ.

Nee, toen nog niet.
(Atie wendt pijnlijk beschaamd haar hoofd af.)

O Atie, je bent toch 'n snoes. Nu bloos je voor mij. Zóó zou 'n heilige blozen.
ATIE
(half pijnlijk, half geërgerd).

Ik schaam me zoo voor je.
FRÉ
(onschuldig-verwonderd).

Waarvoor?
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ATIE.

Omdat ik weet....
FRÉ
(invallend, forsch beslist).

Gekheid. Nièts weet je. Je moet je fantasie bedwingen, kindje. - Je weet alleen, wat
ik je nu verteld heb, dat ik kort en fel op haar verliefd ben geweest.
ATIE
(smartelijk, hevig).

Ik wìl niet meer over haar hooren, nooit meer.
('n Stilte.)

ATIE
(zacht aarzelend).

Ik begrijp niet, als ze zóó mooi was, dat je liefde zoo kort maar geduurd heeft....
FRÉ
(doet heel verwonderd).

Liefde? Welke liefde? Voor wie?
ATIE
(a.v. verlegen).

Voor die vrouw....
FRÉ.

Oooh!! Voor mevrouw Houwaert, over wie we nooit meer zouden spreken? - Ja, ik
miste wat in haar, kindje. - Zoo ging het me vroeger altijd met de vroùwen. Ik was
altijd maar verliefd op het één of ander ààn of ìn hen: op 'n muzikale stem, 'n mooie
hals, gracieuse bewegingen, 'n lieve lach....
ATIE
(invallend, angstig).

O!.... en ik, Fré!
FRÉ
(kust haar glimlachend).
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Jij bent de vrouw, die het meest vereenigt, al mis je ook ièts, - van dat wat zij te veel
had.
ATIE
(gespannen).

En wat is dat?
FRÉ
(terwijl hij haar glimlachend vlak in de oogen ziet, langzaam).

Diablerie. - 'n Korreltje er van is 'n charme in 'n vrouw, terwijl zìj....
(Tusschen z'n tanden.)

'n Duvel was ze....
(peinzend.)

Maar mooi is ze zeker.
ATIE
(angstig opeens, terwijl ze haar armem onstuimig om hem heen slaat.)

Niet meer aan haar denken nu! Je bent van mij, van mij alleen, hoor je!
(Dreigend.)

En als 'n ander je ooit van me weg zou nemen....
FRÉ
(op droevig, klaaglijken toon).

Arme, geschaakte Fré!
ATIE.

Dan....
FRÉ
(glimlachend)

Wat dan?
ATIE
(heftig, dof-beslist, haar tanden op elkaar geklemd).

Dan zou ik van je heengaan.
FRÉ
(a.v. ongeloovig).
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Zou je heusch?
ATIE
(a.v.)

Ja, dat zou ik.
FRÉ
(glimlachend plagend).

Daar zou je volstrekt geen reden toe hebben. Weet je niet meer wat ik je van te voren
eerlijk gezegd heb: dat ik je geen trouw kon beloven?
ATIE
(heel hevig smartelijk).

Dat meende je niet! En ik heb 't niet geloofd!
FRÉ
(a.v.) (langzaam).

Dat was dan wèl onverstandig van je.
ATIE.

Nee, nee, nu geen gekheid maken. 't Is te vreeselijk.
(Hem opnieuw omklemmend.)

Je hoort aan mìj! Je blijft bij mij!
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FRÉ.

'n Puriteintje, dat zich vastklemt aan 'n egoïst levensgenieter als ik? 'n Slecht....
ATIE
(invallend, glimlachend nu).

Stil, niet slecht. Je bent als 'n zon, als één van de Grieksche Goden. Bij hen vroeg je
ook niet of ze goed of slecht waren. Ze waren mooi en stralend en werden daarom
geadoreerd en bewonderd.
FRÉ.

Ik 'n Grieksche God! Dat noem ik 'n vergelijking naar m'n hart! Diè had ik willen
zijn.
ATIE
(opeens kinderlijk overmoedig).

Ik moet je eens even zien als Dionysus of Bachus met blaâren om je hoofd.
FRÉ.

Wingerdblaren zijn hier niet.
ATIE.

Hindert niet. Alle blaren zijn goed.
(Plukt 'n paar takjes van 'n olijfboom, die op 't plateau staat en legt hem die op 't hoofd.)

FRÉ.

En jij als Hebe met bloemen in 't haar.
(Plukt eenige bloemen en steekt haar die in 't haar.)

Zóó! Lief, lief, wat zie je er nu mooi uit!
ATIE
(z'n hand vattend, echt jong jolig).

Hebe en Dionysos!
(Opeens 'n beetje verschrikt.)

O Fré, wat zijn we lichtzinnig!
(Mevr. Houwaert en freule Sixema komen intusschen van rechts achter den weg op wandelen,
zonder dat zij het merken.)

FRÉ.
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Ja verbeeld je, dat je vader en ds. v.d. Pals ons zoo eens zagen.
(Doet nu heel grappig den zalvenden toon van ds. P. na.)

‘Mijnheer van der Bank, dit is 'n zondig spel, 'n onzedelijk spel, dat uw ziel en die
van....’
ATIE
(ziet nu opeens de dames).

Pas op, daar is ze!
FRÉ
(kalm).

Wie?
ATIE.

Sst! vlak bij ons; Mevrouw Houwaert.
FRÉ
(heel kalm).

Welnu, en wat zou dat? Dan zullen we elkaar even ontbladeren.
FRÉ
(neemt langzaam de blaren uit z'n haar en groet dan naar beneden).

Ah, mevrouw Houwaert, dat is 'n verrassing! Komt u misschien even bij ons uitrusten
op de bank?
(Mevrouw Houwaert, 'n mooie, donkere vrouw, zeer elegant gekleed, komt met haar nichtje,
freule Sixema, naar boven. Begroeting.)

FRÉ.

Hoe gaat 't u, freule?
(Tot mevr. Houwaert.)

Onze ontmoeting was gisteren zoo vluchtig. U is dus gelukkig weer hersteld, naar
ik zie?
MEVR. HOUWAERT
(luchtig).

O, die ongesteldheid van me had niets te beteekenen.
FREULE SIXEMA.

Hè tantetje. Ik had u nog nooit zoo gezien, - zoo bleek als u zag. En die vreeselijke
hoofdpijn er nà.
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MEVR. HOUWAERT
(scherp).

Gekheid, kind, één van m'n gewone migraines.
(Glimlacht tot Fré en Atie.)

M'n nichtje heeft 'n kleine neiging tot overdrijving.
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FRÉ.

Gaat u zitten dames. Er is plaats genoeg voor u drieën op de bank. Dan zet ik me in
deemoedige houding aan uw voeten.
(De drie dames zetten zich op de bank. Fré tegenover hen op den grond.)

MEVR. HOUWAERT
(met 'n sarcastisch glimlachje).

'n Heel natuurlijke gemoedsstemming voor u, die van deemoed.
FRÉ.
(glimlachend tot haar opziend).

Niet waar? Me aangeboren, geloof ik.
MEVR. HOUWAERT.

'n Prachtige avond!
(Tot Atie.)

U houdt zeker van Capri, mevrouw?
ATIE
(knikkend, zacht met vuur).

... Capri is heerlijk!
MEVR. HOUWAERT
(Atie onderwijl scherp monsterend.)

'n Ideale plaats voor 'n lune de miel. Of bent u dien tijd al voorbij?
ATIE.

We zijn 'n jaar getrouwd, mevrouw Houwaert.
FRÉ.

U hebt toch zeker onze annonce ontvangen?
MEVR. HOUWAERT
(luchtig).

't Kan wel zijn. Ik herinner me niet meer. Ik was toen zwervende.
(Tot Atie.)

En hebt U tweeën ook al dien tijd gezworven?
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FRÉ.

Ja, op m'n jacht.
MEVR. HOUWAERT.

Zoo, zoo. - Dat was 'n oude illusie van u om 'n jacht te bezitten, weet u nog? Wij
hebben samen indertijd nog 'n plan voor het intérieur er van gemaakt.
FRÉ.

Zeker, dat herinner ik me.
MEVR. HOUWAERT
(tot Atie).

Mijnheer van der Bank en ik waren vroeger heel bevriend, bons camarades.... Dat
heeft hij u misschien wel verteld?
(Atie knikt nauw merkbaar.)

(Tot Fré.)

't Is immers vijf jaar geleden sedert wij elkaar het laatst gezien hebben?
FRÉ
(spreekt voortdurend tot haar met licht ironische vormelijkheid om haàr stijfheid).

Ik meen van wel. Mijnheer uw man was toen met verlof in den Haag. Hij was destijds
gezant te Weenen, meen ik.
MEVR. HOUWAERT.

Ja, in Weenen. En u had - kort nadat ik u had leeren kennen - tijdelijk kamers genomen
in den Haag. Allerliefste kamers op 't Voorhout. - Empire meen ik, niet?
FRÉ.

Juist, empire. Uw geheugen is bewonderenswaardig.
MEVR. HOUWAERT.

Ja, drie maanden ben ik er toen gebleven, en na dien tijd hebben we elkaar niet meer
gezien.
(Freule Sixema die al even te voren op was gestaan en rond had gekeken, zegt nu ongeduldig:)

FREULE SIXEMA.

Tante, de zon gaat zoo heerlijk onder. Zouden we even niet wat hooger gaan, naar
dat rotspunt dáár
(zij wijst naar links achter)

om 'n wijder uitzicht te hebben.
MEVR. HOUWAERT.
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Ga je gang, chérie, maar ga niet alleen. Je weet, dat je gauw duizelig wordt en niet
al te stevig op je voeten staat.
(Met 'n beminnelijk glimlachje tot Fré.)

Misschien wil mijnheer van der Bank
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wel zoo vriendelijk zijn je even te chaperonneeren. Dan houden mevrouw en ik elkaar
in dien tijd gezelschap.
FREULE SIXEMA.

't Pad is anders niet steil, tante. U kunt het zelfs wel gaan.
MEVR. HOUWAERT.

Dank je Ada, ik ben moe. Ik blijf hier zoolang even uitrusten.
FRÉ.

En mijnheer van der Bank zal zoo vrij zijn u onderwijl gezelschap te blijven houden.
FREULE SIXEMA
(vleiend tot Atie).

Gaat ù dan mee, mevrouwtje? 't Is niet ver, 'n kwartiertje maar.
(Atie ziet Fré weifelend aan.)

FRÉ
(hartelijk tot Atie).

Als je tenminste niet duizelig meer bent, Carina.
ATIE
(heel zacht, teleurgesteld).

O nee, voor mij hindert 't niet.
MEVR. HOUWAERT
(met gemaakte vriendelijkheid).

Duizelig, zegt u? O maar dan mag uw vrouwtje niet zonder u gaan. Mijnheer van
der Bank ik verbaas me over u. Is dat uw oude hoffelijkheid? Daar heb ik andere
souvenirs van.
ATIE
(blozend van ergernis).

U vergist u, mevrouw Houwaert. Tusschen Fré en mij kan gelukkig geen sprake zijn
van hoffelijkheid. Die bestaat alleen tusschen oppervlakkige kennissen.
MEVR. HOUWAERT
(glimlachend tot Atie).

Zooals mijnheer uw man en ik vroeger waren, meent ù.
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(Luchtig.)

Misschien heeft u gelijk.
(Even zien Atie en zij elkander aan.)

Tusschen u beiden bestaat alleen de politesse du coeur. Vergeef me, 't was m'n
bezorgdheid voor u, die me die flater deed begaan.
ATIE
(pogend luchtig te spreken).

'n Heele onnoodige bezorgdheid, gelukkig. Ik zal heel graag met uw nichtje meegaan.
FRÉ
(die glimlachend heeft aangehoord).

Neem m'n stok dan mee, Atie.
(Geeft haar dien.)

En past u goed op m'n vrouw, freule. Aan u draag ik haar veiligheid op.
MEVR. HOUWAERT
(lachend).

Ik zou dien liever aan den stok opdragen. M'n nichtjes steun is niet veel waard op
de bergen.
FRÉ.

Het pad is breed voor het eerste half uur. Er is geen kwestie van gevaar.
FREULE SIXEMA.

U kunt op me rekenen, mijnheer van der Bank. Ik breng uw vrouw veilig en ongedeerd
weer bij u terug.
(Atie en freule Sixema verdwijnen links al klimmend langs het pad. Fré wuift hen na.)

('n Stilte. Beiden zien de wandelaars na. Mevr. Houwaert eerst met 'n sarcastisch lachje.)

MEVR. HOUWAERT
(met 'n lichte zucht).

Daar gaat de jeugd! Ze ziet er allerliefst uit, uw vrouwtje. En 'n charmant toilet heeft
ze aan. Zeker door u ontworpen?
(Fré knikt.)
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Ik ken uw gaven nog van vroeger. Wilt u niet op de bank komen zitten? Er is nu
plaats genoeg.
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FRÉ.

Dank u. Ik zit hier best. M'n gezicht naar de zon.
MEVR. HOUWAERT
(zich omwendend om naar de zon te zien).

O, 't is waar....
FRÉ.

U bent bescheiden, mevrouw Houwaert.
MEVROUW HOUWAERT
(licht schouderophalend).

Altijd geweest. Net als u.
(Glimlachend zien ze elkaar even in de oogen.)

(Na 'n korte stilte.)

U vindt me zeker veranderd, niet? U ziet, die opmerking over de zon negeer ik.
FRÉ
(spottend glimlachend).

'n Ietsje ceremoniëeler dan vroeger.
MEVR. HOUWAERT.

Ceremoniëeler? Hoe zoo?
FRÉ
(a.v.).

Ik meen, dat we elkaar vijf jaar geleden tutoyeerden, of vergis ik me?
MEVR. HOUWAERT
(aarzelend).

Nee, maar ik dacht tegenover uw vrouwtje....
FRÉ.

O, m'n vrouw is verstandig en zou 't heel natuurlijk gevonden hebben als oude
vrienden, zooals ik en uzelf haar verteld had, dat we zijn, - elkaar bij den naam zouden
noemen. Ik vermoed natuurlijker dan deze vormelijkheid.
(Mevr. Houwaert kijkt voor zich heen. Na 'n oogenblik begint ze, hem nu aanziend.)
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MEVR. HOUWAERT.
U

bent veranderd.
(Als Fré haar verwonderd aanziet.)

Ja, heel erg veranderd.
(Ernstig.)

Ik begrijp nu, dat u gelukkig bent.
(Met 'n zucht.)

Uw vrouwtje heeft alles wat 'n vrouw verlangen kan te bezitten: schoonheid, gratie,
jeugd, goedheid, naar ik vermoed, alles.
FRÉ.

't Is heel edelmoedig van u dat te zeggen.
MEVR. HOUWAERT
(ernstig).

Waarom edelmoedig? 't Is waar. Ik begrijp nu ook, dat zij u geleerd heeft lief te
hebben: de complete liefde. Wij anderen waren maar....
FRÉ
(invallend, zacht).

Ik heb waarachtig van je gehouden, Mimi.
MEVR. HOUWAERT
(even met 'n weemoedig glimlachje)

Mimi....
(Weifelend, nu weer ernstig.)

Heb je?
FRÉ.

Heb ik 't je niet getoond?
MEVR. HOUWAERT
(licht weemoedig).

Drie maanden lang, 't is waar. En voor jou wàs 't lang in dien tijd.
(Met 'n zucht als van verlichting, ernstig.)
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Ik ben zoo blij, dat 't nu gebeurd is. - Dat ze voorbij is, onze eerste ontmoeting.
(Hij ziet haar vragend aan.)

(Spottend glimlachend.)

Je hoeft niet te schrikken. Volstrekt geen reden voor.
(Weer ernstig.)

't Is waar, ik had er tegenop gezien. Er voor gevreesd - en.... tegelijk naar verlangd.
- Toen ik je naam las in 't hotelboek, stroomde opeens al de oude onrust, al het
vroegere verlangen weer over me heen als 'n vloedgolf.
FRÉ
(zacht, getroffen).

Lieve Mimi. Geloof dat het mij ook heel gelukkig maakt je terug te zien.
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MEVR. HOUWAERT
(met 'n sarcastisch glimlachje).

'n Kalm geluk, hè? Je hoeft anders niet bezorgd voor me te wezen en niet zoo
medelijdend patroniseerend te spreken.
(Met luchtige opgewektheid.)

De onrust is nu weg, totaal verdwenen, hoor! Voor het eerst voel ik me tegenover
jou: rustig en volmaakt kalm.
(Met 'n vertoon van eenvoudige hartelijkheid.)

En niet waar, bons camarades mogen we wel blijven? Je vrouwtje: je heele
onverdeelde liefde en mij wat vriendschap. Dat is niet te veel gevraagd?
FRÉ.

Natuurlijk niet. Je bescheidenheid is touchant, Mimi. Vroeger was die, meen ik, niet
zoo groot. Je bent zeker wèl veranderd.
MEVR. HOUWAERT
(terwijl ze hem vol aanziet, vast).

Dat ben ik ook. Door jou.
FRÉ
(niet begrijpend).

Door mij?
MEVR. HOUWAERT
(glimlachend).

Dacht je, dat 't door mìj kwam? (Nu weer ernstig met nadruk.)

Ik wilde wel voor je voelen zooals nu, maar....
(Zachter.)

Ik was bang voor mezelf. Bang dat het oude gevoel, dat in al die jaren niet had willen
sterven, nu bij het weerzien met de oude kracht op zou leven. - Zooals op dat
oogenblik toen ik je naam las in het boek.
(Vast.)

't Gebeurde niet, Goddank. Nadat ik je gezien had, was ik veranderd.
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(Met grooten nadruk.)

Jìj bent de oude niet meer.
FRÉ
(verbaasd).

Ben ik veranderd?
MEVR. HOUWAERT
(knikt van ja, glimlachend).

Is mijnheer nu in zijn ijdelheid gekwetst? Dat hoeft toch niet. In je voordeel, hoor.
(Ernstig.)

Zeker door den invloed van je vrouwtje; door haàr reine goedheid. Je doet me nu
aan je broer denken.
(Als ze ziet, dat hij verbaasd ongeloovig kijkt..)

Ja, dien heb ik voor 'n kleine anderhalf jaar toevallig in Genua ontmoet, toen hij er
de boot nam naar Indië.
(Even zachtjes lachend.)

Dio mio, zooals de man me verwenschte toen ik hem even aansprak en naar je
informeerde. Hij leek toen nog geknakt door het verlies van z'n meisje, de arme.
(Weer ernstig met nadruk.)

Heusch, je lijkt op hèm. Je bent nu echt Hollandsch geworden: degelijk en goed....
'n bèetje nuchter haast.
(Zachter.)

Je chàrme is weg. En daarmee je macht over mij.
(Nu, als tot zich zelf, zonder hem aan te zien.)

Wie had dàt kunnen denken! Ik had vroeger zoo stellig geloofd: al wordt hìj oud, hìj
verandert nooit. - Hij blijft dezelfde prince charmeur. En nu....
(Ze ziet hem nu weer aan met 'n droef glimlachje.)

't Is wel curieus, maar soliditeit en deugd flatteeren je niet, Fré. Ik kan nù alleen met
je zijn, zonder eenige, de minste vrees voor mezelf. - 'n Heele verademing. Al heeft
't me ook even (met 'n droevig lachje)
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wij vrouwen zijn eenmaal wezens van contradictie, hè? - 'n kleìn gevoel van désillusie
gegeven.
(Langzaam, zacht.)

't Is me zoo vreemd nog, de oude onrust opeens te moeten
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missen, 'n soort van nuchtere leegte haast in me
(Zij zucht even, terwijl ze weemoedig als in gedachten voor zich uitstaart.)

FRÉ
(die haar onderwijl met stille ergernis, nu en dan op zijn lippen bijtend heeft aangehoord,
gedwongen vroolijk).

't Maakt me buitengewoon gelukkig en trotsch dit allemaal te hooren. Ik op m'n broer
lijken, de volmaakte Willem, ik hollandsch-degelijk en goed geworden. Ik moet 't
direct aan de tante's schrijven.... Die zullen er om juichen. En nu dit zoo is, nu ik
dusdanig gemetamorfoseerd ben, is er ook geen enkele reden, waarom wij, jij en ik
meen ik, elkaar hier zouden mijden, die weinige dagen, dat we nog samen zullen
zijn, wel?
MEVR. HOUWAERT
(hem aanziend, vast, kalm en vroolijk).

Geen enkele reden.
FRÉ.

We kunnen nu zelfs rustig en vriendschappelijk eens met elkaar wandelen?
MEVR. HOUWAERT
(vriendelijk).

Als je vrouwtje dat ten minste goed zal vinden en je beiden m'n gezelschap niet zult
beschouwen als dat van 'n facheuse troisième? Wat ik onder de omstandigheden heel
natuurlijk zou vinden, vooral van joùw kant.
FRÉ.

Geen kwestie van Mimi. 'n Charmante troisième.
MEVR. HOUWAERT.

Hoe heet je vrouwtje?
FRÉ.

Atie. Atie van Weelen, wist je dat niet?
MEVR. HOUWAERT.

'n Lieve, kinderlijke naam; juist voor hàar. Ah, daar komen de wandelaars terug.
(Atie en freule Sixema komen nu van links achter het pad afdalen naar het plateautje.)

MEVR. HOUWAERT.

Was 't mooi Adalief?
FREULE SIXEMA.
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Heerlijk, tante. 'n Verrukkelijk uitzicht. We overzagen 't halve eiland. Mevrouw van
der Bank staat alleen nog minder vast op haar beenen dan ik. Ze was 'n paar keer
zóó....
(Atie geeft haar smeekend 'n wenk.)

O, 't is waar....
FRÉ
(staat nu op en gaat naar Atie toe, met echte bezorgdheid)

Was je wèèr duizelig, Atie? Hoe kom je zoo? Dat was je vroeger toch nooit!
ATIE
(lacht hem geruststellend toe).

Nee. Vandaag alleen wat. Ik zal wat oververmoeid zijn.
MEVR. HOUWAERT.

Gaat u dan zitten, mevrouwtje.
(Atie gaat zitten.)

Mag ik u m'n reukflleschje geven?
(Biedt 't haar aan.)

ATIE.

Dank u. Ik ben nu weer beter.
MEVR. HOUWAERT
(opgewekt-vriendelijk).

Ik heb juist aan uw man verteld, dat ik hem zoo veranderd vind, in z'n uiterlijk en
manieren.... In z'n voordeel wel te verstaan Hij doet me nu aan z'n broer denken.
(Als zich herinnerend, berouwvol, zacht.)

O pardon, ik vergat....
(eindigt niet).

ATIE
(koel-verbaasd).

Op Willem? Dat vind ik niet. Ik vind Fré niets veranderd. Niet zoolang ik hem ken
tenminste.
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MEVR. HOUWAERT
(a. v)

Dan dateert z'n verandering misschien al van vóór uw kennismaking met hem.
FRÉ
(tot freule Sixema).

Kende u Capri al, freule?
FREULE SIXEMA.

Nee, ik ben hier voor den eersten keer. Tante ook. Zijn hier veel mooie wandelingen?
FRÉ.

'n Menigte.
MEVR. HOUWAERT.

De hotelhouder vertelde me van één prachtige wandeling, de beroemde van Capri
naar het schijnt. Ze moet van hier uitgaan, meen ik,
(zij wijst naar boven links)

en hoog langs de rotsen loopen. Van één punt af, moet men naar drie kanten het
uitzicht hebben op de zee.
FRÉ
(beslist toestemmend).

Ja. De mooiste wandeling van het eiland, vooral bij maneschijn.
FREULE SIXEMA
(opgewonden).

Die moeten wij dan maken, tante.
FRÉ.

Ik moet er u alleen op voorbereiden freule, dat het pad steil is, héél smal en vlak
langs den afgrond gaat. De rotsen zijn er ongeveer 'n 1000 voet hoog en staan
loodrecht in de zee. Alleen 'n pad voor menschen, die geen last hebben van
duizeligheid.
MEVR. HOUWAERT.

Hoe jammer! Dan kunnen wij 't niet gaan, Adalief. Of misschien als we 'n gids zouden
nemen....
FREULE SIXEMA.
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Nee tantetje, dan waag ik 't er niet op. Vlak langs den afgrond, ik ril er van. Ik voèl
me er al ingetrokken worden.
(Zij houdt de handen voor haar oogen.)

FRÉ
(tot mevr. Houwaert).

Zou ìk u tót gids mogen dienen?
MEVR. HOUWAERT
(als verbaasd, wat spottend).

U?! Is de mondaine mijnheer van der Bank nu ook nog 'n moedig bergbeklimmer
geworden?
FRÉ.

Verwondert u dat? Ik durf beweren, dat m'n mondaine voeten even vast staan als die
van 'n Capriaanschen gids en dat m'n hand even krachtig is. Wilt u de proef er van
nemen?
MEVR. HOUWAERT
(koel).

Nee, ik dank u.
ATIE
(die onderwijl naar rechts naar den weg heeft gekeken).

Fré, kijk eens, is dat niet....? Ja zeker, 't is Wim, die daar aankomt.
FRÉ
(uitkijkend).

Waarachtig, hij is 't.
(Tot mevr. Houwaert.)

M'n tweelingbroer, mevrouw Houwaert, in uiterlijk en karakter. U kunt u nu opnieuw
overtuigen van de treffende gelijkenis.
ATIE
(zacht).

Laten we hem tegemoet gaan, Fré!
FRÉ.

Zeker, dat zullen we.
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MEVR. HOUWAERT.

Dan zullen wij zoolang hier blijven om het weerzien niet te storen.
(Fré en Atie loopen haastig naar beneden, Willem tegemoet, die van rechts komt aanwandelen.
Willem, forsche blonde man met gebruind gelaat,
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eenvoudig maar keurig en correct gekleed. Rustig en zeker in z'n bewegingen, hoewel wat
stijf.)

(De ontmoeting tusschen de drie menschen heeft iets gedwongens. Fré is 't meest op z'n gemak;
hoewel zijn losheid iets gekunstelds heeft.)

FRÉ
(hem de hand gevend).

Wel Wim, kerel, hoe gaat het? Het doet me almachtig veel pleizier je te zien. Al
bizonder vriendelijk van je om ons hier op te komen zoeken. Net iets voor jou,
trouwens.
(Willem geeft nu Atie de hand. Zij is meer verlegen, minder op haar gemak dan hij.)

ATIE
(zacht).

Dag Wim!
WILLEM
(knikt glimlachend).

Ik ben blij je te zien, Atie.
ATIE
(a.v.) (nu iets warmer).

Ik ook.
FRÉ.

We dachten stellig, dat je vandaag nog in Napels zoudt zijn gebleven; in 't museum.
WILLEM.

Ja, dat was ook eerst m'n plan, maar....
(Nu iets verlegen, hoewel hij zijn verlegenheid gauw overwint.)

't Weer was zoo mooi.... Ik wou eerst.... ik verlangde naar wat natuurgenot.
FRÉ.

En hoe heb je ons hier nu gevonden? Louter toeval?
WILLEM.

Nee. Ik was eerst naar 't hotel gegaan. En daar vertelde de portier me, dat hij jullie
dezen kant had zien uitgaan.
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ATIE
(nog schuchter).

Wat ben je veranderd, Wim, ik meen - zooveel forscher geworden. - En zoo verbrand!
WILLEM.

Het effect van de Indische zon. - Jij bent ook veranderd, Atie.
(Hij ziet haar bewonderend aan, licht geroerd.)

ATIE
(zacht).

Vind je?
WILLEM.

Heel veel. - Ook....
(Hij houdt op, ziet naar haar japon.)

ATIE.

Je kijkt naar m'n japon. Die heeft Fré ontworpen.
WILLEM

Dat dacht ik wel. Ze is wat vreemd, maar heel mooi.
ATIE
(zacht, bijna iets angstig).

Vindt je ze te mooi?
FRÉ
(gehinderd door haar toon).

Gekheid. Niets is te mooi voor jou.
WILLEM
(hartelijk, met warmte).

Ik vind ze ook niet te mooi. Dat moet je niet denken. Zij past bij je. Méér, 't is waar,
dan je vroegere....
(Houdt wat verlegen stil.)

(Atie lacht opeens zachtjes.)

ATIE.
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O Wim, jouw toilet is ook veranderd. Je hebt 'n gekleurde das aan.
WILLEM
(glimlachend).

Modieuser geworden, hè? Bevalt je dat beter?
ATIE
(zij knikt).

Maar modieus ben je nog niet. En dat zul je ook nooit worden, hoop ik.
(Mevr. Houwaert en freule Sixema zijn onderwijl naar beneden gekomen.)

MEVR. HOUWAERT.

Excuseert ons. Wij komen even afscheid nemen. We zullen u samen laten. - Herinnert
u zich mij nog, mijnheer van der Bank? Onze kennismaking in Genua was indertijd
zoo kort.
(Zij steekt hem de hand toe.)
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WILLEM
(koel buigend).

Ja, ik herinner me u. Mevrouw Houwaert, niet waar?
(Mevr. Houwaert knikt.)

MEVR. HOUWAERT.

En m'n nichtje? Nee, die was toen niet bij me. Freule Sixema, - mijnheer Willem van
der Bank. U treft 'n goddelijke avond.
WILLEM.

Ja, ik moet zeggen, 't kon niet mooier. 'n Echt zomersche dag.
MEVR. HOUWAERT
(glimlachend).

Vergeef me, dat ik u zoo aankijk.
(Tot haar nichtje.)

Zit jij nu ook niet dat de twee broers op elkaar lijken?
FREULE SIXEMA
(oprecht verwonderd).

Nee tante, volstrekt niet.
MEVR. HOUWAERT
(toi Atie).

En u mevrouwtje? Nog niet bekeerd tot m'n inzicht?
ATIE
(glimlachend).

Nee mevrouw; minder dan ooit.
MEVR. HOUWAERT
(terwijl ze Fré aanziet).

Hoe is 't mogelijk! Vooral in de uitdrukking. - Uw man heeft juist dezelfde expressie
in de oogen en om den mond....
WILLEM
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(koel).

U is de eerste, die het opmerkt, mevrouw Houwaert.
MEVR. HOUWAERT
(lachend).

O, maar ik laat me door u allen niet uit 't veld slaan. Ik zie heel scherp, mijnheer van
der Bank en ik hecht sterk aan m'n eigen impressies.
(Buigend.)

Addio! A rivederci. Ga je mee, Adalief?
FRÉ
(z'n horloge uithalend).

Half zeven.... 't Wordt onze tijd ook, als we ons nog willen kleeden voor 't diner.
(Tot Mevr. Houwaert)

We zullen met u terugwandelen, als u 't permitteert tenminste.
(Mevr. Houwaert kijkt in gedachten op.)

FRÉ.

Waar kijkt u zoo naar?
MEVR. HOUWAERT
(schijnbaar heel aandachtig naar boven starend).

Naar die rotsen daarboven. Ik kan me denken, dat het uitzicht van hooger-op prachtig
moet wezen.
FRÉ.

Welnu, hebt u nog eens nagedacht over m'n aanbod?
MEVR. HOUWAERT
(als verwonderd).

Welk aanbod?
FRÉ.

Om u tot gids te dienen op de bewuste wandeling?
MEVR. HOUWAERT
(hoog, haar wenkbrauwen gefronst).

Ik had er u immers voor bedankt.
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FRÉ.

U prefereert dus 'n gids?
MEVR. HOUWAERT
(wacht even; dan, zonder hem aan te zien, op wat nerveuse manier met haar parasol in den grond
prikkend).

Ja,.... of.... ik geloof, dat ik liever heelemaal niet gaan zal.
FRÉ.

Och kom. 'n Moedige vrouw als u, zóó bang voor duizeligheid en de gevaren van
het smalle pad?
MEVR. HOUWAERT
(a.v.).

Ja ik.... ik beken, dat ik daar toch wat bang voor ben.
(Hem nu vol aanziend met 'n weemoedig glimlachje.)

Vergeet niet, dat ik niet jong meer ben.
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FRÉ
(glimlachend, terwijl hij haar vast aanziet).

Dat klinkt haast als coquetterie. Je kunt niet meer zoo goed jokken als vroeger, Mimi.
- Je bent bang voor iets anders.
MEVR. HOUWAERT
(hem nog steeds aanziend, uittartend, kortaf nu).

Ik bang? Waarvoor?
FRÉ.

Dat vraag ik jou. Ik hoor alleen aan je stem en zie aan je oogen, die ik nog van vroeger
ken, dat je de waarheid niet zegt.
MEVR. HOUWAERT
(a.v. heftig, de woorden er uitstootend, als nerveus).

't Is niet waar. Ik.... ik bèn niet bang. Volstrekt niet. Ik zal met je gaan, alléén zelfs
als de anderen niet meewillen en....
(iets zachter)

als je vrouwtje het tenminste zal toestaan, - je làten gaan, meen ik.
FRÉ
(glimlachend).

M'n vrouwtje zal me làten gaan, daar hoef je niet bezorgd voor te wezen. Uitstekend.
Ik hou je aan je woord.
(Heel licht spottend.)

Waarvoor zou je ook bang kunnen zijn, als je tot gids zult hebben zoo'n veilig,
degelijk, echt hollandsch mensch als ik?
MEVR. HOUWAERT
(die doet alsof ze zichzelf nu weer geheel bedwongen heeft, hem aanziend, koel, vast, uitdagend).

Juist, dat zeg ik ook. Waarvoor zou ik bang zijn?
(WILLEM, ATIE en FREULE SIXEMA
hebben inmiddels, de twee eersten eenigszins gedwongen, het uitzicht van het platean bewonderd.
Freule Sixema is een paar stappen verder gaan uitkijken, en heeft hen nu alleen gelaten.)
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WILLEM
(tot Atie, gedempt).....

Ben je gelukkig Atie?
ATIE
(eveneens gedempt, met warmte).

Ja! O zoo gelukkig.... geweest!
(Bij 't laatste woord laat ze haar stem zinken, met 'n zachte vrees er in.)

Zóó, dat ik soms wel eens bang ben, of 't wel duren kan.
WILLEM
(op 'n toon van verlichting, vast-hartelijk met 'n glimlach.)

Goddank! - En 't zàl duren, je geluk. Daar ben ik zeker van.
ATIE
(ziet hem dankbaar-ontroerd aan, zachtjes).

Ik dank je.
FRÉ
heeft al 'n paar keer naar hen gekeken, niet heel op z'n gemak over hun samenzijn. Nu gaal hij naar
hen toe en steekt z'n arm door dien van Willem.)

FRÉ
(schertsend).

Kom Wim, tweelingbroer van me. Laat mij nu ook eens van je gezelschap genieten.
De dames vooruit. En vertel me dan eens iets van je avonturen en gevaren in het
verre Oosten.
MEVR. HOUWAERT
(op languissanten toon hoofdschuddeud, weemoedig glimlachend tot Atie).

Zoo als hij veranderd is uw man, zoo veranderd!
(FRÉ
ziet even om, half spottend, half geërgerd glimlachend, waarop mevr. Houwaert hem, eveneens
droef-glimlachend, toeknikt. Dan wandelen allen - de dames vooruít, Fré en Willem achteraan,
langzaam af naar rechts.)
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Derde bedrijf.
Hetzelfde tooneel als het vorige; maneschijn.

Mevr. Houwaert en Fré komen van rechts achter gewandeld. Fré in smoking; Mevr. Houwaert
in avondtoilet, een lichte cape omgeslagen.

FRÉ.

Waarom zoo stil, mevrouw Houwaert? Onder den indruk van de natuur, de maneschijn
of....
MEVR. HOUWAERT
(met 'n vertoon van spontane rondborstigheid, invallend).

Och, laten we die comedie nu laten varen.
FRÉ.

Welke comedie?
MEVR. HOUWAERT.

Van het ‘u’ en ‘mijnheer en mevrouw’. Laten we in déze omgeving tenminste eens
wàar zijn tegenover elkaar. In de wereld is comedie spelen eenmaal onvermijdelijk.
Hièr, in deze heerlijke natuur, is het onnoodig en leelijk, zooals alle leugen hier leelijk
zou zijn en detoneeren. - Laten we nù eens toonen wat we zijn: 'n paar menschen die
vroeger 'n tijdlang van elkaar gehouden hebben en elkaar na jaren - wat zeker 'n
zeldzaamheid is - in vrede en vriendschap terug hebben gevonden. Accepteer je m'n
aanbod?
(Zij biedt hem haar hand aan.)

FRÉ.

Héél graag Mimi. Ik ben 't niet, die de comedie was begonnen. Zoodra ik je zag, had
ik 't ‘Mimi’ op m'n lippen, maar werd toen begroet met 'n ijzig: ‘hoe gaat het u,
mijnheer van der Bank?’
MEVR. HOUWAERT
(glimlachend).

Dat is zoo.
(Schouderophalend.)

M'n hemel, ik weet 't wel, ik ben 'n vrouw en dus.... onlogisch en inconsequent naar
het zeggen is, hè?
(Zij zijn intusschen langzaam naar boven geklommen en gaan daar op de bank zitten.)
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Ik was eerst bang je vrouwtje te kwetsen door 'n vertoon van te groote intimiteit. Ik
heb sympathie voor je vrouw, ja heusch. - Al voel ik heel goed, dat ik haar
onsympathiek ben. Dat zij me haat zelfs. O geen uitvluchten en excuses. Ik weet 't
positief. Er was beslist vijandschap in haar oogen te lezen, toen we van haar afscheid
namen in 't hotel. En al ís dat zoo, - 't hindert me nu toch dat we gegaan zijn.
(Langzaam.)

Om hààr. Maar ook om jou.
FRÉ.

Waarom om mij?
MEVR. HOUWAERT.

Niets, niets m'ami.
(Zij lacht even heel zachtjes, maar bedwingt zích dadelijk.)

FRÉ.

Niets?!
(Haar toon van even te voren nabootsend.)

We zouden immers ‘waar’ zijn in deze omgeving, in deze heerlijke natuur. Leugen
zou hier leelijk zijn en detoneeren! Bij dat ‘niets’ hoorde ik 'n valschen toon opeens,
en jij?
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MEVR. HOUWAERT
(vroolijk lachend).

Die gevoelige ooren van je! Welnu, ik zàl waar zijn, als je dat verlangt, op gevaar
af van je misschien te beleedigen.
(Wacht even, en zíet hem glimlachend aan, veelbeteekenend:)

Ik vrees, dat je 'n onaangenaam half uurtje te wachten staat bij je thuiskomst.
FRÉ
(verbaasd).

Is dàt die plechtig aangekondigde waarheid? Je spreekt in raadselen. Ik begrijp je
absoluut niet.
MEVR. HOUWAERT
(steeds glimlachend).

Heusch niet? Heb je niet meer die fijne intuïtie van vroeger?
(Nu vroolijk lachend.)

O Fré, Fré! Wie zou dat vroeger ooit gedacht hebben! Ten eerste, dat jij nog eens
trouwen zoudt, en ten tweede, dat je vrouwtje - 'n lief argeloos meisje van twintig jou om haar vinger zou winden.
FRÉ
(werkelijk verbaasd, even hartelijk lachend).

Mij om haar vinger winden? Atie? Nu moet ik waarachtig lachen. Hoe kom je in
Godsnaam aan dat absurde idee?
MEVR. HOUWAERT
(doet alsof ze licht gepiqueerd is).

Absurd? 't Is waar. Ja, al kijk je nu nog zoo verontwaardigd, wáár is het.
(Nu glimlachend vast.)

And serves you right. Eerlijk gezegd zelfs, ik heb er 'n dol plezier in, dat jij, die
jarenlang altijd gespeeld hebt met de vrouwen en over hen geheerscht als 'n.... o, als
'n sultan, 'n romeinsche keizer, - dat jij nu eindelijk op jouw beurt eens beheerscht
wordt door 'n vrouw. - Ik geef toe, op 'n allerliefste manier, zonder dat zij 't ooit zal
laten voelen, en zonder dat misschien anderen
(laat haar stem nu iets zinken)
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- véél anderen tenminste, behalve je vroegere overwonnenen - het zullen merken.
M'n compliment aan je vrouwtje die dàt heeft kunnen bewerken.
FRÉ
(nu geprikkeld).

Kindlief....
MEVR. HOUWAERT
(invallend, spottend).

O! het oude kindlief weer?
FRÉ
(haalt even z'n schouders op).

Je bewering is eenvoudig te ongerijmd, om er iets tegen te zeggen of me tegen te
verdedigen.
MEVR. HOUWAERT
(a.v.).

Boos en.... gekwetst in je ijdelheid?
(Met 'n vertoon weer van oprechtheid.)

Wat zijn jullie mannen toch klein en wat kunnen jullie weinig tegen verliezen! Veel
minder dan wij, ja zeker. In plaats van eerlijk toe te geven: ‘'t Is zoo, ik geef me
gewonnen. Ik heb verloren.’ Nooit de moed om dat te erkennen.
FRÉ
(meer en meer geprikkeld).

Maar ik zeg je, ik kan 't niet toegeven, omdat 't onwaar is. Denk je, dat ik mezelf en
m'n vrouw niet ken?
MEVR. HOUWAERT.

Au! In je boosheid prik je met je stok in m'n voet. Is dat je oude hoffelijkheid, Fré?
FRÉ
(zich beheerschend).

Vergeef me, Mimi. 't Spijt me dat ik je pijn heb gedaan. En laten we er niet verder
over spreken.
MEVR. HOUWAERT
(vleiend).

Goed. En niet boos dan meer zijn, wel?

Groot Nederland. Jaargang 5

198
Ik mag je vriendschap toch nog behouden, al heb ik ook eens waar durven zijn?
(Hem sussend.)

Stil, stil, ja zeker, jij bent 't er niet mee eens, ik weet 't.
(Nu ernstig, weemoedig.)

Zie je, ik durf wel waar zijn tegenover mezelf. Ik durf erkennen: nooit heeft hij van
mij gehouden zooals van hàar. Ze was 'n stroovuur zijn verliefdheid, dat drie maanden
lang gebrand heeft en toen plotseling uit is gedoofd.
(Langzaam.)

Zonder iets achter te laten.
(Zij staart droevig voor zich uit.)

FRÉ
(haar hand vattend).

'n Heel mooie herinnering, Mimi.
MEVR. HOUWAERT
(hem aanziend).

Dàt toch nog?
('n Stilte.)

Wat is 't hier heerlijk!
(Met weeke stem.)

Weet je waar deze nacht me aan doet denken?
(Ze wacht even, als Fré blijft zwijgen, gaat ze verder.)

Aan 'n nacht lang geleden. O, ze heeft eigenlijk niets van deze en ik weet niet waarom
de herinnering ervan nu opeens bij me opkomt. Alleen.... toen scheen ook de maan
en flikkerden de sterren. Maar 't was koud toen, fel koud.
FRÉ
(plotseling).

O ik weet 't! 't Was die dolle nacht, toen jij bij me was gekomen en we 's avonds om
tien uur.... 't was December en de sneeuw lag hoog.... in m'n slee er op uit zijn gegaan
en in razende vaart Wassenaar om zijn geard.

Groot Nederland. Jaargang 5

MEVR. HOUWAERT
(glimlachend).

Juist, die nacht. - Dus dàt herinner je je toch nog?
FRÉ.

Natuurlijk. 'n Goddelijk rit was het, en 'n prachtige, windstille nacht, tintelend koud.
MEVR. HOUWAERT
(a.v.)

Daarna soupé op je kamer....
FRÉ
(zich verder herinnerend).

En jij trok er de japon aan, die ik voor je gekocht had en die je na dien tijd altijd
aandeed als je bij me kwam.
MEVR. HOUWAERT
(kuikkend).

Zilverwitte zij, - 'n feeënjapon.
FRÉ
(opeens terugdenkend aan z'n vorig gesprek met Atie).

Juist, blauwig zilverwit. Dàt was 't-ie! - En waar je er koninklijk in uitzag.
MEVR. HOUWAERT.

En wat waren we, of laat ik liever zeggen wat was ik zalig, gelukkig toen dien avond
(iets zachter)

in je armen, bij m'n prince charmeur, zooals ik je noemde, weet je nog?
(Haar oogen even gesloten.)

Ja, zalig gelukkig!
(Zwijgt even, voor zich uit droomend, dan op 'n heel anderen, zakelijken toon.)

En zoo vreemd, dat ik me dat alles nu zoo kalm herinneren kan, als iets dat mij niet
meer aangaat, zonder dat die herinnering ook maar 'n oogenblik m'n hart ièts sneller
doet kloppen.
(Weemoedig.)

Alles verleden! geluk en liefde. Alles dood, dood, dood!
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(Langzaam, haar stem daalt. Dan weer opgewekt en hartelijk.)

En daarvoor in de plaats is nu de vriendschap gekomen. En daar moet ìk dankbaar
voor wezen. Want, niet waar, vrienden zijn we toch nog?
FRÉ
(geforceerd, opgewekt en beminnelijk, terwijl hij zich op de lippen
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bijt.)

Zeker. Vrienden zijn we.
(Korte stilte. Dan neuriet hij het liefdesduo uit de laatste acte van Carmen.)

‘Si tu m'aimes....’
MEVR. HOUWAERT
(glimlachend, opeens levendig).

O, 't is waar! weet je nog, 't Liefdesduo uit Carmen, dat jij altijd zong in dien tijd. Zooals 'n melodie, net als 'n geur, je toch herinneringen toe kan waaien, in 'n walm
opeens.... Toe, zing nog even door....
(Hij doet zoo.)

O, die melodie! Ik hoorde ze altijd toen, tot in m'n droomen.... En als ik ze jou hoorde
zingen, zooals dan de vreugde en het geluk opeens in me opjubelden!
(Bijna kinderlijk, opgewonden.)

Curieus! 't Is of ik nu die blijdschap weer even voel.... Ik voel me vijf jaar jonger
opeens.
FRÉ.

We plachten toen op m'n kamer zoowat de heele Carmen samen te zingen.
MEVR. HOUWAERT
(lachend).

Ja, dat deden we ook. Zoo'n prachtige stem als jij hadt. Nu nog?
FRÉ....

Weet je nog, dat ik tijdens 'n Carmen-opvoering in den schouwburg voor 't eerst
kennis met je maakte?
MEVR. HOUWAERT
(ijverig, verwijtend).

Niet Carmen. Mignon was het.
FRÉ.

Ik geloof, dat je gelijk hebt.
MEVR. HOUWAERT
(a.v.).
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Ik weet het. Ik vergeet die dingen niet. 't Zijn m'n liefste herinneringen. Jij zat over
me....
(met haar vinger wijzend in de lucht)

in de 2e loge, rechts van het tooneel.
FRÉ
(gevleid).

Weet je dàt zelfs nog?
MEVR. HOUWAERT
(knikkend).

Precies. En m'n vriendin, barones van Velzen, die naast me zat, zei tegen me, toen
je binnenkwam onder de 2e acte: ‘Daar heb je Fré van der Bank, de don Juan, die
iedere vrouw kan krijgen!’
(Met 'n ondeugend lachje.)

Nù zou ze dat niet meer van je zeggen.
(Weer luid.)

En toen keek ik naar je.
FRÉ.

En ik naar jou. Wat was je mooi toen. Verblindend! In 'n japon van vieux bleu satijn,
met guipure de Venice gegarneerd, héél laag gedecolteerd en 'n streng paarlen rond
je hals. 't Is waar, dezelfde paarlen die je nu aanhebt. Je placht ze later wel eens om
m'n pols te winden.
MEVR. HOUWAERT
(doet kinderlijk opgetogen).

Weet je dàt nog?
FRÉ
(knikkend).

Ik zie 't nu opeens weer.
MEVR. HOUWAERT
(levendig).

En in de pauze kwam je met je vriend van Stein in m'n loge en liet je aan me
voorstellen. En toen zei je brutaalweg, als 'n schot à bout portant: ‘Ik merk mevrouw
Houwaert dat ik het genoegen heb gehad u vroeger al eens te zien.’ En toen ik je
verbaasd en weifelend aankeek, ging je verder: ‘In de Pitti-galerij te Florence, het
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portret van 'n Venetiaansche edelvrouw door Titiaan. Alleen bent ù mooier nog.’ En
terwijl je dat zei, keek je me recht in de oogen met je brutaal-onschuldige oogen. En
je blikken boorden door
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me heen als pijlen. En ik, die anders waarlijk niet verlegen ben, ik was 't toèn. Ik
bloosde en stamelde wat.
FRÉ
(glimlachend).

Ik herinner 't me. Den volgenden avond ontmoette ik je op 'n bal en daarna....
(Hij eindigt niet, ziet haar aan.)

MEVR. HOUWAERT
(heel zacht herhalend).

Daarna.... Ja, ja, zoo is 't gegaan.... En van dien tijd af, kwam ik iederen dag bij je,
ochtend, middag of avond. En toen volgde m'n kort, m'n bedwelmend geluk....
(Kortaf nu, als nerveus met de hand over haar oogen strijkend.)

Kom, we moesten nu eens teruggaan. 't Wordt laat.
(Zij staat op.)

FRÉ.

Nu al? We zijn onze wandeling pas begonnen....
(Zachter.)

Of komen de oude angsten weer terug?
MEVR. HOUWAERT
(nerveus lachend).

Angsten! Ik, angstig voor 'n vriend?
FRÉ.

Nee, nee, natuurlijk niet. Voor mogelijke duizeligheid, niet waar?
MEVR. HOUWAERT
(hem opeens recht in de oogen ziend, gesimuleerd vast, met nerveusen stemklank).

Ik heb dáárom geen angst, omdat ik sterk ben. En omdat ik weet, dat er geen man
ter wereld is, die m'n wil zou kunnen breken. Jij ook niet, Fré. Nù niet meer.
FRÉ
(licht ironisch).
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Natuurlijk niet! En daarom zou 't ook volmaakt ongemotiveerd zijn, om je wandeling
nu al af te breken. 't Mooie is hier pas begonnen.
MEVR. HOUWAERT
(haastig nog kortaf sprekend, als nerveus).

Goed. Ik ga nog even zitten, en dan gaan we verder.
('n Stilte.)

- Wat is 't warm hè, voor 'n nacht in begin October. Ik zal m'n cape even afdoen. Je
wilt hem wel dragen, niet?
(Fré helpt haar hem afdoen.)

FRÉ.

Maar je hebt nog je lage japon aan van 't diné. Je zult kou vatten. Pas op, m'amie, je
hals voelt koel.
MEVR. HOUWAERT
(nerveus, snel, geïrriteerd).

Niet doen, Fré, niet doen. Dat niet.
FRÉ.

Waarom niet? Nu we vrienden zijn. Wat 'n pruderie! 'n Vriendenhand mag je toch
wel aanraken.
(Weer 'n korte stilte.)

Waarom zucht je?
MEVR. HOUWAERT
(zachter).

Och, oude souvenirs.
(Dof.)

Ik denk aan den tijd, die volgde op m'n hartegeluk: de tijd van ellende.
FRÉ
(zacht, verbaasd).

Wàs 't dat voor je?
MEVR. HOUWAERT
(nu met echte bitterheid).

Groot Nederland. Jaargang 5

Dat heb je nooit vermoed, hè? Je hebt me altijd gehouden voor 'n vrouw zonder hart,
met niets dan passieleven in zich.
(Op dreigenden toon, nu echt onderdrukt hevig.)

Maar ìk zeg je, voor wat je me toen hebt doen lijden, daar zul je nog voor boeten,
Fré!
(Zij dwingt zich tot kalmte, na 'n oogenblik, gedempt.)

Ik schreef je van Weenen uit.
FRÉ.

En ik schreef je terug....
MEVR. HOUWAERT
(ironisch).

O zeker, heele aardige geestige brieven,
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moòie brieven zelfs.
(Snijdend.)

Je had ze zóó kannen laten drukken, in 'n prachtbandje, als literatuur! - Mooi, maar
koud als ijs. Ik voelde er dadelijk uit, hoe in jou alles dood was,.... en hoe er van 'n
òverleven van ons geluk, zooals je beloofd had, niets meer komen zou. - Na 'n half
jaar, toen ik 't niet langer kon uithouden, reisde ik terug naar den Haag, ineens door.
Ik vertelde m'n man, dat ik 'n zieke vriendin ging bezoeken en hij geloofde het, zooals
hij alles altijd geloofde. Ik reed direct van den trein naar je kamers en vond ze....
leeg. Mijnheer was juist op reis gegaan. Zeker met 'n andere vrouw!
FRÉ.

Nee, dàt niet. Op m'n woord niet.
MEVR. HOUWAERT.

O, toèn nog niet? En toen begreep ik, dat het uit was, voor goed. En ik ben je salon
binnengegaan, heb de juffrouw weggestuurd onder 'n excuus - ben daar neergevallen
op de canapé en heb er....
(Zij klemt haar handen samen, worstelend met zichzelf om haar emotie te overmeesteren. Na
'n oogenblik gesmoord, hevig.)

O God, o God en die maanden erna! Dat brandende verlangen, die pijn daarbinnen,
stekend, knagend, schrijnend, zonder ophouden. En zooals ik je gehaat ook heb bij
tijden, ja gehààt, versta je dat?!
(Weer 'n korte stilte; nu kalmer, op gedwongen toon.)

En zoo zijn de jaren voorbijgegaan, voorbijgekròpen. - En toen ik 'n jaar geleden vrij
was, m'n man dood en ik juist naar je geïnformeerd had: waar je was, wat je uitvoerde,
- toen ontving ik op 'n morgen, op exquis oud Hollandsch papier, met 'n sierlijke
gotische letter gedrukt - de annonce van je huwelijk.
(Met 'n kort, schril lachje.)

Komisch, hè?
FRÉ
(ontroerd).

Mimi, nooit, noòit heb ik 't geweten of vaag vermoed maar zelfs, dat je zoo hebt
geleden!
MEVR. HOUWAERT.

Natuurlijk niet, dat zei ik je toch. - Je hebt me gehouden voor 'n koude, hartelooze
vrouw, met le diable au corps et à l'âme. En enfin, dat was ik ook geweest. Voor
anderen. Alleen niet voor jou, Fré. Jij had me leven en warmte ingeblazen, ingekust!
Voor en dóór jouw was ik 'n liefdevrouw geworden!
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(Haar stem wordt week nu, trilt weemoedig.)

Door m'n prince charmeur, die nu ook dood is, net als m'n liefde en heel onze oude
geschiedenis. Och zoo triest, zoo triest als het leven toch is en zoo eenzaam als wij
menschen, vooral wij vrouwen, ons kunnen voelen!
FRÉ
(haar hand drukkend).

Nu toch niet, m'amie. Nu ben je niet eenzaam, wel?
MEVR. HOUWAERT
(hem aanziend, met 'n eigenaardig glimlachje).

Nu niet?!
FRÉ.

O. Die mooie, mooie oogen van je! Ze kijken zoo verwijtend.... Ze hebben me nu
toch vergeven, niet waar? Mimi, zeg dat je me vergeven hebt, voor al wat ik je heb
doen lijden.
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MEVR. HOUWAERT
(a.v.).

Vergeven? Ik, je vergeven? Dat denk je, hè?
FRÉ.

Anders zou je nu immers geen vriendschap voor me kunnen voelen?
MEVR. HOUWAERT
(a.v.).

Nee, dat is waar.
FRÉ.

Toe, laat me je hand vasthouden, je bleeke, blanke vorstinnehand....
MEVR. HOUWAERT
(nu met weeke, vleiende stem).

Die vond je vroeger mooi....
FRÉ
(ze kussend).

Ik vind ze nòg mooi.
MEVR. HOUWAERT
(a.v. zacht)

Mij, mij heelemaal vond je mooi....
FRÉ.

De mooiste vrouw die ik ooit gezien had.
MEVR. HOUWAERT
(a.v.).

Ja, want 't was m'n lichaam, dat je liefhad, niet m'n ziel. - Ook m'n mond vond je
mooi.
FRÉ.

Nooit heb ik 'n mooiere vrouwenmond gezien. Ik zei 't nog gisteren.
MEVR. HOUWAERT.

O, zei je dat? Kijk me eens aan, Fré; goed aan.... Véél ben ik toch niet veranderd,
wel?
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FRÉ.

Nee, niets.... Dezelfde van vroeger, dezelfde....
MEVR. HOUWAERT
(invallend).

En jij dezelfde.... O Fré, zooals je me nu aanziet....
(Met voorgewende angst.)

Doe 't niet, doe 't niet.... ik word zwak....
(Zij maakt haar hand los.)

Al m'n kracht vloeit weg....
(Hij wil haar kussen, doch zij weert hem af. Dan staat Mevr. Houwaert op en doet eenige
stappen alsof zij terug wil gaan.)

FRÉ.

Waar wil je heen, Mimi?
MEVR. HOUWAERT.

Terug naar het hotel.
FRÉ.

Terug!
(Spottend.)

Dus tòch bang: de sterke vrouw, die geen vrees kende! ‘Voor geen mensch ter wereld!’
- En de wandeling, die we zouden maken, het mooiste uitzicht Van Capri, dat ik je
zou laten genieten bij maneschijn. 't Is hier vlak bij....
MEVR. HOUWAERT
(houdt zich alsof zij met zichzelf in tweestrijd is).

Goed. Een heel klein eindje dan. Doe me m'n cape om; 't is toch koel geworden....
(Hij helpt haar dien omslaan. Langzaam wandelen zij naast elkaar zwijgend naar links, naar
beneden af.)

(Het tooneel is 'n oogenblik leeg. Dan komt Atie haastig van achter rechts den weg op naar
voren. Zij kijkt overal rond, ook naar boven en valt dan neer bij 't pad, dat naar boven voert.)

ATIE
(barst, na 'n vergeefsche poging tot zelfbeheersching in snikken uit).

Ik wìl niet jaloersch zijn, ik wil 't niet!
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(Even daarna komt Willem, die haar achterna was gekomen en aarzelend op den achtergrond
was blijven staan, naar haar toe.)

ATIE
(opschrikkend).

Wat.... wie is daar?
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WILLEM
(kalm).

Schrik niet. Ik ben 't, Atie....
ATIE
(veegt haastig haar tranen af en bedwingt met geweld haar snikken, - wat geïrriteerd).

Waarom....? Wat doe je hier? - Waarom ben je me gevolgd? Ik wou alleen zijn.
WILLEM.

Vergeef me. Ik had eerst geen plan je te volgen. Maar toen ik je, van 't hotel uit, zoo
vèr den weg op zag gaan, toen werd ik ongerust. Ik weet niet of het volk hier wel te
vertrouwen is. Ik kòn je niet alleen laten gaan op dit uur. Fré zou 't ook niet willen.
- Daar ben ik zeker van.
ATIE
(spreekt moeielijk, met hortende, afgebroken zinnen).

O 't is hier heel veilig. Ik wou maar eens kijken. Ik ken den weg zoo goed. Ik ben
hem wel tienmaal gegaan met Fré. - Ik wou hem ook eens zien bij maan. Het uitzicht
van daarboven. 't Is de mooiste wandeling.
WILLEM
(z'n best doend de teederheid in z'n toon te bedwingen).

Ben je dan weer beter? Is je duizeligheid voorbij?
ATIE
(bijna ongeduldig).

O ja, die had niets te beteekenen. Ik had behoefte aan versche lucht. 't Was zoo warm
vandaag. Ik wandel soms dolgraag alleen. Vroeger ook.
(Zij snikt weer en zoekt naar haar zakdoek zonder hem te vinden.)

WILLEM
(die dit op heeft gemerkt).

Zoek je je....?
(Hij haalt z'n zakdoek uit en geeft haar dien na 'n héél korte aarzeling.)

Neem den mijnen zoolang maar.
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(Atie snikt nog even en veegt dan haar oogen af. Onderwijl heeft Willem zich discreet van haar
afgewend en doet alsof hij om zich heenkijkt, naar de natuur.)

ATIE
(zich met geweld beheerschend).

Ziezoo, nu is 't over.
(Met 'n nerveus, geforceerd lachje.)

Wat 'n prachtige zakdoek, Wim! Heelemaal geborduurd geloof ik, echt chic.
(Zij bekijkt hem, bedenkt zich dan opeens iets, en maakt 'n beweging van schrik.)

WILLEM
(gedwongen luchthartig).

Je bewondert je eigen werk, Atie. 't Is er nog een, die je vroeger voor me gewerkt
hebt.
ATIE
(heel zacht, pijnlijk beschaamd).

't Is waar, nu herken ik 'm....
(Moeielijk 't gesprek veranderend.)

't Is hier mooi, hè?
WILLEM.

Heel mooi.
ATIE.

Ik.... ik was alleen wat nerveus daarnet, anders niet.
(Opeens snikt ze nog even, haastig, bijna geïrriteerd.)

Je denkt toch niet, dat ik.... dat ik bedroefd of ongelukkig ben?
WILLEM.

Welnee, volstrekt niet.
(Tracht nu op heel hartelijken, vasten geruststellenden toon te spreken.)

Ik denk alleen, dat je 'n beetje van streek bent tengevolge van je.... je duizeligheid
en je nu misschien wat angstig en zenuwachtig maakt zonder eenige reden.
ATIE
(op 'n toon van verlichting).
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Ja, zonder eenige reden. Je hebt gelijk.
(Zachter.)

Dank je wel Wim. Dwaas van me, hè? 't Komt zeker....
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Ik voel me de laatste dagen al niet heel goed.... wat moe en zoo draaiierig gedurig.
(Maakt 'n beweging om op te staan.)

WILLEM.

Blijf dan nog even rustig zitten. Wil je dit doekje niet omdoen? 't Is nogal frisch
geworden.
(Hij wil er haar mee helpen, maar schrikt dan terug en geeft 't haar eenvoudig over.)

ATIE
(getroffen).

Heb je dat meegebracht?
WILLEM
(eenvoudig).

Ja, ik heb 't nog even gehaald. Ik was bang, dat je 't koud zou krijgen.
ATIE
(dankbaar).

Wat moet je dan hard geloopen hebben.
WILLEM
(met 'n poging tot schertsen).

O, ik, met m'n lange beenen, ik loop tweemaal zoo hard als jij.
('n Korte stilte.)

Als je nu uitgerust bent, zullen we rustig samen terugwandelen, hè? Anders zou Fré
misschien thuis kunnen zijn vóór jou en zich ongerust over je maken.
ATIE
(nu geheel gerust).

Ja, dat is waar.
(Even met 'n lachje.)

Verbeeld je, die arme Fré! Dat die mìj weer zou gaan zoeken.
('n Stilte.)

Wat is 't nu mooi, hè?
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(Heel innig, terwijl ze 'n zucht uitblaast.)

O Capri is zoo'n paradijs voor me geweest, heel Italië dit jaar....
(Opeens terugdenkend aan vroeger, haastig, heel zacht.)

Vergeef me....
WILLEM.

Waarom? Wat zou ik je moeten vergeven? 't Maakt me alleen gelukkig dit te hooren....
Dat jij gelukkig bent.... Ik heb 't zoo innig gewenscht.
ATIE
(geroerd, zacht).

Wat ben je toch goed. En ik heb altijd gewenscht.... ik hoop 't nog....
(zachter)

dat jij ook nog eens zoo gelukkig zult worden, làter.
(Als hij niet antwoordt, beschroomd.)

We mogen toch vrienden zijn, niet waar Wim? Ik heb je vriendschap heusch noodig....
(Haastig.)

En je raad over zooveel....
(Hij knikt zwijgend, z'n hoofd wat gebogen.)

(Aarzelend.)

Je denkt misschien wel, wat 'n vreeselijk egoïstisch, nutteloos leven we dit heele jaar
geleid hebben?
WILLEM
(opziende, met 'n hartelijken glimlach, met vuur).

Nee, waarachtig niet. Wat 'n heerlijk leven heb ik gedacht, om zoo met jou....
(zich haastig verbeterend)

voor Fré om met z'n vrouw zoo in die mooie natuur te zijn....
(Glimlachend.)

En voor jou natuurlijk met hem. Je moet niet gelooven, dat ik zoo iets, als jullie
genieten, niet begrijpen kan. Vroeger kon ik 't misschien niet. Maar toen was ik ook
nog zoo'n.... droogstoppel en zoo'n hark.
ATIE
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(lacht opeens vroolijk).

'n Hark? Nee maar, hoe kom je daaraan?
WILLEM
(a.v.)

Geen inventie van mij. Dat heeft 'n meisje in Batavia me gezegd. 'n Bakvisch van
vijftien, die boos was, omdat ik haar de waarheid had gezegd. ‘Zoo'n droogstoppel
en hark als ù ook bent.’ 't Was misschien wel goed, dat ik 't eens hoorde. Ik ben toen
later gaan bedenken, dat ik 't ook heusch wel geweest was.
(Zachter.)

En dat heeft me zooveel duidelijk gemaakt, wat ik vroeger niet goed had begrepen.
-
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'n Echt nuchter, droog mensch was ik, geloof ik, toen wij ver....
(zich verbeterend)

toen jij me hadt leeren kennen. Ik kan begrijpen hoe 't je gehinderd moet hebben.
ATIE
(pijnlijk).

O Wim!
(Met warmte.)

'n Goed mensch was je, en dat blijf je altijd.
WILLEM
(glimlachend).

Goed maar prozaïsch hè?
(Zachter.)

Nu ben ik 't, geloof ik, wat minder.
('n Korte stilte.)

ATIE.

Ik heb je al eer willen vertellen, Wim.... We hebben groote plannen.
WILLEM.

Wat voor plannen?
ATIE.

Ik.... we willen niet altijd blijven zwerven zooals nu en alleen leven voor onszelf,
ons eigen plezier.
WILLEM
(ernstig).

Dat begrijp ik.
ATIE.

Fré denkt er over in Holland ergens 'n buiten te koopen en daar te gaan wonen.
WILLEM.

Hè, dat is geen kwaad idee.
ATIE
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(met trots).

Niet waar? 't Is 'n idee van hèm. Ik zou liefst willen in 'n arme streek, waar we de
menschen wat zouden kunnen helpen.... Je moet ons daar eens mee raden, wil je?
Met het kiezen van de streek en.... met alles.
(Zachter.)

Met de soort van werkkring die Fré er zou kunnen vinden. En ik ook.
(Willem knikt zwijgend.)

ATIE
(beschroomd).

Dat wil je toch wel?
WILLEM
(haastig, gedempt).

Ja, ja zeker.
(Nu opkijkend, glimlachend.)

Begint het dolce-far-niente je toch wat te vervelen op den duur?
ATIE
(haastig, met vuur).

O nee, dat niet. Ik zou willen, dat 't nooit eindigde. Als we teruggaan naar Holland,
zal 't me zijn, of het mooiste van m'n leven voorbij is. Je weet niet, hoe ik genoten
heb dit jaar, hoe hij me heeft léeren zien en genieten! Maar dat ìs 't juist.... Ik moèst
me vervelen.... of liever.... ik moest verlangen naar 'n nuttiger leven en naar bezigheid
voor ons beiden.
WILLEM
(goedig).

'n Jaar is nog zoo lang niet. Ik ben zeker, dat je er na nòg 'n jaar naar verlangen zoudt.
ATIE
(zacht).

Misschien.... En jij Wim, wat heb jij voor plannen? Je hebt ons nog zoo weinig van
jezelf verteld.
WILLEM
(droomerig voor zich uitstarend, half machinaal).
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Wat voor plannen ìk heb?
ATIE
(wat bezorgd nu).

Ja, die heb je toch, niet? Je hadt er vroeger zooveel: filantropie en....
(Zij ziet hem aan.)

WILLEM
(a.v. wat weemoedig).

Zeker, zeker....
ATIE
(angstig nu).

Wim....
WILLEM
(opschrikkend).

Wat is 't?
ATIE
(a.v.)

Niets,.... maar.... Je hèbt toch plannen, niet waar? Je bent niet moedeloos of....
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WILLEM
(geruststellend).

Welnee. Waarom kijk je nu angstig, Atie? Nu weer om mij?
(Pogend te schertsen.)

Zoo'n zenuwachtig vrouwtje als je geworden bent.
(Met innigheid.)

Toe, huil niet.
(Vast en hartelijk, hoewel ontroerd.)

Je hebt m'n leven niet bedorven, hoor.
ATIE.

Heusch niet? - Goddank!
WILLEM.

Nee. Ik zal er nog wat van maken, van m'n leven.
(Met warmte en kracht.)

Om jou. Maar ook om mezelf. 't Zou laf zijn om zwak te wezen.
ATIE
(werktuigelijk herhalend).

Laf zijn om zwak te wezen. Zooals je dat zei.... Zoo krachtig!
(Glimlachend.)

Nu lijk je opeens op Fré. Dat had hìj kunnen zeggen.
WILLEM
(gedwongen vroolijk).

Ja? Ook nogal natuurlijk, hè, als wij eens in iets op elkaar lijken.
ATIE
(vroolijk nu).

O Wim! En ik heb je, geloof ik, nog niet eens gezegd, hoe dankbaar ik je ben, dat je
hier bent gekomen.
(Zachter.)
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Dat jij ons zien wou. Hoe kon ik dat vergeten. 't Heeft me zoo gelukkig gemaakt,
zoo echt rustig.
WILLEM.

Heeft 't? Dan heb ik m'n doel toch bereikt. Want dat wou ik juist, dat je rustig zou
zijn; dat je geluk heel volkomen zou wezen....
(Om zich heen kijkend.)

Kijk, kijk die maan nu eens! Wat 'n mooi licht daar op het water, ik moet zeggen,
echt schilderachtig.
(Atie giechelt zachtjes.)

Waarom lach je nu, Atie?
ATIE
(verlegen).

Och niets.
WILLEM.

Ja, zeg 't maar. Je kunt me gerust de waarheid zeggen. Daar kan ik best tegen.
ATIE
(aarzelend, glimlachend).

Je kunt soms de dingen.... zoo eigenaardig uitdrukken. Je zei dit weer....
(iets zachter)

net als vroeger.
WILLEM.

Zoo onhandig, meen je?
ATIE
(a.v. knikkend).

'n Beetje. Je daden zijn altijd zooveel beter dan je woorden.
WILLEM.

Dat is ook zoo. Je hebt gelijk. Welsprekend ben ik nooit geweest. Heel anders dan....
('n Korte stilte.)

(Met 'n lichte zucht.)

Wat 'n vrede om ons heen!....
(Glimlachend.)
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(Tot Atie.)

Dàt is toch niet gek, wel?
ATIE
(nu èven vroolijk lachend).

Nee, dat is best. Die goeie Wim!...
(Weer 'n korte stilte.)

ATIE
(nu ernstig).

Ja, wat 'n vrede! En in de verte geen golfje op 't water. Net 'n zilveren blad de zee....
En die stilte....
(Zacht voor zich.)

Zóó, - zoo rustig is m'n geluk nooit geweest.
WILLEM
(bezorgd).

Hoe meen je dat?
ATIE
(a.v. zonder hem aan te zien).

.... 't Was er te groot, te bedwelmend voor, geloof ik....
(Plotseling.)

Hè, 't is of ik stemmen
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hoor....
(Zij staat op en luistert.)

Daar ginder in de diepte.... Hoor jij niets?
WILLEM.

Stemmen?
(Hij luistert even, schrikt dan.)

Welnee, ik hoor niets.
ATIE
(luisterend, fluisterend).

Ja, ja, ik wèl.... 't Is net.... 't Is Fré z'n stem, geloof ik.
WILLEM
(pogend luchtig te spreken).

Welnu, dat kan ook wel. Hij zal al terugkomen van de wandeling. Wat ga je doen?
ATIE.

Even kijken daarginder of ik hem ook zie.
WILLEM
(haar terughoudend).

Nee, blijf jij rustig hier. 't Loopen zou je weer duizelig kunnen maken.
(Nog eens beslister.)

Rustig hier blijven, zul je?
(Hij loopt haastig naar boven en kijkt van 't plateautje af in de diepte. Hij maakt 'n lichte
beweging van schrik.)

ATIE
(hem toeroepend).

Zie je iets?
WILLEM
(z'n stem forceerend, die 'n vreemden klank heeft).

Nee, niets.
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ATIE
(haastig naar boven klimmend).

Je stem klinkt zoo vreemd.
WILLEM
(bevelend, kortaf).

Dààr blijven, Atie....
(Hij komt haastig naar beneden, Atie tegemoet, die hij tegenhoudt en naar beneden dringt.)

Wat wil je nu?
ATIE
(smeekend).

Ik geloof je niet, ik kan 't niet helpen. Je stem klinkt zoo vreemd. Je kunt niet liegen.
Zeg, is 't waar.... ìs Fré daar niet?
WILLEM
(verward).

En àls hij er nu is? Ik zei je immers dat ze terugkwamen.
ATIE
(zich van hem losmakend).

Laat me nu, ik moèt zien.
WILLEM
(forsch).

Nee, je blijft hier. Ik wìl 't, Atie.
ATIE
(heftig).

O, nu weèt ik, dat je iets gezien hebt. En ik wil wéten, wéten, versta je! - Dat moét
ik. - Laat me los.
(Met 'n ruk maakt ze zich los en vliegt naar boven. Willem haar achterna.)

WILLEM
(roept waarschuwend).

Allo! Fré! allo!
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(Boven gekomen buigt Atie zich over den rand van de rots. Willem pakt haar beet en tracht
haar weg te trekken, maar zij houdt zich krampachtig met haar handen vast.)

ATIE
(heesch, mompelend).

Nog even....
(Voor zich.)

't Is Fré. - Hij heeft z'n arm om haar.... hij....
(Sidderend.)

(Dof tol Willem.)

O, breng me weg, breng me weg....
(Zij leunt half bezwijmd tegen hem aan. Hij voert haar half dragend naar beneden. Daar tracht
ze zich even aan hem staande te houden en valt dan flauw. Hij vangt haar op.)

WILLEM.

Atie, God Atie!
(Zacht legt hij haar op den grond.)

(Met grooten angst en teederheid.)

't Beteekent niets, nièts, hoor je? Hij geèft niet om haar, dat kàn niet....
(Met woede.)

O, die schurk, die ellendeling!
(Hij buigt zich over haar heen, z'n gezicht vlak bij haar mond.)

(Gesmoord.)

Lieveling, lieveling!
(Nu met heesche, trillende stem, worstelend met z'n hartstocht, z'n tanden op elkaar.)

Ze is de vrouw van m'n broer!
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Ze is de vrouw van m'n broer....
(Zij beweegt zich even, hij richt zich haastig op.)

Stil, blijf nog even liggen, je bent nog te zwak.
(Hij wrijft haar handen.)

ATIE
(trachtend zich op te richten).

Nee, help me.... Ik moet gaan.... Gauw, breng me weg....
(Hij helpt haar opstaan; zij wankelt weer.)

O, ik kàn nog niet....
WILLEM.

Leun maar op me, zoo.... Daar ginder is 'n huisje. - Daar breng ik je heen....
(Hij neemt haar in z'n armen en gaat rechts met haar af. Het tooneel is eenige oogenblikken
leeg. Dan komen Fré en mevr. Houwaert van links uit de diepte op 't plateau).

FRÉ
(komt haastig vooruit van links).

Er is hier niemand, Mimi.
(Geprikkeld en argwanend.)

zei 't je wel. Je hebt je vergist. Zoo'n dwaas onzinnig idee om nù opeens weg te
loopen. Je lijkt wel 'n bang kind.
MEVR. HOUWAERT
(hem achterna komend).

Ik verzeker je toch dat ik wat hoorde. Net 'n roepen om hulp. Ik meende zelfs de
stem van je broer
(rondkijkend).

Nee, 't is waar. Geen sterveling te zien.
(Vleiend.)

Ben je nu boos, m'ami?
(Stilte.)
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Was dit innige, rustige geluk niet mooier haast dan ons hevige geluk van vroeger?
Heeft 't jou ook zoo'n heerlijk gevoel van bevrediging gegeven?
FRÉ
(licht spottend en geprikkeld).

Wat 'n romantiek! Ik zou het 'n platonisch geluk noemen. Als je niet pas zoo'n nobele
waarheidsliefde beleden had, zou ik je haast verdenken van niet oprecht te zijn en 'n
paar romantische frazen te debiteeren.
(Als zij niet antwoordt, nog meer geprikkeld.)

Denk je, dat ik niet gevoeld heb, hoe je trilde onder m'n kussen? Je kunt 't niet
ontkennen, dat je weer heelemaal van mij bent.
MEVR. HOUWAERT
(zacht-vleiend).

Ik zàl heelemaal van jou zijn, als we samen weggaan, naar Amalfi of Ischia, zooals
je voorstelde.
FRÉ
(kijkt haar aan, er gaat hem opeens een licht op, over hei spel dat ze met hem gespeeld heeft.
Hij is plotseling ontnuchterd. Koel zegt hij:)

Zooals jìj voorstelde, Mimi.
MEVR. HOUWAERT
(zacht).

Zooals wij 't ons sàmen voorstelden.... vèr van de menschen.
FRÉ
(nu met koelen nadruk).

Dus....: dàt zou je willen.... dààr met me heengaan, voor 'n paar dagen?
MEVR. HOUWAERT.

Moet je dat nog vragen? Overal! Overal, waarheen je wilt!
(Zwijgt even.)

Maar jij.... zou jij 't durven tegenover hàar.... tegenover je broer en de wereld?
FRÉ
(schouderophalend, spottend.)

M'n broer en de wereld!
MEVR. HOUWAERT.
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't Is waar, dàar geef je niet om. Maar.... tegenover je vrouwtje?
(Luid, met nadruk.)

Weet wel, 't is mogelijk, dat zij je later,
(langzaam, met klem.)

hòe je haar ook bidden en smeeken zou,
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niet terug zou willen nemen. Zij zou je misschien nòoit vergeven.
FRÉ
(even met 'n lach.)

Wat ken je haar goed! Mij ‘vergeven’ en ‘terugnemen’ zooals je 't zoo juist en aardig
uitdrukt, zou zìj heusch wel. Van haar ben ik zeker.
MEVR. HOUWAERT.

Ja, 't is gemakkelijk dat te zeggen, vóór je haar op de proef hebt gesteld.... Maar ìk
voel me verplicht je te waarschuwen.
(Ziet hem in spanning en met gesimuleerde verrukking aan.)

Zou je dus werkelijk den moed hebben om me ergens mee heen te nemen, 'n paar
dagen, 'n week.... o ik vraag niet veel meer - en hààr alleen achter te laten?
(In sterke spanning.)

Zoù je zóó sterk nog zijn? Zelfs om te maken, dat zìj, je deugdvrouw, je later in liefde
terug zou ontvangen?!
(Fré heeft mat, zonder dat haar vleierijen hem geprikkeld hebben, voor zich uit gestaard.)

(Nu echt angstig.)

Fré, waarom antwoord je niets? Wat betèekent je zwijgen nu?
FRÉ
(z'n toon klinkt rhetorisch, onecht, terwijl hij zich dwingt haar te antwoorden).

't Beteekent, dat ik wérkelijk sterk wil zijn en me niet laten wegsleepen door m'n
gevoel.
(Gaandeweg vlotter sprekend, met z'n vroegere gemakkelijkheid.)

Wat zou er van je worden, m'n arme Mimi, daarnà, na die week van geluk? Zou je
je nichtje dan weer afhalen, hier? En rustig verder met haar reizen, alsof er niets
gebeurd was?
(Medelijdend.)

Je zoudt 't niet kunnen.
MEVR. HOUWAERT
(zacht).
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Ik heb 't vroeger wel moeten doen: teren op m'n herinneringen, - en ik heb nu minder
illusies. Ik weet wat me te wachten staat.
FRÉ.

Maar denk je dat ìk wil, dat jij nog eens zoudt òverlijden, wat je vroeger geleden
hebt?
(Zij wil spreken, maar hij gaat door.)

Nee, nee, Mimi dàt niet!
(Hij neemt haar hand en kust die.)

Ik dank je voor wat je me gegeven hebt, - vooral voor wat je me weer hebt wìllen
geven. En ik hoop voortaan te blijven, wat je me zelf genoemd hebt: je trouwe vriend.
MEVR. HOUWAERT
(dof).

Ah, ik begrijp je. Dezelfde rhetorica die ik vroeger uit je brieven heb genoten. Verzadigd al van dit korte geluksoogenblik....
(Langzaam.)

Omdat je nu weet, dat je me zoudt kùnnen hebben. Is 't niet zoo?
(Hij ziet haar zwijgend aan.)

(Scherp.)

O, je ontkent 't niet eens.
(Spottend.)

Je kunt niet eens meer liegen.
FRÉ
(zacht).

Nee, 't is zoo, ik kan niet meer liegen. Vergeef me Mimi en wees edelmoedig. Ik
bewonder je, je bent 'n mooie vrouw, 'n heerlijke vrouw, maar....
MEVR. HOUWAERT
(valt in, snijdend).

Je liefde gaat naar hàar toe -?
FRÉ
(knikt, zacht).

Ik heb één grooten angst: die van haar te doen lijden.
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MEVR. HOUWAERT.

O en mij!.... Mìj tel je niet. Je gooit mij als 'n aalmoes je vriendschap toe.
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FRÉ.

Je vergeet, dat je me die zelf had gegeven.
MEVR. HOUWAERT
(nu opeens alle dissimulatie weg, hartstochtelijk).

Ja, dat geloofde je, hè? Je vriendschap! Alsof ik ooit vriendschap voor je gevoeld
heb en zou kùnnen voelen!! Ik gooi je je vriendschap in 't gezicht!
FRÉ
(koel, spottend beleefd).

Ah! Dus dàt was comedie?
MEVR. HOUWAERT.

Ja, dat was het.... En wat je nu met me gedaan hebt - dit intermezzo - hoe beschouw
je dat? Als 'n uiting, 'n blijk van kracht niet waar?
FRÉ
(vast).

Ja.
MEVR. HOUWAERT
(hevig).

En ìk zeg je, dat het zwakheid was. Dat je zwak bent geweest - en daarbij dom en
onnoozel als 'n jongen van 18 jaar.
(Triomfantelijk.)

Je dacht, dat je mìj overwon, niet? Maar ik deed 't joù. 't Was mìjn wil die den jouwe
beheerschte. Alsof ik niet wist, o! hoè goed! dat je niets meer om me gaf. Alles voor
hàar, dat fletse kind. Je telde mij niet meer dan het stof onder je voeten. En tòch heb
ik gemaakt, dat voor 'n oogenblik je oude gevoel voor mìj weer op is gevlamd. En
dàt weten, diè herinnering, kun je me nooit meer ontnemen! Nu haat en veracht je
me, niet?
FRÉ
(koel-beleefd, sarcastisch).

Hoe kom je er aan Mimi? Integendeel, ik bewonder je. Meer dan ooit. Van harte m'n
compliment. Ik erken het volmondig: jij bent de eerste vrouw, die ooìt met me
gespeeld heeft...,
(Hij lacht nu opeens.)
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En dat tragische, ontroerende verhaal van al je doorgestane lijden. Prachtig! Duse
had 't je niet kunnen verbeteren....
MEVR. HOUWAERT
(hevig opeens).

Je liegt! Dàt was waar, ieder woord ervan waar.... O God, als je dááraan twijfelt zou
ik je kunnen.... O, dat koude, spottende gezicht van je! Fré, zeg, dat je me gelooft,
dat ééne gelooft....?!
FRÉ
(ijzig-koud)

Welk ééne....? Dat je prachtig comedie hebt gespeeld?
MEVR. HOUWAERT
(a.v. snel).

Nee, dat andere. Dat ik van je gehouden hebt, dat ik door je heb geleden, zooals
misschien.... zooals heel weinig vrouwen geleden hebben. Dat ik van je hou, nòg
altijd van je hoù, zelfs al wìl ik 't niet, al haat ik mezelf er om. Die liefde voor jou is
m'n ongeluk, m'n vloek. Dàt geloof je toch, niet waar?
FRÉ
(koel).

Ik zal probéeren het te gelooven....
MEVR. HOUWAERT.

O, zooals je nu op me trapt, op m'n liefde, op m'n hart, zooals je het vroeger gedaan
hebt. Niets voor mìj en alles voor dat onnoozele, slappe....
FRÉ
(beslist).

Stil, geen woord over hàar.
MEVR. HOUWAERT.

O, ik begrijp je. Hàar naam is te rein om door mìjn bezoedelde lippen....
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FRÉ
(ongeduldig).

Kom Mimi, niet zoo theatraal! Dat kleedt je heelemaal niet. 't Is ook 'n toon, die
bepaald detoneert in ‘deze omgeving, deze heerlijke natuur....’ Weet je niet meer,
hoe je me daarnet verweten hebt, dat wij mannen niet durven erkènnen, als we verloren
hebben in 't spel? Dat ons daartoe de moed ontbreekt? Toon jij nu eens dat je dien
moed bezit. Trouwens, we hebben allebei gespeeld en allebei verloren. - Ik tenminste
durf dat wèl erkennen.
MEVR. HOUWAERT
(met trillende stem).

Allebei gespeeld, ja, maar mìjn spel was bittere ernst. - En nu ga je terug naar haar,
hè? En dan zal gauw genoeg deze heele episode - dit episodetje - weer vergeten zijn?
FRÉ
(met 'n bitteren glimlach).

Er zal niet veel eer voor ons beiden in zijn, om het ons te herinneren, dunkt me.
MEVR. HOUWAERT.

Terug naar hàar. - Zij houdt van je, niet waar? Dat geloof je toch?
FRÉ
(opeens met 'n zachteren klank in z'n stem).

Ja, dat geloof ik.
MEVR. HOUWAERT
(heftig, tartend).

Maar je weet 't niet. Niet - vóór zij alles gehoord heeft, wat er nu tusschen ons gebeurd
is - nu en vroeger?
FRÉ
(vast).

Dat zàl ze niet hooren.
MEVR. HOUWAERT
(haastig a.v.).

Dat zal ze wèl. Ik zal 't haar zeggen.
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FRÉ
(moeilijk, dreigend).

Dat zul je niet.
MEVR. HOUWAERT.

Zóó bang om haar te verliezen? Zoo weinig zeker van haar?
FRÉ
(zacht).

Bang om haar te doen lijden. Ik zei 't je al.
MEVR. HOUWAERT
(gesmoord).

O, zooals ik haar haat!! (Luid.)

Morgen zal ik met haar spreken, haar alles vertellen. En als je 't verhindert, dan schrijf
ik 't haar. Eéns zal ze alles weten.
(Dreigend.)

Je bent me dit schuldig, Fré. We hebben allebei gespeeld, maar jouw spel was wreeder
dan het mijne. Jij speelde met m'n liefde. Ik speelde alleen met je ijdelheid. Je liefde
wàs er niet.
FRÉ
(dof, kortaf).

Goed. - Je kunt 't haar zeggen. Ik ben niet bang. Ik zal haar tòch behouden.
(Willem komt nu haastig aan van rechts.)

WILLEM
(hem wenkend, hard, kortaf).

Ben je daar Fré? Kom hier! Ik heb je wat te zeggen.
(Fré gaat naar hem toe.)

FRÉ.

Waar kom jìj opeens vandaan?! En wat 'n wonderlijke toon. Wat scheelt je?
WILLEM.
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Atie is ziek geworden. - Ga mee - dadelijk. - Als je tenminste nog ièts voor haar
voelt.
FRÉ
(angstig haastig).

Atie! Wat is er met haar gebeurd? Hoe kwam ze hier?
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WILLEM
(a.v.).

Ze was je hierheen gevolgd. - Ze was onrustig en nerveus.
FRÉ
(angstig en tegelijk wantrouwig).

En jij? Hoe kwam jij dan hier, mèt haar?
WILLEM.

Ik was haar gevolgd, zonder dat ze 't wist. Ik wou haar niet alleen laten gaan op dit
uur. Ze zag me pas hier.
FRÉ
(a.v.).

En toen....? Wat maakte haar toen ziek opeens?
WILLEM.

Ze zag iets.... van daarboven af. Ik kon 't niet verhinderen. Jou met die vrouw. Ze....
ze schrikte en viel flauw, hier beneden. Toen ze bijkwam heb ik haar
(wijzend)

ginder naar dat huisje gebracht.
FRÉ
(heftig, haastig).

Gedragen in je armen? Je hebt haar toch niet....?
WILLEM
(losbarstend).

O jij, met je smerige ziel! Als je m'n broer niet was....!
FRÉ
(koel).

Stil, ik verlang van jou geen réprimandes over m'n ziel. Ik weet zelf wat die waard
is. Welk huisje? Wijs 't me.... Gauw!
WILLEM
(naar rechts wijzend).
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Dat eerste, dat witte, daar bij die olijf.
FRÉ
(gesmoord).

O Atie!
(tot mevr. Houwaert).

Mevrouw Houwaert, U exuuseert me, niet waar? Ik hoor, dat m'n vrouw ongesteld
is geworden. Ik ga dadelijk naar haar toe. M'n broer zal U wel naar 't hotel brengen.
(Zij knikt koel. Fré vliegt weg.)

MEVR. HOUWAERT.

Dank u. U hoeft me niet te begeleiden. Ik ben niet bang. - Ik verlang alleen te zijn.
(Willem buigt nauw merkbaar en verdwijnt dan naar rechts. Alleen gebleven blijft mevrouw
Houwaert eenige oogenblikken onbeweeglijk staan, star voor zich heenstarend. Dan heft ze
met 'n moe, wanhopig gebaar de armen op.)

MEVR. HOUWAERT
(zacht, met 'n bitteren glimlach).

Wat 'n poovere overwinning! Alles, àlles voor niets!
Einde van het Derde Bedrijf.

Vierde bedrijf.
Afgesloten tuin behoorend bij appartementen van een hotel. Op den achtergrond ziet men
salon en slaapkamer naast elkaar; daarvoor een gaanderij. Rechts achter ziet men de zee. In
den tuin zeer weelderige plantengroei: agaven, cactussen, een enkele palm. Veel rozen en
hoogbloeiende geraniumsstruiken.
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(Atie, die heel bleek ziet, zit rechts onder op de gaanderij, en staart strak voor zich uit. Na 'n
oogenblik luistert ze en wrijft haastig haar wangen. Willem komt nu op, uit de salon.)

WILLEM
(zwijgt eerst aarzelend, niet op z'n gemak, dan bezorgd).

Is de dokter geweest?
(Atie knikt.)

Hij vond je toch niet ziek?
ATIE
(wendt met pijnlijke verlegenheid haar gezicht van hem af).

O nee, 't is niets. Heelemaal niets. Wat oververmoeidheid. Ik zal morgen weer beter
zijn.
(Korte, pijnlijke stilte.)

WILLEM.

Je ziet er gelukkig al beter uit. Je hebt meer kleur. Je moet je de eerste dagen maar
héél rustig houden, zul je?
ATIE.

Ja.
WILLEM.

Ik kom nu afscheid van je nemen.
ATIE.

Nu al?
(Hij knikt, zij gaat haastig door.)

Ik begrijp 't ook wel, je moet naar huis verlangen.
(Forceert zich om heel luchtig en vroolijk te spreken.)

Die goeie tante's, wat zullen ze blij zijn! Ik zou dol graag hun gezichten eens zien,
bij je thuiskomst. Ga je ineens door van Napels af?
WILLEM.

Ik denk, dat ik in Milaan 'n nacht stil zal blijven.
ATIE.

't Is anders ook zoo'n lange reis, hé?
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(Weer 'n pijnlijk zwijgen, geforceerd.)

Ik denk, dat wij ook gauw naar Holland terug gaan.... Voor goed meen ik.... Ik.... we
verlangen er allebei naar.... We zullen anders wel veel missen in 't begin: al de
bloemen, en.... de heerlijke natuur en het klimaat....
(Als Willem verlegen blijft zwijgen, nu met 'n bijna geïrriteerden klank in haar stem.)

Je moet de tante's heel veel complimenten doen, zul je?
(Hij knikt)

(geforceerd, moeilijk en tegelijk met iets uitdagends).

En hen zeggen, dat ik vroolijk en gelukkig ben.
WILLEM
(zonder haar aan te zien).

Ja zeker.
ATIE
(geïrriteerd).

Waarom kijk je me niet aan, Wim? Ik ben gelukkig.
(Nu voor zich kijkend, zachter, beschaamd.)

Dat van gisteren beteekende niets, niets.
WILLEM
(ziet haar nu aan, zacht).

Dat zei ik je immers.
ATIE
(even zachter).

Ja, dat zei je ook.
(Nu weer geirriteerd.)

Maar waarom kijk je dan zoo ernstig en doe je zoo tragisch? 't Is of je me.... beklaagt.
(Bijna heftig.)

En dat wil ik niet. Ik wìl niet beklaagd worden! Ik heb Fré niets te verwijten. Hij is
niet als.... jij en als anderen. Hij heeft 't me van te voren eerlijk gezegd,
(zachter, moeilijk, beschaamd nu, zonder hem aan te zien)
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dat hij me.... geen trouw kon beloven.
WILLEM
(zwijgt even, ziet haar dan aan met verbaasde oogen, zacht).

Heeft hij je dat gezegd? En.... gelòofde je dat?
ATIE
(a.v. heel zacht).

Ja.... Ik geloofde het....
WILLEM
(heel zacht ook).

Ja, dàn.... Ik zal nu maar gaan.
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ATIE
(smeekend).

Nee, ga zóó niet heen, Wim. Ik wìl niet, dat je hard van hem denkt.
(Zachter.)

Niet zóó hard als jij nu doet. Hij heeft me zooveel geluk gegeven dit jaar. O! als je
't wist! Ik was zoo dorstend en hongerig.... naar geluk en vroolijkheid. En hij heeft
't alles over me uitgestort, als 'n zon.... 't Was 'n geluk dat waard zou zijn 'n jaren
lang ontberen er na....
WILLEM
(opeens uitbarstend).

Ja, ik weet 't, hoè je van hem houdt, al is hij 't ook niet waard.
ATIE
(heel pijnlijk, smeekend).

Dat moet je niet zeggen. O, dat moet jìj niet zeggen, Wim....
WILLEM
(zich met geweld bedwingend na 'n oogenblik).

Nee, dat had ik ook niet moeten zeggen. Vergeef 't me, Atie!
ATIE
(a.v.)

Je moet hem niet.... je màg hem niet beoordeelen als andere mannen. Hij heeft zooveel
meer verleiding - altijd gehad. Door al de vrouwen die hem aardig vinden en
bewonderen.
(Heel zacht.)

Ook deze vrouw, ik zag 't dadelijk aan haar oogen.
(Weer 'n pijnlijke stilte.)

Je bent niet boos op me, wel? Ik weet 't, ik was.... onaardig daarnet.... 't Komt alleen
door m'n
(verlegen)

m'n moeheid....
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(Nu hartelijk.)

In Holland zullen we elkaar toch zièn, niet waar? En je zult me helpen, zooals je me
beloofd had?
(Als hij niet antwoordt, dringend zacht.)

Ik heb je noodig, werkelijk noodig, Wim.
WILLEM
(kortaf).

Waarvoor? Waarmee moet ik je helpen?
ATIE
(met tranen in haar oogen).

Om goed te zijn. Om goed te leven.... zooals jij. Ik.... ik denk heusch in veel opzichten
zoo eender als jij. Heb zooveel zelfde illusies.
(Zachter.)

Dat ben ik later gaan begrijpen....
(Luid.)

En dan ook, om Fré te raden met het kiezen van 'n werkkring. - Voor de toekomst.
(Vast.)

Hij moèt gaan werken, Fré. Ik had al gedacht, - ik zei je, geloof ik, dat hij 'n buiten
wil koopen, waar we zouden gaan wonen. Ergens in eene mooie streek. Hij houdt
zoo van de natuur, van alles wat mooi is. Tusschen weilanden en slooten zou hij niet
kunnen leven. En ik had al gedacht, als hij dan eens iets worden kon - burgemeester
misschien. 't Zou wel iets voor hèm zijn, geloof je niet?
(Met 'n flauw, wijs glimlachje.)

Hij heeft 't zoo ìn en òver zich, de grand seigneur te wezen. En hij zou op die manier
ook veel kunnen zìjn voor de menschen: met z'n fortuin - je weet hoe royaal hij is en met z'n zonnige vriendelijkheid....
(Weer met haar flauw, wijs glimlachje.)

O, ik ziè hem als burgemeester!....
(Beschroomd.)

En als jij dan van tijd tot tijd eens bij ons zou willen komen, om met hem te praten.
- Hij houdt van je, Wim.... hij ziet heusch tegen je op. En hij heeft je noodig, dat voel
ik.... Aan mij heeft hij niet genoeg, hij màg niet genoeg aan me hebben, omdat ik te
weinig weèt.... Je zoudt 't wel willen, niet?
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WILLEM.

Ik bij jullie komen logeeren? Je vergt wèl veel van me.
(Opeens losbarstend, gepijnigd.)

Denk je dan nooit eens wat 't me....
(Hij houdt op.)

ATIE
(angtig).

Wat?! Nee, nee, je wilt niet zeggen, dat je nog....?!
WILLEM
(a.v. hevig).

Verwòndert je dat? Voor wat soort van man zie je me wel aan? Denk je dat ik geen
hart heb, geen gevoel? Voor jou is de herinnering dood, moèt ze dood zijn. Maar
voor mij is ze 't niet. Ik kàn niet vergeten. En je wilt, dat ik met je om zal gaan als
vroeger, kalm-weg, alsof het verleden niet geweest was?!
ATIE
(bedekt haar gezicht met haar handen).

O Wim! Hoe vreeselijk! Ik had zoo'n hoop, ik dacht zoo zeker, dat je.... je leek zoo
kalm, en zoo sterk....
WILLEM
(gesmoord).

Sterk!!
('n Korte stilte, hij beheerscht zich met geweld.)

Dat zàl ik ook zijn. Zeker, ik bèn sterk, Atie.... Wees niet bedroefd, ik kàn je niet
zien lijden. - Ik was 'n oogenblik laf en zwak, maar dat zal niet meer gebeuren.
(Z'n stem wordt langzamerhand vaster en opgewekter.)

Langzamerhand zal ik wel heenkomen over.... m'n gevoel. Zal ik me alleen gaan
voelen je vriend en je broer. En ik beloof je, dat ik je helpen zal, raden met alles,
zooveel ik kan....
(Zacht, geroerd.)

Toe, huil niet. - Ik zal m'n best doen, Atie.
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ATIE.

Dank je, dank je.... En o vergeef me, als ik wreed ben geweest, ik wou 't niet zijn....
't Is waar, ik kende je niet.
(Zacht, deemoedig.)

't Is zoo vreemd, ik heb je nooit gekend, al dacht ik van wel, je nooit gezien zooals
je was....
(Bijna smeekend.)

Misschien.... veel later, dat ik ook nog eens iets voor joù kan worden, 'n échte zuster....
Dat mag ik wel hopen, nietwaar?
WILLEM
(vast en krachtig nu, tegelijk met innigheid, terwijl hij haar hand vat).

Zeker, zoo moèt 't eens worden tusschen ons: broer en zuster, twee goeie vrienden....
Dus tot ziens in Holland.
ATIE.

Ja, in Holland.
(Willem wil heengaan, maar blijft aarzelend op eenigen afstand van haar staan.)

WILLEM
(zonder haar aan te zien, zich dwingend om gewoon te spreken, zacht).

Je weet wel dien.... zakdoek van me. Dien zou ik wel graag terug hebben, later.
ATIE
(verlegen).

Ik zal hem je zenden. Ik beloof het je. - Tot ziens.
(Hij knikt zonder om te zien.)

(Fré komt nu van rechts aan gewandeld. Als Willem hem ziet, maakt hij een beweging van
toorn, en wil, zich houdend of hij hem niet ziet, heengaan naar links.)

(Atie roept hem terug.)

ATIE.

Wim!
(Zacht smeekend.)
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(Willem blijft even aarzelend staan en ziet Atie aan. Dan luchtig wuivend met z'n hand, roept
hij Fré toe:)

WILLEM.

Adieu Fré, ik ga er van door! Over 'n half uur gaat de boot.
FRÉ
(eveneens luchtig).

Goeie reis. Veel groeten aan de tante's.
(Willem links af.)

ATIE
(hem nastarend, zacht).

En ik dacht vroeger, dat hìj geen kracht had!
(Fré komt nu naar Atie toe. Hij ziet ook bleek. Men merkt, hoewel hij 't ziet te onderdrukken,
'n zekere onrust en gejaagdheid aan hem.)

(Atie is nu opeens veranderd. Er is 'n koele, waardige trots in haar houding en expressie
gekomen. Stilte.)

FRÉ.

't Afscheid heeft lang geduurd. Ik wou je niet storen. Ik wou je de gelegenheid geven
je hart eens uit te storten en te klagen.
ATIE
(ziet hem aan met 'n minachtend lachje).

Te klagen?!
FRÉ.

Tegen mij heb je haast niets willen zeggen sinds gisteren. En jij bent niet iemand,
die je gevoel op kan sluiten, die zwijgen kan.
ATIE
(zacht, bitter).

Ik zal 't wel leeren. Als vroeger. ('n Korte stilte.)
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FRÉ.

Ik kwam je vragen.... Ik weet, dat je háár, mevrouw Houwaert, nog niet gezien hebt....
(Dringend, met warmte nu.)

Zeg me, als je haar niet zien wìlt, Atie, als je er tegen opziet. En ik zal zorgen dat ze
niet komt. Waartoe zou 't ook dienen? Ik heb je immérs eerlijk gebiecht, wat er van
mijn kant te biechten viel. En je gelooft me immers?
ATIE
(koel-trotsch).

Ik zie er niet tegen op. Ze kan komen.
FRÉ
(vast nu).

Maar als ze weg is, verlang ik jou te spreken, je te hooren, versta je? Ik wìl nu weten,
wat er in je omgaat.... wat je van me denkt....
(zachter, met angst)

voor me voelt....
ATIE
(kalm).

Ja, straks zal ik met je spreken. Ik verlang 't ook. Ik heb je véél te zeggen.
(Zij wordt bleek, houdt de hand voor haar oogen.)

FRÉ
(angstig).

Waarom ga je niet zitten? Je ziet zoo bleek. Je bent toch niet wéér duizelig?
ATIE.

Nee, ik ben niet duizelig.
FRÉ
(a.v.).

Ik heb den dokter daarnet gesproken, maar die wou me niets zeggen. Wat beteekent
dat? Je verbergt toch niets voor me?
(Weer komt 'n diepe, pijnlijke verlegenheid over Atie heen en ze wendt haar gezicht af.)

ATIE.
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Nee, 't is niets. Hij heeft je toch zeker gezègd, dat 't niets is?
(Verward.)

Ik.... ik voel me heel goed.
FRÉ.

Ik kan je niet meer gelooven. - Ah, daar komt ze. Dus je blijft er bij, dat je haar
spreken wilt?
ATIE.

Zij verlangt mìj te spreken, en ik heb geen enkele reden om haar niet te ontvangen.
FRÉ.

Zooals je wilt.
(Hij ontmoet mevr. Houwaert, die van links achter komt aanwandelen, en verdwijnt zelf naar
rechts achter.)
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(Mevr. Houwaert komt naar Atie toe, met 'n harde, uitdagende uitdrukking op haar gezicht.
Atie staat op en wacht haar af: kalm, waardig, zonder boosheid. Er is alleen 'n stil bedwongen
lijden op haar gelaat. Zoo zien zij elkaar zwijgend eenige oogenblikken aan.)

ATIE
(zacht).

U verlangde me te spreken, mevrouw? Gaat u zitten.
(Mevr. Houwaert antwoordt niet. Zij was op 'n heel andere ontvangst voorbereid geweest, op
'n anderen stemklank, 'n andere gezichtsuitdrukking. De kalme waardigheid van Atie ontwapent
haar en er overmeestert haar langzamerhand 'n groote verlegenheid en schaamte.)

MEVR. HOUWAERT.

Ja ik.... ik wou u spreken.
(Als Atie haar verlegenheid ziet, wordt zij ook verlegen en draait haar hoofd om, korte stilte)

(heesch.)

Waarom.... draait u uw hoofd om?
ATIE
(zacht).

Ik dacht.... ik meende, dat 't u hinderde toen ik u aankeek....
MEVR. HOUWAERT
(a.v. verbaasd, heel zacht.)

U dacht.... om mìj?!
(Nu luid.)

Haat u me dan niet?
ATIE
(terwijl ze gaal zitten en mevr. Houwaert 'n wenk geeft om ook te gaan zitten).

Ik heb u gehaat.... Nu niet meer, nadat hij me van u verteld heeft.
MEVR. HOUWAERT
(haastig)

Wàt heeft hij u verteld?
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ATIE
(pijnlijk).

Van uw.... uw gevoel voor hem en uw lijden daarna. Daar had hij nooit van geweten.
MEVR. HOUWAERT
(gesmoord).

En gisteren?
ATIE
(a.v.)

Dat u beiden gespeeld hebt. Maar bij u was 't.... ernst.
(Stamelend.)

Bij hem.... hij....
MEVR. HOUWAERT
(met 'n bitter glimlachje).

Alleen ijdelheid, ja, dat ìs zoo. En verder.... van vroeger?
ATIE
(a.v. nu luid).

Och waarom dat nu nog te vragen. Ik weet immers alles.
MEVR. HOUWAERT.

Nee, u weet niet alles. Hij is edelmoediger geweest dan ik dacht.
(Zachter nu.)

God, wat ìs 't allemaal anders, wat is ù anders dan ik gedacht had.
(Luid en vast.)

Heeft hij u ook gezegd, dat ik hem getart heb, dat 't door mij alleen kwam, mìjn
schuld alleen was, dat hij....
ATIE
(invallend).

Nee, dat niet. Ik wou ook niet meer weten. Ik wist genoeg.
MEVR. HOUWAERT
(schudt van neen; beslist).
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Dat doet u niet. Anders zoudt u nu niet zoo lijden. Ik zie, dat u lijdt. U denkt geloof
ik, dat er nog wat in hem leeft van het oude gevoel voor me.... U bent ongerust,
jaloersch misschien wel?
ATIE
(haastig, pijnlijk beschaamd).

Nee, niet jaloersch.
MEVR. HOUWAERT.

Werkelijk niet? Ik dacht, dat u....
(Zachter, verlegen)
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U zag gisteren avond geloof ik.... U was daarboven op 't plateau en zag dat hij me....
dat hij z'n arm om me heen hield, (Zachter nog.)

me kuste misschien....
(Heel zacht, beschaamd nu.)

Dat was alles.... verder niets.... U kunt me gelooven....
ATIE.

Ik geloof u.
MEVR. HOUWAERT.

En voor 't verleden hoeft u ook geen angst te hebben.
(Bitter.)

Hij heeft nooit van me gehouden. Niet als van u. 't Was 'n gril alleen. Laten we zeggen
'n verliefdheid, die drie maanden lang geduurd heeft.... Hij wist niet eens, dat ik van
hem hield. Hij dacht dat 't van mij ook maar was 'n gril, iets heel oppervlakkigs. En
't was misschien natuurlijk, dat hij zoo dacht. Ik was geen goeie vrouw, zoo als u.
Hij was niet de eerste. En dat wist hij. U kunt u zoo iets niet voorstellen, wel? Maar
mijn gevoèl voor hem was nieuw, dàt was echt. God, zooals ik van hem gehouden
heb! Zooals ik nog van hem houd. Dat is iets, dat niet in me wìl sterven.
(Nu op anderen, zakelijken toon.)

Maar daarmee hebt ù niets te maken. 't Gaat u niet aan. U kunt er alleen zeker van
zijn, dat als ik hier vandaan ga, 't voor hèm alles uit zal zijn Dan zal er niets bij hem
achterblijven.
(Met 'n bitter glimlachje.)

Of 't moest zijn, 'n enkele maal, de pijn van gekwetste ijdelheid. De herinnering aan
vroeger was ook in hem dood, dat voelde ik,
(hevig nu opeens)

hoè ik ook gepoogd heb ze in hem op te wekken....
(Zachter.)

Waarom....? schreit u nu? Toch niet om mij?
ATIE.

Ik kan 't niet helpen. Ik heb meelijden met u.
MEVR. HOUWAERT.

Meelijden met mij?
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ATIE
(knikt).

Maar.... gaat u nu heen. Dat is beter. 't Is alles zoo pijnlijk voor ons beiden.
MEVR. HOUWAERT.

Ja, dat is 't, al is 't pijnlijker voor mij. U hoeft geen schaamte te voelen, geen....
(opeens trotsch en heftig)

nee wroeging niet. Berouw heb ik niet. Hèm heb ik niet doen lijden. En zelfs àls ik
't gedaan had...! En uw verdriet.... dat zal gauw voorbij zijn.... U hebt hem immers.
ATIE
(haar nu aanziend).

U kunt 't niet begrijpen waardoor ik lijd.
MEVR. HOUWAERT.

Nee, dat kan ik ook niet. 't Lijkt me kinderverdriet bij het mijne vergeleken. 't Is
vreemd, dat ik u nu niet meer haat en toch ìs 't zoo
(Kórtaf.)

Adieu nu. We zullen elkaar wel nooit terugzien.
(Zij steekt Atie haar hand toe, maar trekt ze dan zelf, schuw en trotsch tegelijk, terug. Daarna
gaat ze haastig af naar links. Fré komt nu rechts van den achtergrond en kijkt van 'n afstand
gespannen naar Atie, zonder dat zij het bemerkt. Atie blijft eenige oogenblikken róerlóós zitten;
dan bedekt ze haar gezicht met haar handen.)

FRÉ
(naderbij komend, gesmóórd).

Atie....!
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ATIE
(op 'n toon van afschuw en diepste droefheid).

O, 't is alles zoo leelijk, zoo leelijk....! Ik kan er haast niet over spreken.
FRÉ
(vast, door nervositeit is z'n stem scherp).

Dat moét nu toch. Wat heeft zij je gezegd? Toch niet dat ik....
ATIE
(minachtend).

Niets wat ik niet wist. Je hoeft niet bang te zijn.
(Verontwaardigd nu, terwijl ze hem vol aanziet.)

Dat je nooit van haar gehouden hebt zooals zij van jou, nooit geleden hebt zooals zij
door jou. Dat 't van jouw kant maar spel was geweest, spel met wat voor haar.... haar
lèven was. Jij hebt gespeeld met haar hart.
FRÉ
(verbaasd).

Voèl jij voor die vrouw?
ATIE
(a.v.)

Ja, - ik voel voor die vrouw. Voel jij dan niets voor haar?
FRÉ.

Gisteren. Toen had ik meelijden met haar. Nu kan ik niet. Ik kan m'n hart niet
verdeden als jij. Al m'n gevoel is nu hier, bij jou. Verwijt je me soms, dat ik niet
meer voor haar voel?
ATIE.

Ja, dat verwijt ik je, zeker.
(Hevig.)

Begrijp je dan niet, hoe afschuwelijk 't is, wat je gedaan hebt? Ik denk nu niet aan
mezelf, maar aan haar.
FRÉ
(vast).
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Nee, 't zou afschuwelijk geweest zijn, als ik geweten had, dat 't ernst was bij haar.
Ik heb vroeger eens gespeeld met 'n vrouw-in-ernst, en ik weet, dat was 'n
duivelsstreek van me. Nu wist ik 't niet. Ik dacht dat zij ook maar speelde en altijd
gespeeld had, - ook vroeger.
ATIE
(a.v. met schitterende oogen).

En voel je dan niet, dat dàt ook leelijk is: te spèlen met de lièfde?!
FRÉ
(a.v. weerspannig).

Nee. Niet leelijker dan ieder ander spel, waarbij de spelers gelijke kansen hebben.
ATIE
(nu uitklagend, in wanhoop).

O....!
FRÉ
(haar hand grijpend).

Wat is er met je, Atie?
ATIE
(haar hand losmakend).

Je begrijpt me niet meer. Wij begrijpen elkaar niet. - Dat vreemde gevoel dat nu over
me komt...! Je staat vlak bij me en toch is 't, of je zoo ver van me af bent, of je aldoor,
aldoor verder gaat.... of je ziel 'n vreemde voor me is geworden.
FRÉ
(heftig).

Dwaasheid! Je ijlt.... 't Is onzin wat je zegt....
(Hij wil haar arm grijpen.)

ATIE
(pijnlijk).

Nee, raak me niet aan.... 't Doet me pijn en 't brengt je toch niet dichter bij me....
(Zachter.)

Als je wist wat ik nu voel.... Maar dat kun je niet. Je kunt nù niet meer in me lezen.
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FRÉ
(a.v.)

Dat kan ik wel. Ik weet, dat 't puriteinsche bloed van je ouders weer in je spookt.
Dat je afschuw voor me voelt, voor mij en voor wat ik gedaan heb.
ATIE.

Niet voor jou alleen. Ook voor mezelf.
(Zachter, hoewel tegelijk nóg hevig.)

Ik voel de schaamte.... o, ze kruipt over me, dat m'n heele
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lichaam er van brandt....
(Ziet hem aan met wanhopige oogen.)

Hoe weet ik, dat je liefde voor mij ook maar niet 'n spel is geweest, net als voor die
vrouw, 'n leelijke, vluchtige....!?
FRÉ
(haar in de rede vallend, snel en heftig).

Dat mag je niet zeggen. 't Is 'n leugen en dat weet je.
ATIE
(a.v.)

Nee, ik weet 't niet. Dat is juist 't vreeselijke. Ik kan je niet meer gelooven. Dit heele
jaar, wat zijn we voor elkaar geweest, hoe hebben we geleefd? Ik zie 't nu opeens, 't
Is of ik nieuwe oogen heb gekregen. Ik ben al dien tijd blind geweest, stekeblind.
Gespeeld hebben we als kinderen, 't heele jaar lang. Gelachen en gespot. En genoten
met onze oogen, onze zinnen alleen! Was er ooit ernst tusschen ons? Hebben ooit
onze zielen genoten, elkaar gevonden maar zelfs? En als ik ooit 'n oogenblik ernstig
was, dan lachte je 'm weg, die ernst, je kuste 'm weg. En ik.... ik liet 't toe, al voelde
ik ook even pijn erdoor.
(Zacht.)

Ik ben even schuldig als jij.
FRÉ.

Kind, hoe kom je zoo valsch te zien! 't Is je vervloekte puritanisme, dat je weer
verblindt! Tel je al ons geluk dan voor niets? Was dàt niet mooi, en niet echt?
ATIE.

Nee, niet mooi. 't Wàs geen geluk. 't Was genot alleen.
FRÉ
(hevig).

Dat was 't niet! Je belastert ons geluk!
(Verwijtend.)

En dat doe jìj, Atie!
(Heel vleiend en teeder.)

Denk eens aan al wat we gehad hebben: aan de avonden op zee, in donker op het
dek. Het stille, wijde water om ons heen, wij naast elkaar, m'n arm om je heen en
hoe ik dan voor je zong. Was dàt geen geluk?
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ATIE
(zachter, zwak wordend nu).

Ik weet 't niet..,. ik weet 't niet....
FRÉ
(a.v.)

En ons genieten van kunst, van beelden en kleuren en bloemen?
ATIE
(haastig, wanhópig).

Dat ìs 't juist. 't Is alleen maar van schoonheid dat we genoten, en waarover we
spraken. Je hebt 'n hartstocht voor het mooie in me gewekt, alsof er daar buiten niets
bestaat, alsof het genieten daàrvan ons eenig doel moet zijn!
FRÉ

En waarom ook niet? Wat is er heerlijker en beter dan te genieten van het mooie?
ATIE.

Terwijl er duizenden zijn, voor wie geen schoonheid bestaat! Nee, dat màg niet Fré,
- niet alléén. Dat is zelfzuchtig en slecht!
FRÉ
(half ongeduldig, half geroerd).

O, Atie.... puriteintje....
(Terwijl hij haar hand wil kussen.)

ATIE
(ineenkrimpend).

Niet doen, niet doen.... 't zou me zijn of ik haàr kussen zou voelen.
FRÉ
(heel beslist).

Atie, je moèt de gedachte aan die vrouw van je afzetten. Voor goed. Je weet 't immers:
ze was niets voor me, niets! En ik wìl nu weten, hoe we staan tegenover elkaar. Niet waar, jouw
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liefde voor me is echt en trouw? Je blijft....
(Hij ziet haar vlak in de oogen, in spanning.)

('n Korte stilte, Atie in zelfstrijd.)

ATIE
(zij knikt met 't hoofd. Zacht, beschaamd, met gebogen hoofd).

Ik blijf bij je.... Omdat ik zwak ben.
FRÉ
(met 'n juichenden klank van verlichting en triomf in z'n stem).

Zwak! Noem je je liefde zwak?
ATIE
(ziet hem nu vol aan).

Ja. - Als ik sterk was, ging ik nu van je weg, voor goed uit je leven. - Maar ik kan
niet. (Met trillende stem.)

Ik ben maar 'n zwakke, zwakke vrouw, die er zichzelf om veracht, om haar zwakheid.
(Klagend.)

O, zooals de liefde voor jou is ín me gekropen, in m'n bloèd; de liefde, zooals ze was
van het begin: zonder eerbied en zonder opzien. - Zooals ze iedere zenuw in me doet
trillen.... door je stem.... en je.... je aanraking.... en je oògen-op-me.
(Hevig wanhopig.)

Waarom ìs dat toch? Waarom, nù zelfs, kan ik je zien zooals je bent en toch.... toch
trekt àlles in me naar je heen....
(Zij zwijgt even.)

Maar nu moet je ook weten hoe 't verder in me is. - Je moet even helder in me zien,
als ik 't opeens in mezelf doe. Weet je waarom ik van je heen zou moéten gaan? Niet
om wat jij gedaan hebt.
(Bitter.)

Al was je me ontrouw iederen dag, dan zou ik geen recht hebben je iets te verwijten.
Je hadt me immers van te voren gewaarschuwd?.... En ik had maar niet zoo dwaas
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moeten zijn om je woorden niet te gelooven, om te denken, dat mìjn liefde je genoeg
kon wezen. - 't Is om mezèlf. Omdat ik je nu niet meer heelemaàl toebehoor. Omdat
ik je het mooiste in me niet meer geven kan.
FRÉ
(plotseling haar hand grijpend, wit van jaloezie).

Wàt meen je?! Míj niet meer heelemaal? En aan wien dan....? Aan wien wil je het
mooiste van je geven? Denk je soms aan hèm?!
ATIE
(droevig hoofdschuddend).

Aan niemand.
FRÉ.

't Is niet waar. Ik wéét dat je aan hèm denkt. Je durft me niet eens meer aanzien.
(Atie ziet hem nu aan, terwijl 'n pijnlijke verlegenheid over haar heen komt.)

Weet je, dat je.... Je blóóst Atie!
ATIE
(saamkrimpend, haar éene hand voor haar oogen, heel zacht).

O, je doet me zoo'n pijn, zoo'n pijn...!
(Heel korte stilte, waarin hij haar fel aanziet.)

FRÉ
(snijdend, met moeite z'n drift beheerschend.)

Zóó! Heeft hij dàt weten te bewerken met z'n afscheid, toen ik jullie alleen liet, toen
ik hem vertrouwde! Heeft hij daarvan gebruik gemaakt om je tot zich te trekken?
Hij is slimmer, dan ik dacht.
ATIE
(verontwaardigd).

Je liegt! O Fré, hoe min, zooiets van hèm te zeggen! Je kent hem niet. Trouwens, ik
zelf kende hem ook niet. Vandaag pas voor 't eerst. We dachten altijd, dat hij zwak
was. En ìk zeg je, dat hij sterk is, sterker dan jìj.
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FRÉ
(a.v.)

Zóó, sterker dan ik?>
ATIE.

Ja, o, zoo onnoozel als ik altijd geweest ben! Die behoefte om te bewonderen! Dat
opzien tot kracht van kind af aan. Kracht, altijd kracht vroeg ik. En ik wist niet, dat
er ook kracht kan zijn in goedheid en zelfbedwang. Diè kracht heeft hij, heeft hij
altijd gehad. En die mis jij!
FRÉ
(z'n zelfbeheersching nu weg, in woeste drift).

Die mis ik!
(Met snijdenden spot.)

En hìj.... kracht en zelfbedwang?! Wat hééft hij te bedwingen, zeg?! Denk je dat hij
met z'n laffe, lauwe bloed soms passie kent?
ATIE
(met vuur en vastheid).

Zeker, hij kent ze. - O ik kan 't woord passie haast haten, dat je alleen gebruikt als
'n dek-woord voor iets veel leelijkers. Híj kent passie, de echte, groòte: - Hij kent
de liefde!
FRÉ
(a.v. haastig).

En dat heeft hij je durven zeggen?! Jou, die aan mìj hoort! Wàt heeft hij je gezegd?
Wat?
ATIE.

Ik heb geen recht 't je vertellen. - 't Is iets tusschen hem en mij.... En als ik 't toch
doe, dan is 't alleen, omdat ik niet duld, dat jij iets leelijks van hem denkt, van hem
die zoo hoog staat.
(Zachter.)

Ik was onbewust-wreed - ik voel nu pas hòe wreed - en toen vergat hij zich voor 'n
oogenblik, als ik 't vergeten mag noemen. Hij verweèt me m'n wreedheid; terecht.
Maar dadelijk daarop bedwong hij zich, zóó gauw en zóó volkomen, als jij 't nooit
gekund had.
FRÉ
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(a.v.).

En daarom, om al die nobele deugden, hou je van hèm, is dat zoo? Je wilt hèm je
ziel geven en je denkt, dat ik dat dulden zal? Dat ik me tevreden zal stellen met je
lichaam alleen!
(Ruw pakt hij haar beet.)

Geloof je dat, zeg?
ATIE
(pijnlijk).

Nee, nee, niet m'n lichaam alleen. Dàn zou ik niet bij je blijven, geen uur. Het grootste
deel van m'n liefde en m'n hart blijft bij jou, je weet zelf niet hoe groot!
FRÉ.

'n Deel! Maar ik wìl niet deelen. Ik wil je heelemaal of niet. Liever zou ik je verliezen,
voor goed.... liever je....
(In woeste drift schudt hij haar heen en weer. Atie wordt doodsbleek en valt tegen hem aan,
half bezwijmd.)

Atie!! - Vergeef me m'n ruwheid en drift. Je hadt me gek gemaakt van verdriet....
Kom weer in m'n armen als vroeger.... Hoe kon je zoo wreed zijn! Zeg, dat 't niet
waar was wat je gezegd hebt.
ATIE
(zacht).

Ik moest 't wezen. Er moest nu waarheid tusschen ons zijn....
FRÉ
(gebroken).

Dus.... je liefde is weg?
ATIE.

Nee, dat is ze niet. Ze zal nooit uit me weggaan.
(Ze schreit nu zachtjes.)

Ik weet alleen.... jij kunt 't misschien niet helpen.... Al blijf ik bij je.... m'n ziel zal
altijd honger blijven voelen, altijd 'n leegte.... 't Mooiste in me zul je niet zien.... Dat
zal je ontsnappen.
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FRÉ.

Naar hèm toegaan, meen je?
ATIE
(heel zacht).

Hij zal 't nooit weten.
FRÉ
(hevig).

Dat zal het niet. Ik zal ze vasthouden je ziel.
ATIE
(met 'n flauwen glimlach).

Door dwang? door de kracht van je handen?
FRÉ
(zachter, als beschaamd).

Nee, door.... door het innige in me. Je moet weten hoé ik je liefheb, Atie.... hoe je
voor me geworden bent, wàt je bent. Je zult helder ook in mìj gaan zien.
(Spreekt brusk en gebroken door z'n ontroering.)

Eerst toen ik je leerde kennen, toen speelde ik met je, ja dat deed ik. Zooals ik speelde
met alle vrouwen.... En onder het spelen merkte ik dat je anders was dan ik gedacht
had, anders dan alle vrouwen, die ik kende.... Ik zag gedurig nieuws in je: je phantasie,
je romantiek, je genotzucht én het reine puriteintje. 't Boeide me.... 't Was alles zoo
lief, zoo lief.... En ik werd op je verliefd, dol verliefd, zóó als ik 't nooit geweest was.
Ik merkte ook direct, dat je niet paste bij hèm, dat híj je geen geluk kon geven.
ATIE.

En je trok me van hem af?
FRÉ
(spreekt haastig, kortaf, met harde, korte zinnen).

Ja, ik trok je van hem af. Met allerlei kunstgrepen. Ik wou je voor mezelf; dat was
waar. En ik wist, dat ik je krijgen kon - niet toèn, ik moest je rust laten - maar later,
over 'n jaar....
ATIE
(bitter).
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Je was volkomen zeker van me, van het begin af aan?
FRÉ
(heel beslist).

Volkomen zeker. Ik wist wát het was, dat je in m'n armen zou brengen.
ATIE
(zacht).

Het slechte in me.... m'n genotzucht.
FRÉ
(heftig).

Niet het slechte. Genotzucht ìs niet slecht. 't Is menschelijk, gezond. En ik hoopte je
naderhand heelemaal te krijgen, ook het puriteintje te overwinnen.
ATIE.

Maar je hadt me tòen nog niet echt lief, toen je me gescheiden hadt van hèm....?!
FRÉ.

Nee, toèn nog niet. M'n echte liefde voor je is pas later gekomen; in ons huwelijk.
Toen is die bij mìj gekropen in m'n bloed en heeft zich gehecht in m'n ziel, zóó vast,
dat ze er nooit meer uit los zal zijn te scheuren.
ATIE
(bitter).

Zóó vast! En toch....?
FRÉ
(haastig).

Dat met hààr was heel iets anders. 't Was m'n ijdelheid alleen en m'n zinnelijkheid,
die zij gewekt had. Dat had niets te maken met m'n gevoel voor jou, 'n gevoel dat ik
nooit gekend had vóór ik jou vond: 'n héél innige teederheid en de angst je pijn te
zullen doen. Dat is 't geweest, waardoor ik zoo gauw ontnuchterde in háàr bijzijn, waardoor het verlangen naar andere vrouwen dood in me is.
ATIE.

En de pijn, die je me aandeedt, toen je met haar heenging?
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FRÉ.

Daarover heb ik berouw gehad; - van het eerste oogenblik af. - Het eerste berouw,
dat ik in m'n leven gekend heb. Zìj zag 't, en toen wou ik 't niet erkennen, uit trots.
- Als je wist, hoeveel er in me veranderd is, onbewust.
(Opeens weer met z'n ouden weerspannigen trots; krachtig.)

Weet 't wel, Atie, ik acht trouw geen deugd voor 'n man, in.'t minst niet. Maar toch
wil ik jou trouw zien te blijven - niet uit braafheid of plichtgevoel, ik hààt 't dorre,
bekrompen woord: plicht - maar om je te behouden.
(Heel innig, met trillende stem.)

Je ziel te behouden, Atie. Jìj bent 't, die me overwonnen hebt.
ATIE
(ontroerd).

Ik je overwonnen?! Dus is 't toch heusch m'n ziel, die je liefhebt?
FRÉ
(a.v.).

Je ziel, je mooie, fijne ziel....
ATIE
(dringend).

Tòòn ze me dan, je liefde.... Laten we nu naar Holland teruggaan, er gaan wonen,
zooals je zelf had voorgesteld.
FRÉ
(na 'n heel korte worsteling met z'n trots).

En 's winters?
ATIE
(vast).

Dan blijf ik daár.
(Heel zacht.)

Ik moèt 't doen. - Ik zal over 'n jaar niet meer alleen zijn.
FRÉ
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(verrast).

Atie! Je meent....
ATIE
(a.v.).

Niet verder vragen.... 't Is me te pijnlijk nog er nu over te spreken....
FRÉ.

Dus dàt was wat je voor me verborg?
ATIE
(voor zich).

M'n kind zal ik maken sterk èn goed.
FRÉ
(weer met 'n korte opflikkering van z'n jaloezie).

Zooals hìj?
ATIE
(zacht teeder).

Zooals ik jóu zou wíllen zien....
(Zacht, verzoenend, met iets van schaamte tegelijk.)

Ons kind, Fré....
(Hij buigt z'n hoofd naar haar toe; zij streelt het met 'n moederlijk gebaar.)

ATIE
(ondeugend en, tegelijk, weemoedig glimlachend).

M'n jongen....
(Langzaam.)

M'n lieve, zwàkke jongen!....
(Voor zich uitstarend, heet zacht.)

Wat wàs 't waar, toen je zei, dat m'n geluk niet zóó zou duren....!
Scherm.
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Dramatische kunst.
Zomerspelen.
Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlyc.
Een Abel Spel van Lanseloet van Denemerken.
Uitgegeven door den Larenschen Kunsthandel te Laren. N.-H. 1907.
Zomerspelen... of de zegen der ontevredenheid! Wat zou het er treurig met
maatschappij en kunst uitzien als er geen ontevredenen waren - en hoe weinig zijn
we toch doorgaans geneigd om hun groote verdiensten te erkennen.
Nu - er dient eenig onderscheid gemaakt. De ontevredenen die ik bedoel, zijn niet
de hinderlijke mopperaars, wien het nooit naar den zin te maken is, die of uit
humeurigheid of om zich een schijn van meerderheid te geven alles afkeuren, zonder
zelfs een poging te doen het afgekeurde te verbeteren, - maar de idealisten, die geen
vrede kunnen hebben met wat botst tegen hun hoogere gevoeligheid en geen rust
vinden vóor zij in hun streven althans iets bereikt hebben wat daarmee in harmonie
is.
Het zijn ‘lastige’ menschen, vooral voor de tevredenen die niet graag uit hun rust
worden opgejaagd, die het heel goed vinden zooals het is, en wier tragere natuur
ongeneigd is zich te leenen tot de inspanning die het initiatief nemen en het werken
voor iets nieuws vereischt.
Dat het met het tooneel niet gaat zooals het gaan moest - al jaren lang is het gevoeld
door velen. En er is in de laatste kwarteeuw veel geschreven en getwist over de
mogelijke wijze van verbetering, en de brochure van Gordon Craig is een der jongste
theoretische bespiegelingen met aanwijzing hoe opnieuw het theater te maken tot
een tempel waarin de schoonheid gediend zou kunnen worden.
We hebben hier tegen de theorieën van Craig onze bezwaren ingebracht, met alle
waardeering voor het streven op zichzelf.
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Want - er moet verbetering komen, wil niet de schouwburg op den duur het beste,
meest ontwikkelde en schoonheidlievende deel van het volk van zich vervreemden.
Dat dit besef meer en meer doordringt, blijkt wel ten volle uit het feit, dat een der
regisseurs van onze Koninklijke Vereeniging, de heer L.H. Chrispijn - wiens inzichten,
o.a. verkondigd in zijn boekje De Regisseur ik overigens op verschillende punten
niet kan deelen - in Het Tooneel eenige artikelen geschreven heeft, waarin hij aan
zijn groote ontevredenheid met de huidige tooneel-inrichting lucht geeft.
Doch niet daaraan alléen hapert het en vooral niet daaraan in de éerste plaats. Er
is iets anders noodig. Schoonheidsgevoel, bezielende overtuiging, artistieke leiding.
Gaat men na wat in onze schouwburgen het best vertoond wordt, dan is dat tevens
het criterium voor de neiging en smaak der directies. Van het publiek - zullen deze
wellicht zeggen - doch dan daarmee tevens erkennen dat zij de leiding uit handen
hebben gegeven. Wel ook voor het talent van het meerendeel der spelers, die
opgegroeid in een tijdperk van verval, zich hebben moeten aanpassen en nu voor
ander werk meestal onbekwaam zijn.
Ik heb me vroeger wel eens verheugd over de poging om in onze schouwburgen
ook nu en dan iets anders te geven, iets van on-burgerlijke kunst, maar over het geheel
zijn die proefnemingen zoo onvoldoende geslaagd, dat onthouding voorshands
geraden blijft. Want dàn komt juist uit, wáár het hapert, en dat hierin niet anders dan
door vernieuwing verbetering te brengen is.
Hoe het schoonheidszoekers als Willem Royaards en Eduard Verkade vaak te
moede geweest is bij het mede-aanzien van jammerlijke mislukkingen, - 't behoeft
niet gevraagd! Verkade wiens groote belangstelling in Craig's plannen van zijn streven
naar een vernieuwing getuigde, kon wel niet beter doen dan zich met Royaards
verstaan, toen hij het plan maakte om dezen zomer een paar vertooningen te geven,
waarin hun beider artistiek willen tot plastische uitdrukking komen kon.
Het vestigen van hun keus op twee middelnederlandsche spelen had dìt voor: dat
zij èn daarmee vanzelf geheel buiten de gewone sfeer gingen, èn ons publiek uit onze
eigen letteren iets zoo goed als geheel onbekends voorzetten. Als zoodanig is het
tevens een prijzenswaardige nationale daad. Daarbij kwam nog dat het hun volledige
vrijheid gaf van tooneel-inrichting, daar van een bindende of belemmerende traditie
bij deze beide spelen geen sprake kan zijn.
Ik zei: zoo goed als geheel onbekend. Immers alleen Lanseloet is eenige jaren
geleden door een vereeniging van Rotterdamsche onderwijzers vertoond. Elckerlyc
werd nog door geen onzer tijdgenooten op de planken gezien.
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Het streven om ons middelnederlandsche spelen door vertooning naderbij te brengen
heeft zich het eerst geopenbaard in 1897 te Dordrecht, toen eenige liefhebbers aldaar,
gesteund door Aleida Mulder-Roelofzen en Anna Beukers zich waagden aan de
vertooning van Esmoreit, een proefneming die bizonder wel slaagde. Twee jaar later
werd ze herhaald door de bovengenoemde Rotterdamsche onderwijzers, die zich ook
met goed gevolg aan Lanseloet waagden.
Op het laatste filologen-congres te Amsterdam is Esmoreit opnieuw vertoond,
zooveel mogelijk naar de inmiddels verworven meerdere kennis van het
middeleeuwsche tooneel. De indruk schijnt meer antiquarisch-curieus dan aesthetisch
geweest te zijn.
Ik kom hierop nog terug.
Tusschen de twee thans gespeelde stukken bestaan groote verschillen, welke voor
een goed deel verklaard kunnen worden uit den tijd van hun ontstaan.
Lanseloet is een van de vier ‘abele’ d.i. in tegenstelling met de klucht kunstvolle,
ernstige spelen die door een Vlaming in het begin der 15e eeuw zijn saamgebracht
in één handschrift. Of hij daarbij oorspronkelijk werk of navolging gaf schijnt niet
uit te maken. De stof voor Esmoreit, Gloriant en Lanseloet is ongetwijfeld aan
ridderromans ontleend. Het vierde, Van den Winter ende van den Zomer lijkt het
meest oorspronkelijk. Dat Lanseloet aan een roman ontleend zou zijn, vindt
bevestiging in het stuk zelf. Het is een aaneenlassching van verschillende brokken,
waarbij - gelijk thans nog dikwijls bij de verhanseling van epische tot dramatische
kunst gebeurt - de psychologie lijkt opgeofferd aan de handeling. We kunnen echter
niet beoordeelen in hoeverre dat hier het geval is geweest, hebben het in zijn
plotselinge overgangen te aanvaarden, die er - dit dient erkend - in verband met den
eenvoud en directheid der taal en het soms zeer poëtische van van het naïeve gerijmel
toch ook een zeer eigen bekoring aan geven.
Lanseloet is een zwak, gevoelig, maar wispelturig jongeling. Hij bemint de schoone
Sanderijn ondanks haar mindere geboorte. Doch zij wil, al heeft zij hem lief, haar
maagdelijke zuiverheid bewaren. Zijn moeder ziet hierin juist een gevaar. Als hij
haar tot zijn wil gehad heeft, zal de liefde wel luwen. En deze booze vrouw gebruikt
een list, die maar al te wel gelukt. Zij bereikt haar doel en meer dan dat: Sanderijn
vlucht. Maar nu komt Lanseloet's berouw en daarmee tevens zijn liefde terug. Hij
zendt zijn dienaar uit, en deze ervaart dat Sanderijn, gelijk wij toeschouwers gezien
hebben, door een ridder als zijn vrouw naar zijn kasteel geleid is. Sanderijn zendt
Lanseloet's dienaar ongetroost terug. Deze, bevreesd dat de waarheid Lanseloet in
woede zal doen ontsteken
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en krijg veroorzaken, vertelt dat hij Sanderijn in ‘Afrijka’ gevonden, met haar
gesproken heeft, doch dat daarna zij gestorven is. Dat bericht grijpt Lanseloet zoo
aan dat hij van minnesmart bezwijkt.
Gelijk men ziet: kinderlijker kan het al niet. Vergelijken we hiermee Elckerlyc
dan staan we in een gansch anderen tijd: ongeveer een eeuw later, en ook in een
geheel andere sfeer.
De strijd, al door Maerlant aangebonden tegen den invloed van de Fransche
ridder-poëzie, had allengs deze verdreven. De moralizeerende didactiek had haar
vervangen. Een nieuw ernstiger leven was in aantocht, waarin de burgerij, tot
bewustwording ontwaakt, zich rekenschap ging geven van de waarde der
geloofswaarheden. Het naïeve, kinderlijke moest daarbij verloren gaan. De romantiek
met haar verdichtselen en avonturen maakte plaats voor de allegorie met haar
abstracties, het abele spel voor de moraliteit: het spel van sinne.
In het laatst der 15e. eeuw heeft waarschijnlijk een geestelijke, Peter van Diest of
Peter Dorland, schrijver van verschillende mystieke werken, het stuk hetzij gedicht,
hetzij vertaald. Want er is een samentreffen dat door de geleerden1) nog niet verklaard
werd. In het Engelsch verscheen namelijk in dien zelfden tijd een op vele plaatsen
gelijkluidend stuk Everyman, dat in 1904 op het Engelsche tooneel herleefd en met
grooten bijval in Engeland en Noord-Amerika vertoond is.
De stof blijkt reeds oud te zijn.
‘Een eenvoudige doch zinvolle Oostersche parabel van Boeddhistische herkomst,
welke o.a. voorkomt in den Griekschen Christelijke roman B a r l a a m e n J o a s a f
uit de eerste helft der zevende eeuw, maar ook bij Hebreeuwsche en Arabische
schrijvers uit de vroege middeleeuwen bekend was, werd vervolgens door
christen-geestelijken, bij geschriften en prediking, in verschillende taal en inkleeding,
maar steeds met dezelfde grondgedachte, als louterende leering over gansch
West-Europa verspreid, tot, in het laatst der vijftiende eeuw een vroom kunstenaar
het oude verhaal van den dood nieuw leven schonk in een drama’.... aldus Dr. K.H.
de Raaf in de Inleiding tot de Larensche uitgaaf.
Wat treft - met het allegorische van den vorm klopt en tevens getuigt voor de
breede opvatting van den dichter, - is het algemeene van het geheel. We staan hier
ver van een g e v a l . Elckerlyc is i e d e r e e n , is de m e n s c h . Hem moeten we zien
in zijn verhouding tot den Dood, volgens het christelijke inzicht der middeleeuwen,
dat ook thans stellig nog door menigeen gedeeld wordt. Dat algemeene maakt het al
dadelijk hoogst belangrijk.

1) De kwestie is behandeld door Dr. H. Logeman, Dr. G. Kalff, die het Nederlandsche, door
Dr. K.H. de Raaf. die het Engelsche voor het oorspronkelijke houdt, en wiens meening door
Dr. J.A. Worp (Drama en Tooneel in Nederland) gedeeld wordt.
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Niet minder treffen de dramatische kracht en de psychologische zuiverheid. Want
het is in een aaneenschakeling van tooneelen zóo geleidelijk, de overgangen worden
telkens zóo goed voorbereid en verklaard, dat onze aandacht aldoor met de grootste
belangstelling, ja meermalen met ontroering door de handeling geboeid blijft.
De mensch, verloren in wereldschheid, denkt niet aan zijn eeuwige belangen, hecht
zich aan 't ‘aertsche goet’, leeft onbekommerd, tot misnoegen van God, die hem
onverwachts door den Dood laat manen om rekening te doen.
Opeens verandert alles. Hij zoekt troost bij Vrienden en Magen, bij zijn Goed,
maar niemand kan hem helpen in dat gevaar.
Dan bij de Duecht, die echter krank geworden is door zijn mishandelen en hem
verwijst als eenigen troost naar Kennisse (het Geloof). Door haar en Biecht komt hij
tot ootmoed en berouw, leeft Duecht weer op.
Zoo zal hij getroost gaan den verderen lijdensweg. Want van de eerste aanmaning
des doods af, zweeft het Noodlot als iets onafwendbaars boven hem. Er is geen
ontkomen aan. De mensch moet den lijdensweg ten einde gaan. En bij elke statie
wordt hem een nieuwe smart opgelegd, van hem een nieuwe zelfverloochening
gevraagd. Zijn Cracht zal hem begeven, zijn Schoonheyt en zijn Vroescap ook, tot
aan 't eind de Vyf Sinnen hem verlaten.
Doch met het sacrament als zaligende medicijn, ontvangt hij lijdzaamheid om
alles te doorstaan. En vertrouwende op de genade Gods geeft hij zijn lichaam aan
het graf.
Is dit korte relaas voldoende om het groote verschil tusschen de twee stukken
duidelijk voelbaar te maken, - wel opmerkelijk is het dat de oude vorm van het
middelnederlandsche epische vers, voor Lanseloet gebruikt, ook in Elckerlyc
gehandhaafd blijft. De Geyter heeft in de Inleiding tot zijn Reinaert-bewerking met
recht op de groote verdienste van dit viervoetige vers gewezen, dat in de meest
afwisselende maten de grootste sierlijkheid en vrijheid van beweging veroorlooft.
Let eens op deze verscheidenheid:
Hóghe baróen, édel ghenÿot;

} Lanseloet,

Gód onze Hére móet u bewáren,

} Lanseloet,

...............

}Lanseloet,

Ay Hére Gód, die hem crùcen líet,

} Lanseloet,

Wat válscher wíjf es Lánseloets móeder! } Lanseloet,
In désen léven, in déser tempéesten,

} Elckerlyc.

Tvólk zouden wérden árgher dan béesten } Elckerlyc.
Ende zóuden noch déen den ánderen éten. } Elckerlyc.
...............

}Elckerlyc.

Ú lóve ic, dat ic dús heb ghebrácht

} Elckerlyc.

Vroéscap, scóonheyt, V zínnen ende
crácht.

} Elckerlyc.
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In het laatste wordt dikwijls een vers door twee personen gehalveerd, wat grooter
levendigheid nog aan den dialoog geeft.
NEVE.
Dus blíve ik híer.
ELCKERLYC.
Dat mach wel zíjn.
..........
TGOET.
Wat wíldi nu hébben?
ELCKERLYC.
Coomt rásch hier vóort.

In beide stukken wordt het rijmwoord van den voorganger door den volger
beantwoord, in Elckerlyc soms met korten tusschenregel. Zooals bijv. hier:
GHESELSCAP.
Nu moet u ons lieve here g h e l e y d e n :
Ik wil van u scheyden.
ELCKERLYC.
Es dat g e s c h e y d e n ?

waar door het korte tusschenvers nog een middenrijm ontstaat.
De regelmaat die doorloopend in dezen versvorm gehandhaafd wordt doet mij
veronderstellen dat er een bedorven plaats is in den door Dr. de Raaf bezorgden tekst.
Het is op blz. 17. Ze luidt aldus:
El c k e r l y c .
Nu bid ik u, dat ghi zijt bedachtich
Mede te gaen, so ghi hebt belooft
Gh e s e l s c a p .
Dats wel blikelijc; die ghelofte houdic van waerden.

Dat hier het rijmwoord op b e l o o f t ontbreekt en het laatste vers veel te lang is, doet
mij aan een uitlating denken die mogelijk op deze wijze aan te vullen zou zijn:
GHESELSCAP.
Dats wel blikelijc, d e s g h e l o o f t ;
Die ghelofte houdic van waerden.

‘Des ghelooft’ is immers een herhaaldelijk gebruikte rijmstoplap in de
middelnederlandsche poízie.
Indertijd heb ik na het zien van de vertooningen door de Rotterdamsche onderwijzers,
de vraag gesteld: hoe staat het huidige publiek tegenover deze soort stukken?
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Ik deed die vraag in verband met de voorliefde door velen in onze dagen aan den
dag gelegd voor middeleeuwsche kunst op verschillend terrein, waaruit zoo licht de
gevolgtrekking gemaakt wordt dat velen onzer door een groote liefde voor het directe
en naïeve, het juiste gevoel bezitten om door te dringen tot de essentie dier eenvoudige
kunst en er als de schoonheid van te genieten.
Ik wil het niet betwisten, als men, wat het drama aangaat, zich niet

Groot Nederland. Jaargang 5

231
voorstelt dat de middeleeuwers zelven op ònze manier van hun tooneel-kunst genoten.
Al dadelijk geldt dit van het uiterlijke.
De Rotterdammers gingen van het denkbeeld uit dat de tooneelinrichting zoo
eenvoudig mogelijk moest zijn, om in harmonie te blijven met het naïeve van den
tekst.
Men heeft hun wijze van vertoonen kortelings een ‘negatieve’ genoemd,
kwalificatie waarmee ik mij niet kan vereenigen. Zij was zeer beslist de pozitieve
toepassing van een bepaald beginsel.
Om maar de Esmoreit te nemen, was de achtergrond ingenomen door een breeden
muur, waarin, als ik mij wel herinner een poort in 't midden toegang gaf tot het
tooneel, en aan een zijde een tralievenster voor de gevangen koningin.
Het tooneel was in tweeën gedeeld door een rij potten met heestertjes, zoodat aan
den eenen. kant Sicilië, aan den anderen Damascus de plaats der handeling verbeeldde.
De spelers die hun rol gezegd hadden zetten zich op banken tegen den achterwand.
Nu hebben de onderzoekingen der laatste jaren duidelijk aangetoond dat men in
de middeleeuwen heel wat minder primitief te werk ging. Natuurlijk moest rekening
gehouden worden met de plaats waarover men beschikte, en niet minder met de
middelen. Dr. P. Leendertz jr., die van het middeleeuwsche drama een bizondere
studie maakte, zegt in de Inleiding van zijne Esmoreit-uitgave (blz. XIII): ‘dit kan
wel als vaststaande worden aangenomen, dat de algemeene regel toen als nu was:
de inrichting van het tooneel bootste de plaats der handeling zoo nauwkeurig na als
de kunst van den regisseur dat vermocht en de kas het toeliet. Dat een arme troep
wel eens een paar groene takken gebruikt heeft om een bosch te markeeren, is best
mogelijk. Maar dit als regel te zetten, is bepaald fout.
‘Doordien men geen bewegelijk decoratief had, moesten de verschillende plaatsen
naast elkander worden voorgesteld1), en zag men de handeling nu eens op het eene,
dan weer op het andere gedeelte van het tooneel.
‘De afscheiding tusschen Sicilië en Damascus werd gemaakt door op den
achtergrond tusschen het Gothische en het Moorsche kasteel, waardoor die beide
plaatsen werden voorgesteld, een eenvoudig recht stuk muur te schilderen.
‘De afscheiding door een hekje of een rij bloempotten, waar de spelers achterom
gaan, is zeker niet middeleeuwsch’. (Dit laatste als noot.)

1) Men zie ook het proefschrift van Dr. Endepols, benevens Dr. J.A. Worp t.a.p. blz. 100 vlgg.
v. N.
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Hieruit zien wij dus dat middeleeuwsche toeschouwers stellig geen genoegen zouden
genomen hebben met de vertooning der Rotterdamsche onderwijzers.
En dat wij door die vertooning zoo aangenaam werden aangedaan, toont ergo juist
dat wij er gansch anders voorstaan. Dat kan ook moeilijk anders! Toch meen ik dat
een tooneelinrichting, als door Dr. Leendertz aangegeven, volstrekt niet storend
behoeft te zijn. Dat de indruk te Amsterdam niet grooter was, lag waarschijnlijk aan
het tweeledige streven om èn de vertooning èn de middeleeuwsche toeschouwers in
één geheel te willen samenbrengen, waardoor het als een vertooning ìn een vertooning
werd en vanzelf eenheid en harmonie verloren gingen.
De heeren Royaards en Verkade hebben terecht gemeend dat zij van
rooneel-mechaniek gebruik konden maken zonder daarmee tegen den geest van het
abele spel te zondigen. Het splitsen van het tooneel in twee helften kon daardoor bij
Lanseloet gerust vervallen. Het kon gevoegelijk èn ‘bogaert’ èn ‘foreest’ voorstellen,
in het eerste geval met links den toegang tot Lanseloet's slot, in het tweede met den
voorgevel van een jachthuisje aan 's ridders kasteel grenzend. Tegelijkertijd een
scherm rechts ophalen en links neerlaten of omgekeerd was volmaakt voldoende om
verandering van tooneel aan te duiden.
Waren zij nu maar even gelukkig geweest met de aanduiding van boomgaard en
bosch!
In dat opzicht liet het décor te wenschen over, gaf het te veel, verstoorde het de
illuzie meer dan dat het die wekte. Ware door een eenvoudig procédé een suggestie
gegeven van boomen, van blader of bloesemvolle takken, - het zou stellig meer
gedaan hebben. Van deze technische moeilijkheid is door hen nog geen oplossing
gevonden in harmonie met het overige.
Ook komt het mij voor dat het dit stuk zich minder goed leent tot achtereen
afspelen.
Dr. Leendertz zegt nog in de boven geciteerde Inleiding:
‘De afscheiding tusschen de bedrijven en tooneelen werd duidelijk gemaakt door
kortere of langere pauzen.’
Veel pauzen in een zoo eenvoudig verloopende handeling zouden stellig den indruk
verbrokkelen, maar... er is één plaats waar de wensche-lijkheid van een, zij het ook
korte pauze zeer voelbaar was.
Lanseloet is door zijn moeder overgehaald om zijn liefste Sanderijn, háár van veel
te lage geboorte om ze als schoondochter te dulden, met list en geweld te némen.
Dan zal hij er wel genoeg van hebben:
Want als die wille es ghedaen
So es die minne al vergaen....

meent het ‘felle wijf’.
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Lanseloet bewijst dat zij daarin gelijk heeft: de moeder heeft haar zoon goed gekend
- hij behandelt daarna, volgens Sanderijn's eigen klacht, haar als ‘een stinckende
hont’.
Nu heeft bij de vertooning getroffen het te snel op elkaar volgen van de twee
tooneelen: de afspraak van moeder en zoon, en de klacht van Sanderijn.
Direct als de moeder verdwenen is, komt de pas listig naar Lanseloet gezondene
Sanderijn weer op met deze woorden:
Ay here God, die hem crucen liet,
Wat valscher wijf es Lanseloets moeder!
Dies benic nu vele vroeder,
Dan ic gister navont was.

Er ligt dus een nacht tusschen die twee tooneelen. Zou het nu niet beter geweest zijn
het gordijn even dicht te halen, en bij het weer openschuiven Royaards ook de
midden-prologhe te doen zeggen, gelijk hij het de prologhe zoo kostelijk gedaan
had?
Het had den overgang in de handeling, de kentering in het stuk zoo geleidelijk
doen zijn. De verzen die nu werden overgeslagen, zijn zoo geheel voor dit doel
geschreven.
Dit opzet heeft die moeder ghesocht,
Ende Lansloet heeft sijn wille volbrocht
Metter maghet vol suverheden,
Daarna sprac hi die dorper reden
Ende stelde hem te rusten al den nacht,
Ghelijc als hi zijn moeder loofde, soet ende sacht.
Dit was van den ridder een quaet bedrijf.
Nu hoor van Sandrijn, dat scone wijf
Claghelike woorden een cort bediet.

Voor de tooneelinrichting gebruikt bij de Spelen van Sinne1), gelijk de Moraliteiten
meest genoemd werden, bestaan duidelijker aanwijzingen in 16e-eeuwsche prenten.
Daaruit zou blijken dat het tooneel evenals later dat van Shakspere's stukken een
balkon of verdieping had, welke dienst kon doen voor verschillende doeleinden.
Bij een vertooning van Elckerlyc zou stellig Gods stem van die hoogte geklonken
hebben en de Engel eerst op die verdieping zichtbaar zijn geworden om tot den
stervende af te dalen.

1) Men is het nog niet eens over de beteekenis van deze benaming. Dr. J.A. Worp acht het meest
waarschijnlijk dat met Sinne de spreuk in rijm of proza bedoeld werd, door vele
middelnederlandsche dramaschrijvers aan hun stukken toegevoegd, en waarin de moraal was
saamgevat. Zie zijn Drama en Tooneel I blz. 111.
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Wijselijk hebben onze vertooners de oplossing gelijkvloers gezocht en heel gelukkig
gevonden. Het achterdoek had in het midden een breede en hooge toog met lichte
gordijnen, welke opengeschoven in vol licht den toegang tot het bovenaardsche deed
zien.
Deze poort, in licht-rooden wand, droeg in top de afbeelding van het bloedend
offerlam, en was geflankeerd door twee vooruitspringende kleinere poorten in gelen
wand.
De eene met gerechtigheid en weegschaal erboven gaf toegang aan de aardsche,
de andere met moedermaagd-en-kind aan de geestelijke personnages. In het midden
stond een donkere bank waarachter de dood opsteeg, toen God hem riep, en waar de
put was waarin Elckerlyc ten slotte zou neerdalen.
Het geheel was overspannen met hemelsblauw, en maakte een bizonder gunstigen
indruk van stemmigen en stemmenden eenvoud.
Jammer dat het dezen ijverigen en smaakvollen zoekers nog niet gelukt is voor de
verlichtingskwestie een voldoende oplossing te vinden.
Gelijk ieder belangstellende weet wordt er de laatste jaren een strijd gevoerd tegen
het voetlicht en de bovenhers. Dat felle licht van twee rijen lampen, een boven en
een onder, nog versterkt door zijlichten en zoo noodig door lichteffecten op een
bepaald punt, heeft ontegenzeggelijk zijn bezwaar, is optisch irrationeel, en staat het
pittoreske leelijk in den weg daar het alles vervlakt.
Maar.... het heeft in elk geval dit voor dat het ons goed doet zien wat er op het
tooneel voorvalt; niet alleen het geheel, ook de details. Wat is het een genot van een
goed speler alle gebaren, alle mimiek, vooral ook alle gelaatsbewegen nauwlettend
te volgen, als de begeleiding van het gesproken woord, of er bij het stille spel de
uitdrukking in te zien leven van elke aandoening.
De verlichting bij deze vertooning komende van links en rechts boven, en meest
van links het krachtigst, was onweersprekelijk een verhooging van het schilderachtige
door schaduw-effecten die we anders missen. Maar helaas misten we thans daardoor
veel gelaatsmimiek. Bij de minste buiging van het hoofd, werden de oogholten zwarte
vlekken, waarin geen oogen meer zichtbaar waren, werd de mond bij 't spreken een
donkere holte. Toen Royaards als Elckerlyc opkwam met een hoed op, overschaduwde
de rand meer dan de helft van zijn gezicht!.... Ook was het effect van de neus-schaduw,
nu rechts dan links, al naarmate de spelers zich naar links of rechts bewogen, soms
storend, terwijl in den boomgaard en het foreest van Lanseloet de zon daardoor op
zeer willekeurig veranderlijke wijze haar licht deed spelen.
Nog had het dit bezwaar dat de voorgrond te weinig licht ontving, zoo zelfs dat
toen Verkade de Nae-prologhe van Elckerlyc kwam zeggen en
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daarvoor nog wel een afzonderlijk costuum had aangetrokken, we deze prijselijke
moeite om toch op àlles bedacht te zijn niet eens konden waardeeren, daar we niets
bespeurden dan een donkere gedaante.
Men begrijpe vooral dat ik dit allerminst uit vitzucht constateer, alleen uit
belangstelling. Slechts door proefnemingen als deze en critiek daarop kan op de
vraag naar een rationeeler en aesthetischer tooneel-verlichting op den duur een
bevredigend antwoord gevonden worden.
De kern der vertooning, spel en samenspel, verschafte beide avonden een
buitengewoon genot. In zekeren zin was elk der vertooningen een openbaring. Dat
door den smaak en het talent van een paar artiesten iets zoo geheel nieuws, tevens
iets zoo harmonisch bereikt kon worden!... Hier moest van de leiders wel die
bezielende kracht zijn uitgegaan, welke zelfs blijkbaar weinig geoefende dilettanten
in staat stelde tot een zoo afgewerkt geheel zonder hinderlijke stoornis het hunne bij
te dragen.
Ik sprak boven even over het ‘negatieve’ der Rotterdamsche dilettantspelers. Wil
men deze kwalificatie behouden dan kan ze slaan op de afwezigheid van spel, van
dramatische bewogenheid in hun vertooning.
Deze leiders hebben het anders begrepen. Multatuli verzocht indertijd dringend
dat men zijn Vorstenschool behandelen zou als... drama. Met minder recht, dunkt
me, als het van deze beide spelen gevorderd kan worden. Welnu - ze werden gespeeld:
van begin tot eind was er actie, als begeleiding van het woord. En ik ben zeker dat
men hierdoor veel dichter tot het primitieve naderde, dan door een poging, waarbij
de primitiviteit in hoofdzaak gezocht werd in het doorvoeld declameeren van den
tekst.
Van de costumeering was veel werk gemaakt, en vooral in Elckerlyc werd het oog
menigmaal te feest genoodigd door een groepeering, die in lijn-en-kleuren-combinatie
iets van afzonderlijke schoonheid werd.
Hierin werd aan onze tooneeldirecties een nuttige les gegeven.
De kleeding wordt in den regel bij onze gezelschappen aan de spelers zelven
overgelaten of aan den costumier.
En vandaar het treurige rezultaat, dat dikwijls een gerammel van onharmonische
kleuren bij een voorstelling den ganschen avond de oogen pijnlijk aandoet. Immers
een algemeene repetitie in costuum blijft meestal achterwege, zoodat de spelers
zelven op den avond der eerste opvoering de grootste verrassingen wachten!...
Men achte zoo iets toch niet van ondergeschikt belang en bewere niet dat het
publiek er niets van merkt of voor voelt! We mogen, voor goed en gevoelig spel een
wijl het uiterlijke kunnen vergeten, het blijft dan toch altijd een ‘ondanks’.
En wat het publiek aangaat - het toonde zich voortdurend bekoord
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door het streelend harmonieuze van het geheel. Voor mij had de helm van Cracht
wat doffer mogen zijn en 't wit in 't kleed van Kennisse meer overheerschend.
Royaards heeft èn als Elckerlyc èn als Reinout een triomf gevierd. Het was naar
het innerlijke en naar het uiterlijke in den volsten zin een u i t b e e l d i n g . In de
eerste rol dat lustig opkomen als welgedaan wereldling, en na de eerste verwondering,
de plotselinge angst-in-zekerheid dat daar onverwacht de Dood, de gevreesde
boodschapper Gods, hem kwam aanzeggen dat zijn tijd daar was om zijn rekening
op te maken. Van dat oogenblik af, die ommekeer - van tooneel in tooneel de zich
verscherpende lijdenstrekken; tot hij eindelijk, diep verootmoedigd door de
teleurstelling van wereldsche zijde, Biechte te voet valt:
O, gloriose borne, diet al verclaert
Ende doncker smetten doet vergaen!
Ick knyele voor u...

Zooals hij daar lag met dien kalenden schedel, het langs de wangen hangende haar,
het door zielewroeging ingekerfde gezicht geheven, werd hij het symbool van de
middeleeuwsche, in doodsvrees zich verootmoedigende, smeekende menschheid, en
schiep hij een aangrijpende, ontroerende eenheid van uiterlijk, houding, gebaar en
zeggen.
Dan het terugkeeren als hij 't sacrament ontvangen heeft, in het lichte kleed, als
reeds bevrijd van het aardsche... de volledige overgave nu alle verzet voorgoed weg
is, hij vol berusting zich voegt. Of het markeeren van de fyzieke verzwakking niet
wat sterker moet zijn na zijn vergeefsch verzoek aan Cracht en Vijf Zinnen om hem
te vergezellen, dus nádat deze hem begeven hebben, - daardoor tevens het verschil
tusschen moreel lijden en lichamelijk verval sterker accentueerend, - blijf ik me
afvragen. Maar - het is al een lang en daardoor moeilijk vol te houden decrescendo.
In Lanseloet was hij de proloog-zegger bij uitnemendheid. Met die enkele verzen
gaf hij den toon aan van gemoedelijke naïeveteit die in het heele spel zou blijven
doorklinken. En we voelen de waarheid van de eenigszins paradoxale meening,
kortelings door den heer Emants uitgesproken, dat voor bijrollen middelmatige
talenten noodig zijn, nu we ervaren hebben dat zijn zoo sobere Reinout-Lanseloet's
camerlinc - geheel blijvend binnen de lijst van ‘tweede rol’, door den telkens
overtuigend-raken gemoedelijken of - in 't gesprek met den Warande Huedere naïef-humoristischen toon, door het geheel-en-al levende van de figuur, de herinnering
aan Lanseloet zelven, van wien ik hiermee niet te veel kwaad zeggen wil, ganschelijk
overvleugelde.
Zeer doorslaand bleek weer hoe het zichtbare en plastische een
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eerste eisch is op het tooneel. Het was toch ook Royaards die de stem van God
weergaf in den aanvang van Elckerlyc.
Hij deed het statig met zijn volle geluid; toch vermocht het maar weinig te boeien,
leek het lang, al duurde het maar eenige minuten. Ja, zonder iets profaans te willen
zeggen, erken ik gaarne dat de lichtzinnige Elckerlyc in persoon al dadelijk bij zijn
optreden mij meer interesseerde dan de onzichtbare God.
Zoo mislukte eenige jaren geleden de proefneming vrijwel om in De Musset's
Meinacht den tekst van de Muze door een persoon achter de schermen te laten zeggen.
Daarbij werd iets gemist wat we in het dramatische niet missen kunnen.
Het meer materieele van deze kunst, vergeleken bij muziek, wordt hierdoor
overtuigend duidelijk.
Verkade was zeer indrukwekkend als de Dood. Dat spichtige, strakke, vale gezicht
uit de kap van het wijde gewaad, door elke armopheffing tot een reusachtige
vleermuisvlerk zich verbreedend, had het suggestieve van het onheilspellende,
noodlottige. Zijn somber, zwaar-tonig zeggen versterkte dit niet weinig. Bizonder
mooi gevonden was de beweging waarmee hij als een sombere schim tusschen wand
en gordijn verdween.
In zijn Ridder viel vooral het voorname te prijzen, de gratie waarmee hij zijn kleed
droeg, den hoorn stak, later Sanderijn wegleidde, een gedeelte van zijn mantel als
ware het zijn bescherming om haar heen leggend.
Mevr. Royaards gaf als Duecht het best de zwakke, reine verschoppeling - en dat
met distinctie en wijding - en deed dit ook als Sanderijn.
Haar persoon en stem wijzen haar daarvoor aan.
In het krachtige schoot zij ook door haar houding te kort.
De lofzang in Elckerlyc:
Elckerlyc, pelgrim uitvercoren,
Ghebenedijt sidi, sone der victorien,
Want u is nakende dlicht der glorien

eischt voller en meer jubelend geluid.
En nu de dilettanten?... Wat moet er met kracht en inspanning gestudeerd zijn,
wat moet er van de leiders veel zijn uitgegaan om hen in dit overmoeielijke werk
zoo ver te brengen in zoo korten tijd.
Dat er nog veel voor hen te leeren valt - ik hoef het hun wel niet te vertellen.
In houding en gebaar gaf Kennisse veel schoons. In spel was de Warande Huedere
verdienstelijk. Van Lanseloet nu en dan het reciet, evenals van Vijf Sinnen.
Nu dien ik nog even wat dieper in te gaan op de vraag: hoe staat
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de hedendaagsche toeschouwer tegenover deze middeleeuwsche kunst? Men komt
toch door den grooten invloed van het praerafaëlitisme, door een half-poëtische,
half-wijsgeerige neiging tot mystiek, er zoo licht toe te meenen dat er een groote
verwantschap bestaat tusschen onze gevoelens en die der middeleeuwsche kunstenaars,
een verwantschap die ons in staat stelt van hun kunst te genieten gelijk hunne
tijdgenooten dat gedaan zullen hebben.
Schilderkunst en muziek buiten beschouwing latend, lijkt mij die meening ten
opzichte van het tooneel onhoudbaar.
Immers als we nagaan wat ons aantrekt in een stuk als Esmoreit of als Lanseloet,
dan komen we tot het besluit dat onze liefde ervoor op gansch anderen grond berust.
Wij vinden het abele spel aantrekkelijk, bewonderen er het schoone van, maar wat
ons schoon en aantrekkelijk lijkt is - behalve de taal die ondanks veel banaal gerijmel
soms tot het poëtische stijgt - in hoofdzaak de bevallige vorm waarin naïeve
levenszieningen en menschelijke gevoelens geuit worden, het kinderlijk-onbeholpene
dat vaak het bekorende en verrassende van het als-vanzelf ontstane, het rechtstreeksche
van 't onbewust-geniale heeft.
Maar hierin ligt juist het groote verschil aangeduid.
Evenmin als een kind het kinderlijke van een ander kind als iets bekoorlijks of
verrassends waarneemt, evenmin ervoeren de middeleeuwsche toeschouwers iets
van het naïeve. Zij waren tegenover deze kunst zelven kinderlijk en naïef. Hun
bewonderen was e e n m e e l e v e n m e t h e t g e b e u r e n d e , wat het publiek
van onze dagen onmogelijk is. Wie voelt iets voor éen der personen als mènsch?
Wie wordt geroerd door den smaad, Sanderijn aangedaan, door het berouw van
Lanseloet, door zijn dood zelfs; ons gevoel voor deze persoonen is niet anders dan
een aesthetisch welbehagen, grooter of kleiner naar de mate van het talent der spelers
die ze belichamen.
Van onze appreciatie zouden de 15de-eeuwers niets begrijpen en wij zijn geheel
ontwassen aan de hunne.
En nu de Moraliteit? Is het er anders mee gesteld?
Wat mij persoonlijk in de uitnemende vertooning van Elckerlyc zoo heeft
aangetrokken is het recht-doen aan de diep indringende psychologie en den knappen
dramatischen stijl van het geheel. Daardoor immers is dit drama een kunstwerk van
veel waarde.
Natuurlijk hebben de 16de-eeuwsche toeschouwers zich ook aangegrepen gevoeld
door die psychologie en heeft het sterk-dramatische van begin tot eind hun gansche
aandacht geboeid. Me dunkt ademloos moeten zij het verschrikkelijke van Elckerlyc's
doodsangst en zielsbenauwenis met oog en oor hebben gevolgd.

Groot Nederland. Jaargang 5

239
Maar alweer - is hun dit een aesthetisch genoegen geweest?
Onbewust waarschijnlijk ook, maar bewust hebben zij stellig het sterkst gevoeld
de verwantschap met den eerst radeloozen man, die eerst langzaam door geloof en
biecht tot berusting komt en eindelijk, met gezuiverd geweten, op Gods genade durft
hopen.
Hoevelen onder onze toeschouwers zouden er zijn voor wie de religieuze kern van
dit stuk nog aantrekkelijkheid heeft of ontroering-wekkend is?
En toch - ik gebruik het woord k e r n - twijfel er niet aan dat het den vromen
schrijver daarom, dáarom in hoofdzaak zoo niet daarom alleen, te doen geweest is!
Zijn kunstenaar-zijn was wellicht het onbewuste in hem, of iets dat hij niet telde, als
hij het niet gebruiken kon ter eere van God, ter bevordering van het zieleheil der
menschen.
En twijfel er evenmin aan dat deze bedoeling doordrong tot de zielen der hoorders
van zijn dagen - dat zij vóór alles aangegrepen werden door de ernstige vermaning,
het strenge memento mori, en dat een appreciatie van de kunstwaarde in de laatste
plaats zal gekomen zijn.
Het verschil is dus weer zeer belangrijk.
Maar dat is en blijft dan toch de triomf der kunst, voor welke geen enkel gebied
ontoegankelijk is, dat een dergelijk stuk in onze dagen zelfs door degenen, die niets
meer voelen voor de ethische bedoeling, voor de zedeles, kan genoten worden alleen
om haar zelfs wil! Niets meer voelen is te negatief uitgedrukt, wat mijzelf betreft
kan ik spreken van lijnrecht staan tegenover.
Die doodsvrees der middeleeuwen, die kleinschatting of verachting van al wat den
mensch een vreugde is in het leven, dat vernederen van het bestaan hier op aarde ter
verheerlijking van een bestaan hier namaals, waartoe de kerk en de priester alleen
den toegang zouden kunnen geven, zijn ze ons niet uit den booze, ons, in wier ziel
de blijde bewondering huist voor het menschelijk leven op onze onuitputtelijk rijke
aarde, de vreugde over ons vermogen tot liefhebben, tot bewonderen van kracht en
wijsheid en schoonheid? Wij die het mensch-zijn hoogstellen als den hoogsten
bestaansvorm, voor ons kenbaar, die ons ten innigste verwant voelen met de
menschenwereld om ons heen, wat hebben wíj nog te doen met een wereldverachting
en een mensch-vernedering, als in dit stuk blijkt voort te komen uit of vergroeid te
zijn met de mystieke en ascetische vroomheid van een geestelijke der 16e eeuw? Wij
voelen ons niet minder vroom in onze levensliefde, niet minder vroom ook omdat
de dood ons niet meer tegengrijnst als het sombere, uit kerk-crypten opgestegen
spook, maar ons werd tot den ruste-gever na den arbeid, den overbrenger tot een
anderen levensvorm, die nooit verhinderd heeft dat de grooten der menschheid elkaar
telkens weer de flambouwen overreikten van kunst, wetenschap en humaniteit.
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Maar ondanks dit lijnrecht tegenover staan in levens-opvatting hebben wij
bewondering en sympathie voor den kunstenaar wien het gelukte zijn innigste
levensvoeling en zijn vrome bedoeling samen te vatten in een zoo aangrijpend en
door zuivere psychologie zoo ontroerend geheel. Niet de dogmatiek heeft dit werk
tot kunstwerk gemaakt, maar wel de diepe emotie, het groote medelijden, en de gave
om deze in een doorvoelde allegorie te belichamen.
En nu ten slotte.
De daad van Royaards en Verkade is er een van groote beteekenis.
De vrees bestond dat het beste, het meest aesthetisch ontwikkelde deel van ons
volk meer en meer vervreemden zou van ons tooneel. Die vrees werd door velen
gedeeld. En half en half berustte men reeds in het schijnbaar onvermijdelijk verval
van ons theater, dat van kunst-instituut zou verworden tot amuzements-buis, door
den strijd om het bestaan in wedkamp met andere inrichtingen van openbaar vermaak.
Welnu - zij samen hebben ons duidelijk getoond dat het verval niet onvermijdelijk
is. Zij hebben een poging gewaagd en in vereeniging met bescheiden jonge krachten
aangetoond op welke wijze er verbetering te bereiken zou zijn. Hun proefneming,
waarbij zij uitteraard te kampen hadden met allerlei materieele bezwaren, is door
hun artisticiteit en energie schitterend geslaagd.
Hun beroep op de belangstelling van het publiek heeft direct weerklank gevonden.
Het publiek heeft door zijn bewondering hen in 't gelijk gesteld.
Dat is verblijdend in hooge mate.
Want het opent een doorzicht, geeft hoop op een uitweg daar waar we reeds
meenden in een slop te zijn beland.
Dat nu de beminnaars van ons nationaal tooneel, die hart hebben voor de verheffing
ervan en in staat zijn het materieel te helpen, de handen ineenslaan om wat nog dreigt
een vluchtige verschijning te zullen zijn, te bestendigen!... Dan zou tevens aan een
kunstenaar als Royaards in zijn eigen land de gelegenheid gegeven worden om zijn
talent - van welks veelzijdigheid wij nu weer de verrukkelijk-overtuigende bewijzen
kregen - in de voor hem noodige vrijheid en omgeving te ontplooien. En wie weet wellicht ware dan spoedig een centrum aanwezig, dat vanzelf de beste krachten tot
zich trok....
Dat we aan iets dergelijks, aan een verheffing van ons tooneel weer dùrven denken,
dat we er op dùrven hopen, danken we aan het energieke pogen van Royaards en
Verkade.
W.G.v.N.
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Obsessies1)
door Cyriel Buysse.
IV.
‘Den Binder.’
Green mensch heeft ooit precies geweten waarom ‘den Binder’ zich verdronken had.
Hoe hij zich verdronken heeft, heb ik, door den jongen houtzager die 't zag gebeuren,
hooren vertellen.
Een eigenaardig type was die ‘Binder’. Een kort, nog al gezet ventje van om en bij
de zestig, met een strak-ernstig, diepzinnig gezicht, en met de vreemdste, de
angstwekkend-vreemdste oogen die ik ooit gezien heb. Die oogen, achter hun
brilglazen, staarden bijna aanhoudend ten gronde. Je keek hem aan, je vroeg hem
iets, je praatte met hem een heele poos: onafgewend bleven zijn oogen strak ten
gronde kijken, op de tippen van je laarzen. Iets buitengewoons moest hem dwingen
of verlokken om ze even schuchter op te slaan; en dan zag je, als in een weerlicht
zoo vlug, twee kleine, sombere, glanslooze ballen, als waren zij uit hoorn gesneden;
twee doffe ballen zonder licht noch leven, behalve iets,.... iets bijna onnaspeurbaar
dieps en fijns van tinteling: twee korte, weeke lichtstraaltjes vol van een
onuitsprekelijken weemoed, die zóó aangrepen, zoo onuitstaanbaar aangrepen dat je
verademde wanneer het mannetje maar dadelijk weer zijn droeven blik ten gronde
richtte. Er lag als 't ware een afgrond van onuitgesproken wee in die twee doffe,
trieste oogen.
Was het om die vreemde oogen, of om zijn afgetrokken,

1) Zie de Maart-aflevering.
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menschenschuw karakter, of waarom was het ook....? althans, de menschen in het
dorp beweerden dat hij met den booze omging en kon tooveren.
Hij was een bezembinder. Zijn eigenlijke naam wisten de meeste dorpelingen zelfs
niets meer. Zij noemden hem kortweg: ‘den Binder’. Hij woonde in een zijstraatje
en was getrouwd, met een mager, houterig, gebogen vrouwtje, die een klein winkeltje
hield en heel veel op hem knorde en over hem met hare klanten babbelde. Sieska
heette zij.
- Sieska, keunt-e gij euk gelijk ‘den Binder’ teuveren?’ kwamen de jonge kerels
haar soms plagen. En toen stoof het er op los:
- Gie sloebers! Gie deugenieten! Watte! Zij-je nie beschoamd: treffelijke meinschen
durve komen affronteeren in ulder eigen huis! Ala! Hoast ulder ziere buiten as ge
moar doarveuren 'n komt!
Dat verwijt van tooverij, dat als een vloek (niemand wist wie het voor 't eerst over
zijn tong had laten gaan) op 't leven van ‘den Binder’ drukte, vergalde en kwelde
ook onophoudend Sieska's eigen leven. Want, - en dat was wel het aller-ergste, - ook
zij geloofde dat ‘den Binder’ met den duivel omging en kon tooveren; en telkens, na
zoo een of andere plaagscène met de straatjongens of de buren, overstelpte zij het
ongelukkig ventje met de scherpste en de razendste verwijten.
- O! gien dwoazen, dwoazen loeder!’ hoorden de buren haar dan woedend krijschen.
‘Gie stommerik! Gien ezel! Wa veur 'n plezier keunt-e doar nou in hén as ge de
meinschen beteuvert, as ge de koeploage brijngt in den ienen of den anderen boerestal,
of as ge kleine kinders die ou niets misdoan 'n hen doe ziek worden en stirven! In 't
kot moesten z' ou steken! ou leven lank in 't kot! gie kalf woar da ge stoat! Ja moar,
wach moar! T'n zal azeu nie blijven duren! Past op, keirel! De boeren woaken op ou
en ze zillen ou omverre steken mee ulder vurken, lijk ne roazenden hond, en ge zilt
tot in der ieuwigheid in d' Helle branden! En past ou op, sloeber, da ge mij euk nie
'n beteuvert!
Eigenaardig was de houding van “den Binder” onder zulk een stormvloed van
verwijten. Hij trachtte zich niet te verdedigen; hij zei niet dat het alles onzin was en
maakte zich niet boos; hij stond daar, roerloos en als 't ware machteloos geslagen,
met zijn angstwekkende oogen strak ten gronde; en hij antwoordde slechts
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met korte, doffe, afgehorte zinnetjes, altijd dezelfde, terwijl hij nu en dan toch, in
een bruuske opstandsbui, razend met zijn hiel tegen den vloer stampte:
- Zwijg! zwijg! zwijg, zeg ik ou! Ge zij zot! ge zij zot! ge zij zot!
Maar Sieska liet zich daardoor uit het veld niet slaan. Haar schrille stem, die
aanhoudend de zijne overschreeuwde, werd klagerig en huilerig; zij viel aan 't zuchten
en aan 't snikken, en eindelijk moest zij haar verdriet ook buitenshuis gaan luchten:
zij kwam met open deuren midden op de straat in 't spottend-grinnikend gepeupel
staan; en daar begonnen weer de scherpe dreigementen en verwijten; en dat 't een
schande was, en dat het zoo niet blijven duren kon, en dat de overheid er zich mee
zou bemoeien, dat alles vergezeld van verontwaardigde blikken en sidderend-gebalde
vuisten naar het winkeltje, waar de rampzalige “Binder”, achter de toonbank half
verscholen, machteloos-ongelukkig zijn schouders ophaalde, of, af en toe
razend-stampvoetend, met den blik ten gronde heen en weer liep, hopeloos-halsstarrig,
steeds met dof-hortende stem zijn zelfde, zwakke, onbenullige weerlegging herhalend:
- Zwijg! zwijg! zwijg, zeg ik ou! Ge zij zot! ge zij zot! ge zij zot!
Zoo was het leven van “den Binder” somber-droef en akelig. De menschen in het
dorp, de boeren op het land, wisten niet precies hoe ze 't met hem hadden. Ging hij
werkelijk met den duivel om en kon hij tooveren, of was het maar een flauwe grap
en kon hij niets! Zij twijfelden en hun twijfel was vol wantrouwen en vrees. Waar
hij schuchter op de boerderijen kwam om droge brem of teenen te koopen, werd hij
liefst niet binnen huis, noch in stallen of schuren ontvangen. Men kon nooit weten!
Boer of boerin liepen hem haastig bij het hek of nog bij voorkeur op den landweg te
gemoet en de kinderen werden achter de deuren gehouden. Moest een vrouw alleen
hem langs een paadje tegenkomen, dikwijls keerde zij haar weg terug, of kon dat
niet, dan maakte zij een heimelijk kruisteeken en prevelde in zichzelf een kort gebed.
In hoeverre “den Binder” al dat angstig en verwijderend wantrouwen merkte en
voelde, en of en hoe hij er ook onder leed,
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dat wist geen mensch. Niemand vroeg er hem naar, en hij, de dood-melancholisch
gedrukte en schuchtere, klaagde ook aan niemand zijn veronderstelde leed. De slag,
- zijn zelfmoord - viel als een donderslag, volkomen onverwacht.
Ik was toevallig in de buurt waar het gebeurde en heb hem uit 't water zien halen....
Hij leek mij kleiner en dikker dan ik hem in leven gekend had. Zijn paarsgezwollen
hoofd hing zwaar over de borst en zijn oogen, zijn vreemd-angstwekkende oogen
waren toe. Hij had zijn jas en schoenen uitgetrokken, zijn bril was weg, zijn armen,
in witte hemdsmouwen, met slijk bezoedeld, hingen slap langs zijn lijf. Zijn pet, die
afgevallen was, had iemand scheef weer op zijn kop gedrukt, en zoo had hij iets van
een dronkaard, die in bedwelmden toestand uit een modderige sloot zou zijn gehaald.
Heel weinig opschudding onder de menschen die dat alles bijwoonden. 't Was of
ze 't al lang zoo verwacht hadden. Een kruiwagen gehaald, het lijk er op gezet, met
een paar baalzakken bedekt, en, onder geleide van den veldwachter, naar huis er mee,
bij Sieska. Slechts een twintigtal nieuwsgierigen liepen er joelend omheen.
Maar langs de straat vliegen de huisdeuren open, winkelbelletjes rinkelen, mannen,
vrouwen, kinderen komen toegesneld.
- 't Es den Binder!.... den Binder die hem versmeurd hèt!’ gilt de menigte. En
drommen dringen weldra om den kruiwagen, waarop den Binder, scheef in elkaar
gezakt, met scheeve muts en slaphangende armen, over het ongelijke straatplaveisel
wordt vervoerd. Heel zijn doode lichaam schokt bij elken hobbelkei, meer en meer
gaat hij lijken op een machteloos bedwelmden dronkaard; en zijn pet zakt zóó scheef,
dat ze weldra op zijn linker oog en op zijn neus staat, den rechterkant van 't hoofd
met kalen schedel half ontblootend. 't Gepeupel joelt en lacht er om, en kwinkslagen
klinken. Met een bruusken duw zet de veldwachter de pet weer recht. Nu lijkt den
Binder op geen dronkaard meer. Nu lijkt hij plotseling op een heel héél ernstig en
armoedig mannetje, dat paars ziet van de kou, en, onder 't schokken van het wiel
over de hobbelige keien, weer wat warmte in zijn verkleumde ledematen tracht te
krijgen.
Daar komen z' er mee in het zijstraatje! - Het is er vol,
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stampvol van mannen in hun werkplunje, zoo van hun bezigheid weggeloopen, van
vrouwen met slordige haren en slonsige kleeren, die kleine kinderen op de armen
dragen. In 't openstaande deurtje van den Binder verdringt zich een menigte,
reikhalzend, op de teenen staande, met gretige, als 't ware hunkerende gezichten door
't smal gangetje naar binnen starend.
- Es Sieska doar? Wee ze 't al? Wa zeg ze! Wat doe ze?.... Al die vragen kruisen
door elkaar, maar niemand kan opheldering geven. 't Is éen warboel, om en in het
huisje.
De veldwachter baant met moeite den kruiwagen een weg; de stoet houdt vóór het
deurtje stil. Twintigtallen stroomen toe, dringen zich trappelend op elkaar, zien, of
zien niet den dooden Binder binnendragen.
En de jonge houtzager, die er bij was toen 't gebeurde en met den kruiwagen is
meegeloopen, herhaalt nog eens, voor de drukke, rumoerige schaar der omstanders,
zijn verhaal:
‘Ik en mijn voader woaren langs de voart bezig mee heit zoagen: ik van boven op
de schroage; voader van onder. Doar zie 'k ‘den Binder’ komen. ‘Voader, past op,
zeg ik azeu, doar es den teuveroare!’.... ‘Loat hem moar teuveren en zoag gij moar
veurt,’ antwoordt voader. - ‘Den Binder’ komt veurbij. ‘Dag Binder!’ - zeg ik. ‘Dag’, antwoordt hij. - Hij goa 'n endeke langs de voart en al mee ne kier blijft hij
stoan en doalt den troakel af, rechte noar 't woater toe. - ‘Wa betiekent dà verdeeke!’
peis ik mijn eigen. ‘Wa goat-ie hij doen?’ - ‘Wacht-e kier, voader, zeg ik a-zeu;
houdt-e kier op mee zoagen!’.... 'K zie den Binder zijn vest uitdoen, zijn schoens
uittrekken, zijne schoapelier afleggen....! ‘Verdeeke, voader, zeg ik, hij goa hij hem
versmeuren....! 'K 'n ha 't nog moar percies gezeid of: Paffe!.... doar neemt hij zijne
leup en sprijngt in 't woater....!’
- ‘En?.... en?’ vragen enkele nieuwsgierigen, verwonderd dat de jonge man niet
verder vertelt.
- ‘Hawèl, hij lag-ie hij in 't woater,’ herhaalt deze doodgewoon.
- ‘Joa moar; wa hèt-e gij gedoan as hij in 't woater lag?’ dringen de toehoorders
aan.
- ‘Wat da 'k gedoan hè?.... Niets!’ is 't onverschillig antwoord. - ‘'K ben op de
schroage blijve stoan kijken. Hij es mee zijne kop weere boven gekomen; hij hè
gebloazen lijk 'n
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katte en mee zijn peuten geslegen dat 't woater speitte....; en tons es hij weer onder
gegoan en onder gebleven....
- En het-e gij nie geprobeerd om d'r hem t' hoalen! En ou voader euk niet?
- Bah woarachtig niet! Hij moest hij da moar weten as hij hem wilde versmeuren!
As ik zag dat hij nie mier boven 'n kwam ben ik van de schoage gekropen en voader
es bij zijn klieren en zijne schoapelier gebleven binst dat-e 'k ik aan de sampitter
gijnk zeggen....
Eenige lui lachen gedempt; anderen, hoofdschuddend, trekken sleepvoetend weg.
En in het huisje van den Binder, waar het steeds als een mierrennest krioelt, hoort
men eensklaps een klagelijk geluid opgaan, een langgerekt, dof-akelig gehuil van
smart, als het gebrul van een gefolterd beest.
- Heurt-e Sieska!.... 't Zal heur nog spijten van heuren Binder!’ zeggen de
menschen, langzaam uiteengaande....

V.
Restitutie.
Teum Grondnagel was stervensziek....
't Was een gewezen sterke, stoere, woeste boerekerel van een zestigtal jaren.
Rotssterk, ijzersterk, was hij zijn leven lang geweest. Ik zie hem nog in verbeelding
vóór mij staan: groot, zwaar, vierkant-geschouderd, met zijn steenrood, glad-geschoren
gezicht en zijn harde, grijze, diepliggende, boos-en-stuursch-schitterende oogen.
Hij praatte weinig, maar luisterde veel, de menschen strak en benauwend-lang
aankijkend. Zijn dunne lippen konden uren op elkaar gesloten blijven, zonder één
klank door te laten.
Hij was kort en gebiedend met zijn onderhoorigen en deze waren vreeselijk bang
voor hem. Zelf werkte hij heel weinig, maar scherp hield hij toezicht dat zij, die voor
hem werkten, geen oogenblikje van hun tijd verbeuzelden.
Hij was ongehuwd. Wie hem destijds van trouwen sprak, kreeg een minachtend,
smalend antwoord. Toch hield hij wel van vrouwen, maar enkel bij buien, in zijn
woeste uren, wanneer hij, zooals hij
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dat noemde, en de menschen uit 't omliggende het hem ook na-noemden, ‘aan 't
waaien’ was.
Dat ‘waaien’ van Teum Grondnagel was een alom bekend, door enkelen verlangend
tegemoet gezien, door de meesten echter geducht en verafschuwd sporadisch
verschijnsel. 't Begon doorgaans plotseling, zonder eenige bizondere aanleiding noch
oorzaak. Op een of anderen ochtend, 't zij werkdag of zondag, trok Teum zijn beste
kleeren aan, stopte zijn zakken vol geld, verliet, zonder iemand te waarschuwen, zijn
hoeve en begon te ‘waaien.’
De buren wisten 't dadelijk, merkten 't aan zijn gang en houding, nog vóór hij iets
gedronken had. En het bericht liep rond van huis tot huis, van herberg tot herberg,
van boerderij tot boerderij:
- ‘Opgepast, meinschen! Uit de wig! Teum Grondnoagel es aan 't woaien!’
Drinken en slampampen, schelden, schreeuwen, kijven, vechten, dagen en nachten
na elkaar, tot allerlaatste uitputting van geld en krachten!....
Hij stormde de landelijke kroegjes binnen, trakteerde al wie om hem heen was,
vloekte, brulde, sloeg met zijn stok de boel kapot, overweldigde de vrouwen, trok
messen met de mannen, en ging dan weer aan het trakteeren en betalen, één woeste,
dierlijke, liederlijke orgie, tot het eensklaps, zonder reden, uit was, net zooals het
zonder eenige reden was begonnen, en hij onverwachts weer op zijn hoeve kwam,
somber-stug en dreigend, zonder iemand aan te spreken, en in een stompen beesteslaap
van vier en twintig uur het einde van zijn walgelijken roes uitvierde. Alsof er niets
gebeurd was liep hij dan den volgenden dag weer op zijn land en in zijn stallen,
scherper dan ooit toeziende, onverbiddelijk hard voor de minste nalatigheid, voor
het onschuldigste verzuim. Wee hem of haar, die dan iets goed te maken had! En
wee ook wie met hem moest onderhandelen, wie iets van hem te koopen of te krijgen
had! Met helsche, boersche, schraapzuchtige slimheid en sluwheid, door ontelbare,
geniepige, onnaspeurlijke bedrogjes, door een dagelijksche kleine mengeling van
water in de melk, van vet in de boter, door een gering, maar aanhoudend te kort geven
in maat of in gewicht, allemaal kleingeestig geknoei, dat hij zelf, en 's nachts, buiten
weten van knechts en meiden, klaarspeelde, wist hij op den duur het baldadig
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weggegooide opnieuw aan te zuiveren en zelfs een potje voor een volgende uitspatting
te vullen. Toen was hij trotsch dat hij iedereen zoo ongemerkt had beet genomen.
Hij voelde als een innerlijke deugd zijn sluwe valschheid; zijn diepliggende, grijze
oogen fonkelden in zijn steenrood gezicht; hij was de sterke, rijke, machtige reus,
welke al die om hem levende, verachtelijke zwakke en kleine wezentjes, als een
zwerm van dwergen en van nietelingen onder de knie had.
Tot eensklaps de ziekte, de zwaarknakkende ziekte hem neer kwam slaan! De reus
werd zelf een zwakkeling; zijn ijzersterk gestel was eindelijk door het jarenlang
baldadig leven ondermijnd! Hij zat daar, bevend, met koortsachtig-gloeiende oogen,
in den donkersten hoek van zijn haard, als een afgejaagd, in 't achterhol gedreven
beest ineengedrongen. Het ‘waaien’ was voor altijd uitgespeeld, hij kon van niets
meer genieten en met somberen nijd en afgunst volgde hij gansche dagen,
machteloos-razend, het leven van hen die, nog vol jeugd en vol gezondheid, zich om
hem heen bewogen en nu ook, wanneer ze wilden, aan zijn jarenlang zóó sterk
gevreesden, tirannieken meesterblik konden ontsnappen. Wat kon 't hun schelen of
hij nu nog raasde en vloekte en ook dreigde met zijn stok! Er zat geen kracht meer
in zijn knuisten en zijn beenen waren lam!
Dat alles zag en wist en voelde hij, met een hopelooze helderheid, die zijn
foltereringen nog verergerde; en, in 't besef van het naderend einde, kwam nu ook
in hem een vrees op, kwellend en onverjaagbaar, de toenemende, afschuw-wekkende
vrees voor straf en uitboeting hiernamaals, van al het kwaad en onrecht, dat hij
gedurende zijn gansche leven had gepleegd. Wat al menschen had hij, al die lange
jaren, niet mishandeld en bedrogen en bestolen! Zij wisten 't niet, maar Hij, de Groote
Rechter, vóór wiens troon hij weldra zou verschijnen, die wist alles, en die zou hem
rekening vragen en hem tot het einde der eeuwigheid, die geen einde had, in de
Hellevlammen folteren! Dan zat hij in zijn leunstoel zich te kronkelen, alsof hij de
gruwelijke brandpijnen reeds voelde; en zijn koorts-gloeiende oogen spalkten zich
van afschuw open en zijn bibberende lippen slaakten heesche kreten,
krampachtig-smeekend om genade. Doch wàs er voor zùlke zondaars wel genade?
Hij had den pastoor laten komen en zijn biecht gesproken; maar 'twas hem slechts
een zwakke troost
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geweest en de absolutie van den geestelijke had hem in 't geheel niet opgebeurd. Één
enkele, allerlaatste toevlucht was, misschien nog, voor hem open: restitutie doen!....
Uren lang, dagen lang, zat hij daar, somber en bevend, in den donkeren hoek van
zijn haard, over na te denken. Wie had hij al bedrogen, en voor hoeveel? Het duizelde
in zijn hoofd, er waren er te veel, en sommigen leefden ook niet meer. Voor die zou
hij in elk geval moeten branden! Maar van anderen kon hij 't zich nog goed herinneren
en hij vroeg papier en potlood en begon na te denken en te rekenen. Dat duurde weer
lange, lange dagen. Telkens kwamen er nieuwe namen bij, geput uit de diepste diepten
van zijn oude-schelms-geheugen. Maar eindelijk was hij er mee klaar en hij begon
te zinnen wie hij met de netelige boodschap wel gelasten zou. Het moest iemand van
groote discretie en volmaakt vertrouwen zijn. Na eindeloos wikken en wegen viel
zijn keus op Jantje, een oud ventje uit het Armenhuis, dat hem welbekend was voor
zijn onbesproken eerlijkheid en rechtsgevoel en dat ook vroeger nog bij hem gewerkt
had. Op een kouden, mistigen November-ochtend werd Jantje dringend op de boerderij
ontboden; en, heel alleen met het oudje in de ruime, sombere boerenkeuken, legde
Teum zijn schurkenziel bloot en vroeg hij Jantje of deze, overal, in zijn naam, wilde
gaan restitutie doen. Hij zou er hem mild voor beloonen.
Verbaasd, gansch ontdaan door die onverwachte mededeeling, stemde Jantje, na
een korte aarzeling, toe.
En Teum begon één voor één zijn zonden op te biechten, eerst tegenover Jantje
zelf:
- Weet-e nog wel, Jan, da ge mij ne kier ou streud verkocht hèt? 't Moest hier op
't hof gewegen worden, en gij 'n woart er nie bij. Hawèl, in ploatse van achthonderd
kilos die 'k ou betoald hé, woaren d'r negen honderd vijftig. 'K hé ou dus dien dag
veur honderd vijftig kilos bestolen! Honderd vijftig kilos aan zeven centimes de kilo,
da moakt tien fran en half. - Mee den intrest van mier dan vijftien joar doarbij
gerekend, hoevele zoe da zijn? Twintig fran? Vijf en twintig? Loat er ons ne slag in
slaan: nim, doar es vijf en twintig fran!....
Jantje zat hem roerloos aan te gapen, met open mond en wijde oogen, als gek van
verbauwereerdheid. Een vloed van hooge kleur kwam plotseling over zijn oude
gerimpelde wangen en zijn ver-
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weerde handen beefden op zijn knieën, alsof ze sidderden van kou.
- ‘Ha moar boas toch! Ha moar boas toch!’ stamelde hij eindelijk, met
droogslikkende stem, zonder de vijf schitterende stukken aan te nemen.
- ‘Neem aan! neem aan!’ kreet dringend Teum, alsof het geld hem in de handen
brandde. En toen dit eindelijk geschied was, haalde hij zijn potlood-krabbellijstje uit
en las het 't oudje voor:
- Viertig fran aan bezinne Van de Weghe veur gewicht te kurt op tien joar leverijnge
van eirdappels.
antje knikte, droog-hikkend, sprakeloos.
- Vijf en tsjestig fran aan Theofiel De Mispeloare veur vijf joar mijngelijnge van
rogge in de turwe.
Jantje knikte.
- Tachentig fran aan de weeuwe van Lierde, veur mijngelijnge van vet in de boter....
Zoo ging het voort, een lange, lange lijst van jarenlang geknoei; en bij iederen
naam legde Teum met bevende, ontvleesde hand de som, die Jantje met zijn niet
minder bevende, knokkelige vingers telkens opstreek en in een grauw-linnen beurs
vergaarde.
- ‘Goa nou, hoast ou,’ zei Teum, nadat het laatste eindelijk was bijgepast. En
uitgeput zonk hij somber in zijn leunstoel weg, terwijl Jantje, duizelend van emotie,
met struikelende passen 't boerenhuis verliet.
***
Den ganschen dag besteedde Jantje aan zijn langen omtocht. - Daar waar hij
aankwam vroeg hij op geheimzinnigen toon om den baas of de bazin alleen te mogen
spreken; en fluisterend, met schuwe blikken om zich heen, vertelde hij 't geval, terwijl
hij langzaam de beurs losknoopte en 't lijstje en het geld te voorschijn haalde.
Wat een verbazing in de meeste huizen! Overal zetten de menschen wijde, haast
ongeloovige oogen op. Sommigen stonden er als stom-verslagen onder, anderen
bromden en scholden even, nog anderen twijfelden of hun wel genoeg teruggeven
werd, de meesten echter waren dankbaar en gelukkig over 't onverwachte buitenkansje
en in alle plaatsen werd Jantje overvloedig getrakteerd. Hij was daar heelemaal niet
aan gewend en 't steeg hem spoedig naar het hoofd. Van lieverlede deed hij minder
geheim-
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zinnig, werd druk en praterig, vertelde zonder eind zijn eigen geval, 't bedrog met
die vroegere levering van stroo. Het werkte prikkelend op hem in, het wond hem hoe
langer hoe meer op, zijn oogjes glinsterden en zijn koontjes bloosden; hij dronk maar
grif de ‘dreupelkes’ en ‘pijntjes’ uit, die hem voortdurend werden aangeboden; en,
toen hij met invallende schemering op de boerderij terug kwam, liep hij een paar
keer tegen de stammen van den boomgaard aan, voor hij de deur van 't huis kon
vinden.
Angstig hijgend en jagend zat Teum op zijn terugkomst te wachten. Zoodra hij
hem zag stuurde hij Meelnie, de oude huismeid naar buiten; en, nog vóór Jantje den
tijd had plaats te nemen, vroeg hij dringend, met zijn holle, heesche, trillende stem:
- Hawèl? Wa hèn ze gezeid? Hoe es 't gegoan?
- ‘O! bezónder! bezónder!’ juichte Jantje, geestdriftig zwaaiend met zijn beide
handen. ‘Ze zijn kontent, zille! Dat 't keunt-e nie geleuven!’
Somber, met zijn diepliggende, van koorts gloeiende oogen, keek Teum hem in 't
halfduister van de ruime, laag-gebalkte keuken aan. Hij merkte hoe het oudje
aangeschoten was en zijn bevende hand omknelde, met machteloos gebaar van woede,
den knuppelstok, als om er mee te slaan.
- ‘Wa hèn ze gezeid? vroag ik ou,’ herhaalde hij schor, dreigend, kortaf, amechtig
hijgend.
- ‘Da ge bedankt zijt! da ge wel duuzen kiers bedankt zijt!’ jokte Jantje, met de
leege beurs en 't lijstje naar den haard toe-struikelend.
Teum slaakte een vloek en zwaaide met zijn stok, om het ventje op een afstand te
houden.
- ‘Blijf van mij af! Ge zij zat? Ge zij ne zatlap! G' hèt ge-woaid!’ raasde hij,
knarsetandend.
- ‘Ikke! Ikke! Ikke! ne zatlap! gewoaid! gewoaid!’ riep Jantje eensklaps
verontwaardigd.
- ‘Stille! Gien laweid! vertelt!’ beet Teum bitsig-gebiedend toe. Jantje, door den
ruwen uitval wat vernuchterd, begon te vertellen. Het een na het ander, met zijn
brabbelige stem, die nu en dan bleef haperen, gaf hij omstandig verslag van al zijn
bezoeken: hoe de menschen hem ontvangen hadden, hoe hij hun de zaak had
voorgelegd, wat ze daarop gedaan, gezeid, gevraagd hadden.
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.... - In de ruime, laaggezolderde keuken was het bijna nacht geworden. Door de
kleine, groenachtige vensterruitjes glom nog slechts een grijsgrauw twijfellicht, dat
flets en dof weerglansde op de koperen en tinnen schotels langs de wanden. De oude
kast-horloge met onzichtbaar geworden zinken uurplaat tikte
melan-cholisch-langzaam, en naast den zwarten haard, waarin de bijna opgebrande
blokken tot donkerroode houtskool versmeulden, zat Teum nu onbewegelijk en als
't ware stom-dreigend in zijn leunstoel weggezakt te luisteren.
Dat duurde lange, lange stonden.... Jantje had reeds alles verteld en oververteld
en nog steeds bleef Teum, gansch zwart nu in zijn zwarten hoek, roerloos en
sprakeloos luisteren. Het werd benauwend en een vreemd gevoel van angst bekroop
van lieverlede het oud ventje. Hij zag alleen nog, vaag in de vale schemering van
het uitstervend vuur, Teums onbewegelijke, stok-kerige, grijs-gekousde enkels en
zijn bleeke klompen. De oude klok tikte nu overluid in de doodstille, donkere keuken
en geheimzinnige schaduwen schenen laag over den vloer en om de wanden langzaam
heen en weer te kruipen. Jantje werd bang. Zijn keel was droog, het duizelde in zijn
hoofd, hij voelde zich onwel worden. Even staarde hij verwilderd en radeloos om
zich heen; en eensklaps stond hij op en vroeg met een bedeesd-bevende stem, die
als een vreemden wanklank door de doodsche stilte galmde:
- Hawèl, boas, lijk of ik ou zegge: da es alles. 't Wor loat en donker. Mag ik nou
wiggoan?
Geen antwoord. Stom en roerloos bleef Teum in zijn leunstoel weggezonken, als
had hij Jantje's schuchtere woorden niet gehoord.
- ‘Boas!.... boas....! herhaalde Jantje met een plotseling ontstelde stem, waarvan
de klank hem zelf deed schrikken. En sidderend naar den haard toe gaande, raakte
hij Teum even met zijn aarzelende vingers aan.
Achter een der kleine raampjes, daarbuiten), vertoonde zich, nog nauwelijks
zichtbaar, de donkere silhouet der huismeid, die, met de beide handen trechtervormig
naast haar oogen, peilend naar binnen staarde.
- ‘Meelnie! Meelnie!’ gilde Jantje, door doodangst bevangen.
- ‘Wa scheelt er dan?’ vroeg de meid binnenkomend.
- ‘Meelnie! Meelnie! Kijkt-e kier. Toe, steekt de lucht aan en kijkt-e kier!’ hijgde
Jantje.
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De meid deed haastig een klein lampje branden en kwam er mee bij den haard.
- ‘Och Hiere God!’ schrikten zij beiden achteruit.
De armen slap over de leuning van zijn stoel, het hoofd scheef op den
rechterschouder, het aangezicht getrokken en verkleurd, den mond half open en de
oogen toe, zat Teum in neergezakte houding naast het uitgebrande haardvuur.... dood.

VI.
De Stier.
Het herbergje van 't Kuipken en de Stier stond dichtbij 't eene uiteinde van 't dorp,
op den zoogenoemden ‘Dries’, een pleintje, waar de straatweg, zich in tweeën
splitsend, een soort rechthoek vormt, in west-en-noordelijke richting. Wie langs een
van die twee wegen in het dorpje aankwam, liep om zoo te zeggen vanzelf in het
herbergje binnen.
't Was een eenvoudig witgeverfd huisje met groene luiken, smal maar nog al hoog,
drie steenen tredjes op naar 't gangetje, twee raampjes beneden en drie op de
verdieping. Het zag er uit als een net, klein-burgerhuisje, eerder dan een herberg; en
zelfs de naam: Het Koffijhuis, in zwarte letters boven 't deurtje op den witten gevel,
gaf er iets degelijks en deftigs aan, dat zich gunstig onderscheidde van de meeste
andere dorpsherbergen met hun gekke namen op de bont-gekleurde uithangborden.
Wie daar dan ook woonde was de gemeente-ontvanger met zijn zuster: menschen
van goed, landelijk komaf, maar zonder fortuin, en die er 't ‘stameneetje’ bijhielden,
om rond te komen.
Binus, de broeder, was een dik, kort ventje met kaal hoofd en kwabbe-wangen,
dat slechts moeielijk en stijf-trekbeenend kon loopen. Hij droeg den bijnaam van 't
Kuipken. Fliesta, zijn zuster, was ook kort en tamelijk gezet; maar het eigenaardige
van haar type zat voornamelijk in haar gezicht, dat groot en breed was, met
sterk-afgeteekende, bijna mannelijk-forsche trekken: groote, ietwat zwaarmoedig
strak-kijkende oogen, een langen haviksneus, een stevige, vierkante kinnebak; en,
op bovenlip en kin, méér dan een donkere haardons: een echte, kleine snor en een
begia
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van stekel-baard. Moest dat de reden zijn of was er nog iets anders: althans, zij werd
in 't dorp ‘de Stier’ genoemd.
‘De Stier’ en 't ‘Kuipken’!.... En tòch niet uit kwaadwillige of wreedaardige
spotternij! Eerder uit gewoonte, omdat iedereen het zei, omdat men hen altijd zoo
had hooren noemen. De menschen zeiden: ‘we gaan eens bij de Stier en 't Kuipken,’
zooals ze anders zouden gezegd hebben: ‘we gaan eens bij den slager of den
kruidenier.’ De spotnaam had in 't algemeen en jarenlang gebruik zijn hoonende
beteekenis verloren.
En toch,.... en toch.... er was wel iets met haar, iets dat niet uitgedrukt kon worden
en dat soms, o zoo sterk, de ondeugende nieuwsgierigheid van klanten en bezoekers
prikkelde. De boerkens uit 't omliggende kwamen zoo nu en dan, als 't ware door de
beide wegen die op 't herbergstoepje aanliepen geleid, bij het ontvangertje hun
aanslagbiljet betalen en meteen een potje kaart spelen of een praatje houden; en,
onder het gezellig keuvelen en onder 't drinken van een ‘pijntje’ en een ‘dreupelke’,
was er wel af en toe eens een, die zich wat bizonder met ‘de Stier’ bemoeide en haar
zelfs, o zoo ondeugend, een beetje't hof trachtte te maken. Toen had ‘de Stier’ zich
goed te houden! Zonder haar gezicht te vertrekken aanhoorde zij de krasse
woordspelingen, de schouwe grappen op haar snor en kinnestekels. Zij praatte en
lachte mee, soms schuiner nog en krasser dan de mannen, om duidelijk te laten
merken dat zij voor geen kleinigheid vervaard was en men van haar niet meer zou
weten, dan zij wel wenschte los te laten. Werd het wat àl te bont, dan zette zij een
strak gezicht, of zij niets meer begreep; en was er ook soms een die zich wat verder
waagde en handen naar haar uitstak, met een beslist-afwijzend gebaar, en, desnoods
met een flinken mep om 't oor, werd de kerel op zijn plaats gezet. Neen; het baatte
allemaal niets: de ‘Stier’ hield haar geheim strak achter haar gedecideerd gezicht van
bijna manlijk-stuggen ernst verborgen en de nieuwsgierige belangstellers mochten
er nutteloos naar doelen en naar raadselen.
*

**

Tot er opeens een ontzettend nieuws in het dorp werd verspreid!.... de ‘Stier’ zou
trouwen....!
Eerst was er geen mensch die er geloof aan hechtte. Eenieder
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beschouwde 't als een tamelijk flauwe grap. Maar het gerucht hield aan, bizonderheden
werden meegedeeld, het was volstrekt geen grapje, de man was weduwnaar, gewezen
voerman, hij woonde in een naburig dorp en kwam de ‘Stier’ geregeld bezoeken.
Het duurde al een. heele tijd, men moest maar eens gaan kijken: telkens als haar
broeder voor zijn zaken uit moest, zat de ‘Stier’ uren lang in haar gangetje met open
deur wachtend uit te staren naar den weg langs waar de vrijer komen moest, klaar
om hem daar op te vangen, als een spin die roerloos midden in haar web een vlieg
zit te beloeren. En 't Kuipken wist er alles van en was er woedend om. Heftige scènes
hadden tusschen broer en zuster plaats gehad; het Kuipken zei dat het een schande
was, dat zoo iets door de wet als immoreel diende verboden, en dat zij gingen scheiden
en hun goed verdeden, en dat hij nooit meer met haar eenige relatie wilde hebben.
Geweldig was de algemeene opschudding! De menschen gingen kijken, zagen
haar werkelijk zitten, terwijl het Kuipken uit was, half verscholen in het gangetje,
loerende door het open deurtje naar de beide wegen langs waar de vrijer kon
aankomen. En eindelijk, op een middag, zagen zij hem zelf: een groote, stevige,
ietwat lompe kerel van goed in de vijftig, die met tragen, zwaren stap dwars over de
straat stak en langs het steenen trapje van drie treden in het gangetje verdween....
*

**

Het wás zoo: de ‘Stier’ ging trouwen....!
De wettelijke afkondigingen hingen in het tralie-kastje aan de deur van het
gemeentehuis uitgeplakt, de geboden in de kerk waren van den preekstoel afgeroepen,
en 't Kuipken, onverzoenlijk gebrouilleerd, had de scheiding van hun klein
vermogentje geëischt, en het zoolange jaren gemeenschappelijk bewoonde huisje,
dat door het lot in háár deel viel, voor goed verlaten, om in een der voornaamste
dorpsherbergen: Het huis van Commercie, op kamers te gaan leven. Dáár, elken
avond, omringd door de ondeugend-nieuwsgierige stamgasten, gaf hij razend op zijn
zuster en haar aanstaand huwelijk af, maar, hoe er ook al heimelijk gezinspeeld en
gepolst werd, het echte van de zaak liet het Kuipken niet los. Het bleef bij vage,
algemeene verontwaardiging en dreigementen,
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bij een voortdurend zich beroepen op de wet, die zulke immoreele dingen moest
verbieden.
- ‘Wá veur immoreele dijngen, ontvanger?’ drongen de ooiijk-ondeugende
stamgasten aan.
Maar gesard schudde 't Kuipken hoofd en schouders, en, zonder verdere
toelichtingen:
- ‘Tuttuttut! Pouah! Pouah!’ bromde hij. En hij huiverde en walgde, alsof het hem
te vies en te akelig was om daar iets meer over te zeggen.
Intusschen werd door eenige grappenmakers uit het dorp een plannetje op touw gezet.
Zoo'n buitengewone gebeurtenis als het huwelijk van de ‘Stier’ diende wel op een
buitengewone wijze gevierd te worden. En er werd besloten dat de buurt zou vlaggen
en 's avonds met lampions en transparanten de huizen versieren. De dorpsmuziek
zou aan de trouwers een serenade komen geven en een gelegenheidsgedicht zou hun
voorgelezen en met eerewijn en bloemen aangeboden worden.
Al van in den vroegen ochtend dreunden op den dag van 't huwelijk de kanonnen.
Dat wekte algemeene joelend-blijde feeststemming en drukke scharen, waaronder
zelfs gewichtige dorps-heeren en dames, stroomden naar het gemeentehuis toe.
Daar kwamen de trouwers door de vlaggende straat aan. Zij liepen gewoon langs
de huizen, kalm en ernstig, zonder vertoon, beiden heel eenvoudig in het zwart
gekleed. Alleen had de ‘Stier’ haar zwarten hoed met een paar witte linten en bloemen
versierd. Haar houding was deftig, haar groote, donkere oogen staarden, zonder
vrijpostigheid doch zonder schroom, naar het joelend, opdringende volk. Haar lange
haviksneus stond als een strakke snavel midden haar gezicht, en boven haar mond,
waarvan de fijne, toegeknepen lippen zich op haar geheim schenen te sluiten,
schaduwde manlijk de snor, terwijl de zwarte stekelharen van de kin, krachtig en
bijna uitdagend krulden. Met ondeugend-flikkerende oogen keek de menigte haar
aan. Hier en daar steeg wel eventjes een gil-lach of een kreet op, maar de meesten
hielden zich toch goed. Enkele voorname buitenheeren, in een groepje afgezonderd,
staken hun dik-roode koppen bij elkaar en hielden, buik-schokkend, een
vroolijk-fluisterend gesprek. Enkele voorname dorpsdames, na lange aarzeling door
overweldigende nieuwsgierig-
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heid toch aangelokt, om alles tot het einde bij te wonen, wendden even met een kleur
het hoofd op zij, als schaamden zij zich vaag over iets onbetamelijks, dat om haar
heen gebeurde. - Hij, de man, liep lomp en lummelig naast de ‘Stier’, 't gezicht
geschoren, de armen hangend, met een soort trekbeenende schommeling, die hij
wellicht van zijn jarenlang naast een vrachtwagen loopen had overgehouden.
De deur der secretarie stond wachtenswijd open en zij traden binnen. Daar zij
zelven voor geen getuigen gezorgd hadden, waren deze ambtshalve uit de buurt
ontboden, en de huwelijksacte werd onmiddellijk door den secretaris voorgelezen.
Buiten, op de straat, joelde en gonsde het volk. Verdoofd gelach steeg op, kreten
weerklonken, in de verte dreunde de kanonnen. De ambtenaar van den burgerlijken
stand, die met moeite zijn lachlust bedwong, stelde de geijkte vragen, de trouwers
gaven 't jawoord en de plechtige verbintenis werd voltrokken. De dorpsveldwachter,
die grinnikend bij een der ramen stond, gaf door een teeken naar buiten aan de menigte
te kennen dat het geschied was, en eensklaps ging er in de straat een wild gejuich
op, waarin de kreten: ‘De Stier es getreiwd! Vivat de Stier!’ midden in een reusachtig
gelach op-galmden. - De Stier hield zich goed, vertrok haar gezicht niet. De man,
daarentegen, die, als vreemdeling in het dorp, van al dat gefeest en gejoel niets
begreep, zette eten wijd-verbaasde, bijna angstige oogen op.
De ambtenaar van den burgerlijken stand overhandigde hem ‘'t boeksken’, waarop
hun huwelijk vermeld stond, en eventueel ook later de geboorten van hun kinderen
zouden aangeteekend worden. En hij kon niet nalaten daarbij 't gewone grapje te
wagen:
- ‘Kijk zie, d'r es ploats op veur twoalve. As 't vul es meugt ge'n nieuw boekske
komen hoalen.’
De secretaris, de veldwachter, de getuigen, en ook de ambtenaar van den
burgerlijken stand, allen barstten in een onbedaarlijken schaterlach uit, en het gepeupel
daarbuiten, dat hun vroolijkheid hoorde, schaterde wild uitgelaten mee, met kreten
als van dolle dieren in het opnieuw herhaald, alom galmend geschreeuw:
- ‘De Stier es getreiwd! Vivat de Stier!’
De Stier hield zich onverstoorbaar goed, maar de man zette hoe langer hoe
vreemdere oogen op.
De plechtigheid was afgeloopen. De trouwers verlieten het ge-
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meentehuis en kwamen weer in de vlaggende straat, waar de toeloop van het volk
ondertusschen tot reusachtige proporties was gestegen. Het leek wel of het heele
dorp daar bij elkaar getroept was. Een doljoelende bende vergezelde hen tot aan de
kerk, en, na de kerkelijke ceremonie, tot aan het rijtuig dat hen naar de stad zou
vervoeren, alwaar zij, volgens gebruik, den huwelijksdag verder gingen doorbrengen.
*

**

Eerst om negen uur 's avonds kwamen zij in 't dorp terug.
Gedurende hun afwezigheid waren de grappenmakers druk aan 't werk geweest.
Brandende lampions en vetpotjes hingen feestelijk te wiegelen aan gespannen touwen
vóór de huizen, een vurige triomf boog prijkte in de straat en hier en daar schitterden
transparanten met zeer eigenaardige opschriften. Maar de Stier hield zich goed, en
de man begreep maar half of in 't geheel zelfs niet.
Vóór hun deur, onder den vuurstralenden triomfboog, werden zij gek-plechtig
door het feestcomité verwelkomd. Een der leden trad gewichtig uit 't gelid naar voren,
een groot vel papier in de eene hand, een grooten ruiker in de andere. Met
luidgalmende stem las hij een hoogst-origineel gedicht voor, waarbij de joelende
omstanders weer herhaaldelijk in wilde schaterpret uitbarstten. Maar de man begreep
er niets van en de Stier hield zich voortdurend onverstoorbaar goed. Strak ernstig
nam zij den bloementuil aan, boog en dankte, dronk even van den eerewijn en
overhandigde daarna het glas aan haar echtgenoot, die het in één teug ledigde. Dichtbij
nu bomden de kanonnen, hun roode vuurtongen ten hemel schietend; en plotseling
verscheen in rooden fakkelgloed de muziek, met donderend-bonzende groote trom
en schril-schetterende fanfaren. Het gepeupel begon te zwieren, te springen en te
dansen en 't feest ontaardde in een woeste bacchanaal. Meisjes werden gichel-gillend
in donkere hoekjes gedrongen, bier en jenever stroomden overvloedig, waggelende
kerels zwenkten brallend, met heesche dronkaardsstemmen door de straat. De Stier
en haar man, roerloos op den drempel van hun huisje, keken het schouwspel een
heele poos aan; en, toen de vetpotjes waren uitgedoofd en de wilde joelbende eindelijk
met fakkels en muziek naar de dorpsplaats terugtoog, sloten zij in stilte hun luiken
en hun deurtje en doofden binnen alle lichten uit....
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Verder was 't een vreemde, ongewone nacht. Er werd op straat geschreeuwd,
gezongen, gekeven, gevochten. Soms bleef 't een heele poos doodstil en de menschen
konden slapen; maar eensklaps weer hoorde men allerlei rare geluiden: spotgelach,
nabootsing van hondengehuil, hanengekraai, kattengemiauw, ge-tokkel met knokkels
op luiken, en af en toe een telkens weer herhaald, schor en woestbrullend geloei, als
van een gansche, dolle veestapel. Het was een abnormale, gekke, rustelooze nacht.
's Ochtends, al van in de eerste vroegte, stonden de buren op loer.
Hoe zou het afgeloopen zijn? Allen waren ondeugend-benieuwd om de Stier en
haar man terug te zien.
Eerst tegen zes uur, toen het reeds volzonnig Augustus-daglicht was, werd een
der groene luikjes van Het Koffijhuis zachtjes opengeduwd. Onmiddellijk daarna het
tweede. Zij flapten met een kort geluid tegen het witte muurtje aan en een hand zette
de knipjes vast. Toen ging insgelijks het groene deurtje open en ‘den nieuwen boas’
zooals de menschen hem noemden, verscheen even in zijn hemdsmouwen op 't stoepje
en staarde rechts en links de straat eens vlugjes in.
- ‘Dag Boas! Alles goed?’ riep vroolijk, op een afstand, een der buren.
De baas keek op, en, heel gewoon, even naar den buurman hoofdknikkend:
- ‘leste klasse! scheun weer, hè?’ antwoordde hij; en verdween in het huisje.
Ietwat teleurgesteld, staken de buren de hoofden bij elkaar. Hoe zoo: alles goed!
Hè! wat vreemd! Zou de Stier dan toch, gewoon weg, als elke andere vrouw.... Maar
wat had 't Kuipken dan zoo uit te varen en zich aan te stellen of hij allerhande rare
dingen wist die hij niet zeggen kon! - Zij zelven voelden zich nu vaag belachelijk,
met al hun derisoir gefeest. Het geheimzinnig raadsel bleef althans onopgelost en 't
leek wel of de Stier zelf hen allen voor den gek gehouden had. Futloos, inwendig
nijdig op het Kuipken, rouwend over 't geld dat zij aan 't grapje gespendeerd hadden,
trpk elk naar zijn bezigheid terug.
Doodkalm en saai als altijd, verliep verder de dag. Tusschen elf en twaalf - het
borreltjes-uur - gingen enkele kerels eens
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tot aan het Koffijhuis om er den raadselachtigen toestand in oogen-schouw te nemen.
Verloren moeite. De man was kalm aan 't spitten in zijn tuintje en de Stier ontving
haar klanten met een helderonverschillig, strak gezicht, alsof er absoluut niets
ongewoons gebeurd was. De kerels waagden krasse toespelingen, doch ook al
vruchteloos: de Stier stond hun flink en onbeschroomd te woord en zij mochten
onverrichterzake weggaan. Zij trokken naar 't Huis van Commercie, waar 't Kuipken,
landerig en norsch, eenzaampijprookend in de ongezellige gelagkamer zat.
- Hawèl, ontvanger, wa zegt-e nou van de jonge treiwers? We zijn d'r doar bij
geweest. Alles es goed, zille!
- ‘Zwijg moar, zwijg moar!’ bromde 't Kuipken bevend. ‘'K zegge dat 't 'n schande
es! dat 't deur de wet zoe moete verboôn worden!’
- Ha joa moar, ontvanger, ge 'n zijt toch nie rechveirdig! As da vreiwemeinsch
nou toch goest ha om te treiwen; en as ze nou mee heure veint gelukkig es!
- Zwijgt er van, zeg ik ulder! 't 'n Es nie meugelijk! 't 'n Es nie meugelijk! Pouah!
Pouah....!
Meer was er niet uit te krijgen. Rillend-walgend schudde 't Kuipken 't hoofd voor
alle verdere verklaringen.
En de buren, geheel en al van streek gebracht, wisten niet meer wàt ze moesten
denken.
*

**

Eenige dagen verliepen. De diepteleurgestelde dorpelingen bleven de Stier en haar
man in 't oog houden. En een glans van ondeugende pret kwam van lieverlede weer
op de gezichten, want.... het leek hun of ‘den nieuwen boas’ er toch niet zoo geheel
tevreden uitzag. Hij zat of liep daar doelloos in en om zijn herberg, nurksch,
sprakeloos, wenkbrauwen gefronst, blijkbaar uit zijn humeur. De buren kwamen vol
belangstelling kijken, trakteerden hem, maakten vertier in 't Koffijhuis, trachtten hem
aan de praat te krijgen. Doch ook al te vergeefs: niets liet hij los. En toch: er moest
iets zijn; er wàs iets; want ook de Stier zag er nu veel minder kalm en sterk-zelfbewust
uit. 't Leek of ze bleeker en magerder werd en in haar strakke oogen beefde nu soms
een diep-schuilende uitdrukking van zware droefheid. Maar evenmin als hij liet zij
iets los. Haar lange haviksneus stond als een klem midden in
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haar beenderig gezicht gedrukt en haar manlijke mond met donkere snorrelip bleef
stugger dan ooit op haar vermoed geheim gesloten. Het werd wanhopig voor de
dorpelingen en reeds begonnen zij dien toestand als onveranderlijk en niet eens langer
belangwekkend aan te nemen, toen het eensklaps, volkomen onverwacht, tot een
openbaring en een oplossing uitbarstte.
't Was op een ochtend, tamelijk vroeg nog, midden in de saaie stilte van het suffig
dorp: Een man, ‘den nieuwen boas’, wild-dronken waggelend in de straat,
luid-schreeuwend het volk bij elkaar troepend, schreeuwend, met dreigend naar zijn
huis gebalde vuisten, dat hij bedrogen was geweest, dat men hem voor den gek
gehouden had, dat die vrouw van hem, die Stier! die Stier! die Stier....
- ‘Watte? Watte? Wat ès er mee?’ gilden de menschen, trillend van ondeugende
nieuwsgierigheid, hem de woest-hikkende woorden als het ware uit den mond halend.
- ‘Die Stier! Die Stier! Die Stier!....’ herhaalde hij steeds razender. Hij stikte in
dat woord, hij schudde 't hoofd en zwaaide met zijn knuisten; hij bralde 't uit van
woede en teleurstelling, hij stampte met zijn voeten en bulderde verwenschingen en
dreigementen, schreeuwend dat het er mee uit was, dat zoo'n huwelijk niet telde en
dat hij onmiddellijk alles wat hem toebehoorde in ging pakken en ermede naar zijn
dorp terugkeeren.
- ‘Wie lient er mij 'n peird en 'n kerre? 'K rei er direkt mee wig!’ brieschte hij.
't Was een geweldig opstootje. Een rumoerige bende liep dadelijk met hem mee,
begeleidde hem tot bij zijn huis, meer en meer hem opwindend en aanporrend, om
nu ook de Stier te zien verschijnen. Maar de Stier vertoonde zich niet.
- ‘'n Kerre!’ gilde hij opnieuw. ‘Wie lient er mij 'n peird en 'n kerre? En wie helpt
er mij ne moment om mijnen boel op te lôan en te verhuizen?’
Paard en kar werden hem beloofd en twee mannen boden zich terstond aan om
zijn goed naar buiten te sjouwen.
- ‘Veuruit!’ schreeuwde hij, in het schetterend gejoel der menigte zijn deur ruw
openstampend.
De kerels stoven met hem binnen. Twee tafels, een bed, een kleerkast, enkele
stoelen, een hoop kleeren en dekens werden
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midden in het opgewonden-gichelend volk naar buiten gesjord.
Maar de Stier bleef onzichtbaar.
Achter een dravend paard kwam de hossebossende kar over de hobbelige
straatsteenen aangerateld. In een oogwenk was het gansche boeltje opgeladen; en,
onder reusachtig, bijna oproerig gegil en gejouw, reed ‘den nieuwen boas’,
vloekend-vuistenballend, als een gek er mee weg. Het was gebeurd als in een droom
zoo vlug. De menschen keken elkaar stom-gapend aan toen hij verdwenen was; en
dan weer staarden zij verbaasd naar 't huisje, waar nu toch zeker wel de Stier zich
eindelijk vertoonen zou.
Maar de Stier was en bleef onzichtbaar....
Toen dropen zij ook allen langzaam af, druk-opgewonden lachend en pratend,
tevreden van den eenen kant dat zij nu eindelijk zonder nog eenig mogeltjken twijfel
‘wisten’; teleurgesteld ten andere, dat alles zoo verbazend vlug en gek en buiten de
Stier om, was afgeloopen.
- Och! 't es zottigheid! Hij zal hier morgen weere zijn,’ meenden de menschen.
*

**

Doch hij kwam in 't geheel niet terug....
Dagen, weken, maanden vlogen heen en van ‘den nieuwen boas’ was zelfs niets
meer te hooren. 't Was of hij nooit bestaan had, en de Stier, stil in zichzelf
teruggetrokken, uitte verwijt noch klacht. De strakke lippen stug op haar geheim
gesloten, bediende zij als vroeger hare klanten; en haar antwoord op onbescheiden
uitvorschingen was steeds onveranderlijk het zelfde:
- Hij es hij zot geworden. Wa kan ne meinsch doar aan doen as iemand zot wordt?
Nog liever giene veint mier as ne zotte veint.’
Maar de menschen lieten haar praten en grinnikten. Zij wisten nu wel beter....
't Kuipken, die zich in het ongezellig Huis van Commercie doodelijk ergerde en
verveelde, was al dadelijk na de vlucht van ‘den nieuwen boas’ indirect begonnen
met toenadering te zoeken. De Stier, niet rancuneus, stak hem zelve de hand der
verzoening toe; en, op een avond, waren zij weer met hun beidjes, net als vroeger,
in het huisje, waar zij zooveel lange jaren samen hadden doorgebracht
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Green wederzijdsche vragen, klachten, noch verwijten. 't Kuipken, die haar al dien
tijd niet meer gezien had en haar veel verouderd en vermagerd vond, vroeg enkel:
- Hoe goat 't er mee?
En zij, hem even aankijkend, antwoordde, heel gewoon, alleen met ietwat matte,
trieste stem:
- O, nog al goed; en mee ou?
- O, euk nog al goed.
Dat was alles. Over hem, die van haar weggeloopen was, werd geen enkel woord
gesproken. 't Kuipken ging zitten, even vaagwantrouwig om zich heen loerend, als
vreemd nog in zijn eigen huis; en zij nam sprakeloos het eten van de kachel en diende
't voor hem op.
- En gij? vroeg hij, verwonderd dat zij haar stoel niet bijschoof.
- 'K 'n hè nie veel honger, antwoordde zij. 'K 'n goa nie anders as 'n potse káffee
drijnken.
Het Kuipken at en dronk, over zijn bord gebogen, met van ingehouden ontroering
af en toe nog licht-bevende vingers. - De Stier, haar kopje koffie in de hand, zat
peinzende naast de kachel, met strakstarende oogen. Groot was de stilte in het leege
herbergje; en stil ook was het buiten, in de donkere, leege straat.
- 't Es kaud geworden; 't 'n zoe mij nie verwonderen da we vust of snieuwe kregen,
zei 't Kuipken, na een lange poos.
- 't Hè passeerde nacht al 'n klein beetse wit gevrozen en van den achternoen he
'k uit alle veurzichtigheid onz' eirdappels mee streud doen dekken, antwoordde zij.
- Ónz' eirdappels!.... zacht deed dat woord hem aan; zoet klonk het in zijn ooren.
‘Onze’.... dat was dus weer van haar en hem en niets meer van den vreemden indringer
die weggeloopen was.
Hij had gedaan met eten, hij stak zijn pijpje aan, genoeglijk smakkend, en ging,
als vroeger, met uitgestrekte beenen op zijn aloude plaats, aan de overzijde van de
warme kachel zitten. - Hij was er weldra ingesoesd. Op den kerktoren sloeg het negen
uur en onmiddellijk daarna luidde de nachtrust in. Hij trok zijn kleine oogjes slaperig
open.
- Wat dijnkt ou? Zoên we nie goan sloapen? stelde hij voor.
- O, ba joa e-woar; 'k zal moar sluiten, antwoordde zij.
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Zij stond op en verdween in 't gangetje, om buiten de luikjes en de voordeur dicht
te doen.
Toen ze na een oogenblik terugkwam, waren haar hoofd en schouders dicht met
witte sterretjes en stippeltjes bepoeierd. Eén hing er in haar snor, dat dadelijk tot een
kristal-traantje versmolt.
- Kijk kijk! snieuwt het woarachtig al? riep hij verwonderd.
- Joa 't en 'k geleuve da ze 'r dikke zal vallen, knikte zij.
Zij schudde zich af, stak, in groen-aarden kandelaars, twee kaarsen aan, draaide
de groote hanglamp uit en liet hem voor, over de trap, naar boven. Hij kreunde een
beetje, door de inspanning van 't stijgen. Het dansend kaarslicht wierp gedrochtelijk
hun groote schaduwen over de witte muren.
Boven op 't portaal waren twee deurtjes, links zijn kamer, rechts de hare. Hij durfde
niet goed om te kijken. Dat was de kamer waar zij met hem, den indringer, den
vreemdeling, den vijand, die het al had aan de groote klok gehangen.... ach ach!....
Hij schudde 't hoofd en zuchtte onmerkbaar, terwijl hij, met den kandelaar in de hand
zijn deurtje openduwend, haar ‘sloapwel, Fliesta’ wenschte.
- Sloapt euk wel, Binus, antwoordde zij met haar gedrukte, matte stem.
Het gele schijnsel van de beide kaarsen danste even spokig door elkaar op 't smal
portaaltje en in de open deurtjes, en toen werd alles plotseling heel stil en donker.
Buiten sneeuwde 't zacht en overvloedig nu, met groote, dikke vlokken....

VII.
Berouw.
Dìt is 'n héél zware en droeve obsessie geweest....
'n Kort, viezig zijstraatje, aan 't uiteinde van 't dorp. Rechts, niets dan de hooge,
witte, blinde muur van een groot heerenhuis. Links, vier kleine, lage,
aan-elkaar-gebouwde werkmanshuisjes in vuil-grijze steen, met dofgroene luikjes.
- Het is er somber, kil, treurig, modderig. Haast nooit komt er een zonnestraaltje in
de vieze, altijd natte greppels glimmen. - Maar, even voorbij den
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blinden muur en de huisjes, ontvouwt zich in zijn wijde heerlijkheid het vrije veld;
en daar is 't eensklaps alles vol-gezonde ruimte en blijde zonnigheid!
Daar wuiven en golven, zacht-streelend door den milden wind geaaid, de frissche,
groene lente-korenhalmen; daar kronkelt blond de breede zandweg naar het
blauwachtig verschiet, onder den hoogen, zonnigblauwen hemel met zijn glinsterwitte
wolken. Daar zingen de vogeltjes en geuren de bloempjes; daar stralen de oogen en
blozen de gezichten; daar gaan de zwaar-benauwde longen, in breed-gezonden
rythmus halend open.
Vier kleine, lage, grijs-en-groene trieste huisjes: drie met deur en luikjes open;
één met deur en luikjes dicht-gesloten. Aan beide kanten van dat dichte deurtje staat
een vaal-verkleurd, tegen de luikjes aangeleund, langwerpig-vierkant zwart vaandel,
met dofzilveren doodshoofd in het midden en dof-zilveren franjes als omlijsting. Op
den drempel van het huisje ligt een geel strooien kruis, met een rooden baksteen er
op neergedrukt.
In dat huisje is een doode.
*

**

Het was een lange, magere, bleeke jongen. Ik heb hem goed gekend. Hij heette Jules.
Hij had een vreemd, ongunstig uiterlijk, met iets valsch en gluiperigs in de oogen;
en hij had ook een hééle slechte reputatie: de reputatie van een luiaard, een dief, een
dronkaard, een vechter en bijna een moordenaar.
Die kwade naam was verdiend. Hij wàs lui, hij stal, hij dronk, hij vocht. Zijn vader,
- een timmerman - bij wien hij heette te werken, doch met wien hij het niet vinden
kon, stuurde hem eindelijk het huis uit. Hij dwaalde, dompelde, verviel van kwaad
tot erger. Nu mòèst hij wel van roof en diefstal leven, want nergens, al had hij 't ook
gewild, zou hij nog werk gekregen hebben. Herhaaldelijk werd hij in gezelschap van
een beruchte dieven-en-stroopersbende gezien, en geen schurkenstreek werd in het
dorp gepleegd, of 't heette dat ook hij er schuld in had. Het heette zoo, maar was toch
niet bewezen, daar hij nooit op heeter-daad betrapt werd en niemand ook
beslist-bezwarende getuigenissen tegen hem kon inbrengen. Veldwachters,
koddebeiers en gendarmen waren er nog nooit in geslaagd hem gerechtelijk te doen
veroordeelen. Hij was sluw en slim; telkens weer ontglipte
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hij, als een aal tusschen de mazen van een net. Nog voor geen cent was hij beboet;
nog geen uur had hij in de gevangenis gezeten.
Toen gebeurde die beruchte aanslag op een rijken boerenzoon, die 's avonds van de
stadsmarkt terugkomend, door drie kerels aangerand, geplunderd en half dood ter
plaats gelaten werd. De man genas en beschuldigde uitdrukkelijk Jules als een van
zijn aanranders.
Met onverholen vreugd kwamen de gendarmen hem halen en 't gansche dorp
verademde en juichte:
‘Ha! eindelijk es de schelm toch gepakt!’
Maar de schelm verdedigde zich!
Hij was er niet bij geweest, beweerde hij. Hij was dien avond, tot tamelijk laat in
den nacht, bij zijn lief gebleven en daarna, zooals hij dikwijls deed, in een
boerenschuur gaan slapen. En hij voegde er bij, met een zonderlingen, raadselachtigen
glimlach, een glimlach van bijna naïeve oprechtheid en bedeesdheid, als schaamde
hij zich voor deze in zijn mond zoo vreemd en onverwacht klinkende woorden:
‘'K hè mij gebeterd, 'k wirke, 'k goa treiwen.’
De gendarmen stelden een onderzoek in. Zij vernamen dat Jules dien avond
werkelijk bij een meisje had gezeten dat den naam had van zijn lief te zijn. Maar 't
meisje was er een uit de beruchte dievenbuurt; hare getuigenis leek eenigszins verdacht
en de aanslag was ook trouwens midden in den nacht gepleegd. Wáár had hij dien
nacht dan verder doorgebracht, nadat hij van zijn lief was weggegaan?
‘Wel, in de boereschure woar da 'k gesloapen hè!’ herhaalde Jules een beetje
snibbig. En hij noemde den boer aan wien de schuur behoorde.
Dat kwam uit. De boer getuigde dat de jongen dikwijls in die schuur ging slapen.
En 't kwam ook uit dat hij sinds een tijd geregeld werkte, en zijn geld opspaarde, en
niet meer dronk. Doch de gendarmen schudden 't hoofd en grinnikten wantrouwig.
Niets belette dat hij 's nachts toch ongezien weer uit de schuur gekomen was om met
de anderen zijn slag te slaan; en overigens: dat slapen in schuren behoorde bij een
ongebonden landloopers-leven en geenszins bij de fatsoenlijke levenswijze van
iemand die eerlijk aan zijn brood wenscht te komen. Wáárom sliep hij als een
vagebond in de schuren? vroegen de gendarmen.
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‘Om er 't geld van mijn huishure mee uit te spoaren,’ antwoordde Jules.
De gendarmen spotlachten. Haha! dat was er een eigenaardige manier van sparen!
Waar zou het op gaan lijken in de wereld, als iedereen zoo redeneerde!
‘'t Es toch azeu! 't Es de zuivere woarheid!’ bevestigde Jules met nadruk.
‘Ge bezit dus al wa geld?’ vroegen de gendarmen.
‘Joa ik,’ zei Jules.
‘Woar es 't?’
‘Mijn meisken bewoart het, om er ons meubels mee te keupen en ons huizeken
van t' huren.’
Zij deden huiszoeking bij 't meisje en vonden er 't geld: een paar honderd frank in
mooie zilverstukken.
Het aan den rijken boerenzoon ontstolen geld bestond in bankbriefjes. Maar dat
bewees niets: zij konden 't uitgewisseld hebben. Jules werd met den boerenzoon
geconfronteerd.
‘'t Ês hem! 't ês hem!’ verzekerde deze. ‘Ze woaren ulders gedreiën: twie kleine
en ne greuten. Hij es de greuten!’
‘Ge liegt!’ gilde Jules, bleek en bevend van woede.
‘'t Ês hem! 't ês hem! herhaalde de boer met ongestoorde overtuiging.
‘'K zegge da ge liegt, gie sloeber!’ bulderde Jules.
De gendarmen drongen niet aan. Zij lieten Jules los, maar hun convictie stond
onomstootbaar vast. Jules wàs een der daders en proces-verbaal werd tegen hem
opgemaakt.
*

**

Eenige weken verliepen. Jules, sterk door zijn onschuld, werkte rustig en geregeld
voort, spaarde zijn geld, bracht iederen avond bij zijn meisje door en sliep daar waar
hij plaats kon vinden, in de boerenschuren, om te bezuinigen. Toen ze genoeg hadden
om te beginnen huurden zij een van de vier kleine huisjes in het zijstraatje, en
trouwden.
Zij waren pas veertien dagen getrouwd, toen Jules voor de cor-rectioneele rechtbank
in de stad gedagvaard werd. Men had hem aangeraden een advocaat te nemen, maar
hij deed het niet. Waarom zou hij nutteloos geld verspillen dat hij juist nu zoo hoogst
noodig had?
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Vóór de rechtbank herhaalde de boerenzoon zijn formeele beschuldiging en Jules,
met moeielijk ingehouden toorn en sterken nadruk, zijn nòg formeelere ontkenning.
Getuigen verschenen, die het allen eens waren om Jules' slecht gedrag en ellendige
antecedenten te bevestigen, al moesten zij er bij bekennen dat hij zich scheen berouwd
te hebben en sinds zijn huwelijk een vrijwel onbesproken leven leidde.
‘Achte gulder hem in stoat zulk een misdoad bedreven t' hên?’ vroeg de voorzitter
om de beurt aan allen. En allen, zonder een oogenblik aarzelen, affirmeerden dat zij
er hem volkomen toe in staat achtten.
Deze getuigenissen, gevoegd bij de nogmaals uitdrukkelijk-her-haalde
beschuldiging van den aanklager, bleken afdoende. Jules werd tot een jaar
gevangenisstraf veroordeeld en op staanden voet aangehouden.
Iedereen, in 't dorp, vond het een welverdiende straf.
***
Ik weet niet, - en niemand heeft eigenlijk ooit geweten -, wat aan Jules' hart sinds
dat oogenblik geknaagd heeft. Na zeven maanden onberispelijk gedrag werd hij uit
de gevangenis ontslagen en kwam op een avond in 't dorpje terug. In het triestig klein
huisje met de grijze muren en de dofgroene luikjes vond hij zijn jonge vrouw met
een klein kindje, dat in zijn afwezigheid geborenwas.
‘Hier ben ik!’ glimlachte hij vreemd-droogjes. En aan zijn vrouwtje, dat zoo bitter
schreide, gaf hij 't beetje geld dat hij in de gevangenis verdiend had en nam het kindje
op zijn schoot, in lang, verrukt aanstaren.
‘Hoe hiet het?’ vroeg hij zacht, met van ontroering heesche stem.
‘Jules.... Julken,’ snikte zij.
‘Julken.... Julken....’ streelde hij. En hij kittelde de kuiltjes van het wichtje, dat
hem even met glanzend-blijde oogjes aan-lachte....
Zijn leven werd heel kalm, heel stil, heel eenzaam. Hij werkte gansche dagen, sprak
weinig, zat doorgaans, in zijn schaarsche
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rusturen, droomerig te peinzen en te staren, als verdiept in verre, verre gedachten.
‘'t Kot hègoe gedoan,’ meenden de menschen. ‘Hij hè bereiw, hij es broave
geworden.’
*

**

Dikwijls heb ik geprobeerd hem aan de praat te krijgen, want zijn geval interesseerde
mij en ik was van lieverlede een vreemde sympathie voor hem gaan voelen. Maar
nooit is het mij mogen gelukken. Na een paar korte zinnetjes brak hij telkens het
gesprek met zwijgen af en over zijn bleeke wangen kwam dan soms als 't ware een
teere kleur van pijn of schaamte. Nooit heb ik hem bitter hooren klagen, razen of
verwijten doen. Voor vrouw en kind was hij uitnemend zacht en goed. Aan omgang
met wie ook, buiten zijn gezin, scheen hij in 't geheel geen behoefte te hebben. Hij
was niet bang, hij was niet boos, hij was niet valsch noch nijdig: ik weet niet hoe het
met hem was.
Alleen was er iets vreemds, iets macabar-vreemds aan hem: Altijd had hij, op den
zolder waar hij nu gansche dagen timmerde, kant en klaar eene wit-houten doodkist,
een arme-menschen-doodkist staan. Zij stond daar, griezelig-bleek in 't schemerachtig
zolderlicht, scheef tegen den muur geleund onder de dakpannen, en bleef er staan,
tot ze, verkocht, door iemand werd weggehaald. Toen maakte hij er onmiddellijk
een nieuwe voor in de plaats.
‘Och! alweer 'n nieuwe deukiste!’ klaagde dan zijn vrouw, die dat gezicht zoo
akelig vond. ‘Woarom 'n wacht-e toch niet tot da ze gevroagd worden?’
Hij glimlachte vreemd en staarde, sprakeloos, in gedachten. Ginder, in de
gevangenis, had hij gedurende zeven maanden niets anders dan doodkisten, dan
withouten arme-menschen-doodkisten gemaakt. Het zat hem in den geest en in de
handen. Het was een manie, een obsessie van zijn hersenen geworden. Hij had er
gemaakt, zooveel, zóóveel, dat hij er wel een kerkhofje mee vullen kon. En misschien
zag hij het in verbeelding, dat kerkhof, vol, vól met die lange, smalle, witte kisten
onder 't groene gras.
‘Ge ziè wel da ze gevroagd worden; da wordt áltijd gevroagd,’ was eindelijk zijn
stil-geheimzinnig antwoord.
En meer was er niet uit te krijgen....
***
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....'n Kort, viezig zijstraatje, rechts de hooge, barre muur van het groot heerenhuis;
links de vier kleine werkmanswoningjes met de grijze muurtjes en de groene deurtjes
en de groene luikjes, waarvan het tweede nu gesloten is, met het strookruis en den
baksteen op den drempel en de vaal-verkleurde, zwarte vaandels met de doodshoofden
en zilveren franjes vóór de dichte, groene luikjes....
Heel stil, zonder verwijt noch klacht, als een kaars die langzaam uitbrandt, is hij
langzaam doodgegaan. Wat hij gehad heeft weet niemand, wat hem 't hart verknaagde
kent geen mensch. Armoede,.... stil verdriet.... kwijnende ziekte.... wie zal het zeggen?
Berouw, meenen de dorpelingen. Maar wat weten de dorpelingen! Hij ligt daar, in
een van die wit-houten arme-menschen-kisten, die hij altijd maar op voorhand
timmerde, omdat hij er zooveel getimmerd had, en er nog altijd meer moest
timmeren....
Wat doet nu, in de schemering van 't dood-gesloten huisje, de jonge vrouw met
het klein kindje? Zit ze daar gebroken-snikkend in het stille, leege kamertje, of dwaalt
ze doelloos rond, met uitgeschreide, zwakke oogen, niet wetend wat ze zoekt? Ligt't
kindje zachtjes slapend in zijn wieg? Of speelt het rustig in zijn stoeltje met wat karig
speelgoed, dat het in de halve duisternis bijna niet ziet? - Het is er alles zoo stil! Geen
klank, geen zucht, geen adem komt naar buiten.
Alleen de frissche lentewind waait streelend-zoet over de wijde velden. In stillen
ondertoon zingt hij zijn eeuwigdurend lied. De groene korenaren schommelen en
wuiven, als 't ware stoeiend onder lang-strijkende golvingen; de blonde zandweg
kronkelt eenzaam naar de stille verten; en in den zonneblauwen hemel drijven, o zoo
hoog en puur en glinsterwit, fantastische drommen van donzig-zachte en lichte
wolkjes....

VIII.
Van toekomst en verleden.
Dat duurt nu al jaren en jaren, dat ik af en toe weer eens aan Zieneken, aan haar
ouden vader en haar oude moeder en aan hun jong koewachterken denk....
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't Was in de lente. De beekjes vloeiden snel en helder, de lucht was ijl en blauw, met
hoog-drijvende, witte wolkjes. Het malsche, groene gras tintelde van zilveren
madeliefjes en van gouden boterbloempjes en overal stonden de oude boomgaarden
in vollen bloei.
Het boerderijtje van Zienekens ouders lag daar poëtisch verscholen, met zijn
oud-verweerde, grijze stroodaken, in de schaduw van het groot Kasteelpark. Het
huisje was in heel licht roze kleur geverfd, met een heldergroen boogdeurtje en
heldergroene luikjes. De kleine, groenachtige ruitjes van de vensterramen waren in
lood gevat.
Zieneken, twintig jaar oud, was eenig kind en woonde daar alleen, met haar op
lateren leeftijd gehuwden vader en moeder.
Zij was een mooi boerinnetje. Kaarsrecht, slank van gestalte en toch poezelig van
vormen, sierlijk-harmonieus van lichaamsbouw, met fijne, smalle voetjes, een blozend
gezicht, donkere, om de slapen heel liefelijk krullende haren, tintel-lachende bruine
oogen en zùlke mooie, glinsterwitte tanden in haar frisschen mond met roode lippen,
dat men er voortdurend in bewondering naar kijken moest. - Ook haar ouders waren
vriendelijke menschjes: vader, een guitig gezicht, altijd vrooiijk en zeer jong van
hart nog; moeder soms een beetje pruttelig en brommerig over ‘den nieuwen tijd’
zooals ze 't noemde, waarin de jonge meisjes veel te veel van luxe en schoone kleeren
hielden; maar toch ook dadelijk weer opgewekt door de aanstekelijke vroolijkheid
van vader, lachend-hoofdschuddend om zijn onophoudende grappen en heel innig
in den grond op hem gesteld, hem koesterend en verzorgend met teedere, haast
moederlijke liefde. Zij was vier jaar ouder dan hij en beschouwde hem zoo wat als
twintig jaar haar jongere. ‘Mijn ouwste kind’, noemde ze hem soms.
't Was lente, lieve, zachte, heerlijke lente.... De heldere vlietjes neurieden hun suizend
liedje, het jonge groen sprong overal frischlevend uit, de oude, ruige boomen van
den boomgaard bloeiden. Hun witte en roze kruinen wolkten in geurige tuilen rondom
de verweerde, grijze schuur ten blauwen hemel op en 't bloeiend groene gras was bij
plaatsen wit-en-roze-zacht bezaaid met al de overtollige weelde van hun
vederlicht-neerzijgende blaadjes. En 't was of zelfs het frisch-geverfde roze huisje
bloeide, zoo liefelijk-harmonieus en teer als het daar midden in die feegrie van
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licht en kleur en zoeten geur te lachen en te schitteren stond.
Nu en dan bracht ik een bezoek op he kasteel, waar vrienden woonden; en meestal,
om den weg iets te verkorten, en misschien ook wel om nog eens even Zieneken te
zien, ging ik er dwars door 't boerderijtje heen. Dan liep ik even binnen in het huisje,
vroeg of ik weer eens over 't erfje mocht, hield mij daar een oogenblik op en sloeg
een praatje, om 't frissche meisje aan den lach te krijgen en nog eens haar donkere
oogen te zien stralen en haar ongeëvenaarde witte tanden te zien schitteren. Zij was
wel een beetje koket en voelde best waarom ik telkens kwam, en lachte en
oogenstraalde en schittertandde dat het een genot was.
***
Dien middag, toen ik met het gewone ‘Es er gien belet?’ onder den lagen boog
van 't groene deurtje bukte en in 't roze huisje binnentrad, kreeg ik geen antwoord
op mijn beleefdheids-vraag. Ik vond er het boerenkeukentje netjes en leeg. Even
bleef ik er in mijn eentje staan kijken, innig mij in al die keurige en vriendelijke
netheid verlustigend. 't Was om het zoo uit te schilderen: de versch-geboende
tegelvloer rood-glinsterend, de koperen melkemmers blinkend als zonnen tegen den
wit-gekalkten muur; en, in de zwarte haardsteê, onder den zwart-gerookten
schoorsteen, een vuurtje, een heel klein houtvuurtje, reeds half verkoold tot bleeke
asch, en waarvan de twee laatste kleine vlammetjes heel eigenaardig speelsch en
grillig, met korte, schichtige schokjes, als twee dansende kaboutertjes, tegen elkaar
schenen op te wippen en te stoeien. Zij sprongen likkend naar elkander toe, doofden
elkaar met een rookstaartje uit, staken elkaar als voor de grap weer aan, het een 'n
ietsje grooter dan het andere; en 't kwam mij voor of het twee koddige huisbeestjes
waren, die, in afwezigheid der meesters, vol lustige vrijheid baasje speelden. Rechts
van den haard stond de leege, oude armleuningstoel van Zienekens vader; links hurkte
zich het laag, diep-ingezakt werkstoeltje van Zienekens moeder. De groene, vierkante
tafel glom van netheid als een donkere spiegel; midden op de kleine bruine eetkast
stond de bruine, gesloten naaidoos met groen speldekussen; in het wit-porceleinen
wijwatervatje boven den schoorsteenmantel stak scheef een frischgroen palmtakje;
en de lange, bruine kasthorloge met grauwzinken uurplaat in den hoek tegen den
achterwand, deed
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grappig denken aan een oude, houtmagere vrouw met grijs en zuur gezicht, die
midden in haar buik, op navel-hoogte, een groot, rond glazen oog had staan,
waarachter de rond-koperen slingerschijf langzaam-tikkend heen en weer bewoog.
Dat alles leefde wonderbaarlijk-intens in zijn verlaten eenzaamheid; en door de
kleingeruite, groenachtige vensterraampjes zeefde in die volle harmonie van het
actief stilleven een heel héél zacht-getemperd, bijna teeder-wazig licht naar binnen:
het rozig-wit-bloeiend weerschijnsel van de geurig-opwolkende lentekruinen in den
oud-knoestigen boomgaard daarbuiten....
Ik keer mij om en stap naar de deur toe. Even van op den drempel al die omgevende
zachte heerlijkheid genoten en daar vandaan naar de schuur, waar ik weldra, door
het halfduister, rechthoekig gat eener openstaande deur, vagelijk Zienekens
bekoorlijke gestalte ontwaar.
Zij hoort mij naderen, kijkt om, komt even half buiten, wenkt mij, met een
geheimzinnig, vlug gebaar, bij zich.
Ietwat verwonderd snel ik naar haar toe.
‘Wilt-e nou ne kier wa zien, meniere, dat-e zeker nog noeit van ou leven gezien
'n hét?’ fluistert zij met een vreemde, half lachende, half ernstige en bijna booze en
bange uitdrukking over haar frisch gezicht. ‘Moar stille, stille, dat hij ou nie 'n heurt’.
En schoorvoetend trekt ze mij mee in het halfduistere der schuur.
Een eigenaardig geluid, achter een plankenbeschot, treft er mijn oor. 't Is of er daar
gevochten wordt, in 't stroo. Ik hoor hijgen, zwoegen, dof bonzen en stampen; en 't
is of er de stroohalmen onder een stormwind door elkaar worden geslingerd en
gezweept.
‘Wat es da, Zieneken?’ vraag ik verbaasd.
‘Stt!’ sist ze, met den vinger vóór den mond. En zacht duwt ze mij half om den
hoek van de planken-afsluiting naar voren.
Het duurt een poosje vóór ik in die grauwe schemering iets duidelijks onderscheiden
kan. Mijn oogen moeten er aan wennen. Maar door een dubbel rijtje pannen onder
't lage stroodak schitteren licht-wafeltjes; en eindelijk zie ik:
In een hoek der schuur een grijsgeel hoopje stroobundels. Midden op die bundels,
woest heen en weer springend, hijgend, wroetend, stampend, schuddend, beukend
met zijn beide vuisten, een heel jong kereltje, een knaap van misschien twaalf of
dertien
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jaar. Hij schopt en slaat in 't ritselende stroo, hij haalt met een geknor van toorn zijn
aanloop en telkens zie ik, in zijn wild-gezwaaide rechterhand, de glinsterschicht van
een getrokken mes, dat hij wreedaardig-diep in den hoop boort en er heen en weer
in wringt. Het is een akelig gezicht van baldadige woestheid; en, niet begrijpend,
kijk ik Zieneken onthutst en ondervragend aan.
‘Da ès iets, e-woar?’ fluistert ze bevend. En plotseling springt ze toe en gilt ze 't
verontwaardigd uit:
‘Feel! gie leulijke sloeber! Wilt 'n kier seffens uitschiën!’
Als bij tooverslag houdt het op. Doodverschrikt keert het kereltje zich om, staat
daar even sidderend vóór ons, met zijn mes in de hand. Zieneken grijpt hem bij den
kraag, sleurt hem naar buiten, gooit hem 't mes uit de hand en schudt hem heftig heen
en weer. - Het is een kleine, rosblonde kerel met lichte oogen en gele sproeten vol
het aangezicht. Hij hijgt en jaagt en zijn gezicht is opgeblazen en paarsrood van wilde
inspanning.
‘Es da nou gien schande, meniere!’ krijscht Zieneken opgewonden. ‘Da es nou al
den twieden kier da 'k hem azeu betroape; moar as 't nou nog ne kier gebeurt, vliegt
hij 't hof af, op stroate! Ala, leulijke sloeber, noar ou wirk; en 'n kom van doag onder
mijn eugen nie mier!’
Zij knijpt en schudt hem nog eens flink door elkaar en met een mep om zijn oor,
die hem even doet huilen, is hij uit de voeten.
Meer en meer verbaasd kijk ik Zieneken aan. Wat is ze pittig en mooi, in haar
schielijk uitbarstende woede! Zoo moet ik haar toch nog eens eventjes goed opnemen,
vóór ik haar verder over dat gekke gedoe ondervraag. Haar donkere oogjes flikkere
als karbonkels, haar wangen gloeien, kleine, donkere krulletjes hebben zich om haar
voorhoofd en haar slapen losgewrongen; en haar mondje, haar mooi
rood-lippen-mondje, dat hijgend half open staat van toorn en inspanning, laat, beter
nog dan in het vroolijk lachen, al haar schitterwitte tandjes zien, de kleine, nu
kwaadaardige, nijdige, bijtende tandjes, maar toch zoo wit en fijn en recht en zoo
verrukkelijk mooi, dat men haast wenschen zou er een knauwtje van te krijgen.
‘Wa es er toch gebeurd, Zieneken, mee da koewachterken? Tegen wie vocht hij
doar mee da mes?’ vraag ik eindelijk.
Zieneken vertelt het mij. Die kleine snotvent, die kwajongen-koewachter van
dertien jaar is me toch waarachtig verliefd ge-

Groot Nederland. Jaargang 5

275
worden op een jong meisje uit de buurt, waar een andere koe-wachter, van ongeveer
denzelfden leeftijd, insgelijks verliefd op is. Verleden zondag zijn ze uit jaloerschheid
aan 't kijven gegaan en bijna handgemeen geworden; en wat doet me die gemeene
schavuit nu: hij koopt zich een mes en leert er tegen stroobundels mee vechten, om
er dan later, bij de eerste botsing, zijn echten vijand mee te lijf te gaan. En dan zal 't
bloed wel stroomen!.... ‘O, meniere, azeu 'n sloeberken, doar 'n hè-je gien gedacht
van! 't Es ne veurvechter; ge zilt doar loater van heuren! Dat hij zeu goe nie 'n woare
veur zijn wirk w'hân hem al wel honder kiers wiggezonden....’
***
Zieneken, Feelken de koewachter, het roze boerenhuisje met zijn eigenaardig
binnen-stilleven, het bloeiend boomgaardje onder de hooge, donkere kruinen van 't
kasteelpark, wat is dat alles toch al lang geleden....!
Op het kasteel wonen nu andere menschen en ik kom er nooit meer. Zoo heb ik
ook in jaren 't boerderijtje niet teruggezien. Wat is er geworden van Zieneken, van
haar ouden vader en haar oude moeder, van 't vechtlustig Feelken.... ik weet het niet!
- Zoo nu en dan, in den loop der jaren, heb ik er weer aan gedacht, en telkens ook
weer het verlangen gevoeld om er iets meer van te weten. Toch maar een vaag,
vluchtig verlangen; iets dat even, met de herinnering der speelsche vlammetjes in 't
eenzaam haardje, vóór mijn geest opglansde en als een dwaallichtje verdween. Doch
gisteren, - hoe of waarom juist gisteren zou ik niet kunnen verklaren, want niets
bizonders gaf er eenige aanleiding toe - gisteren kwam het zich eensklaps met de
kracht van een obsessie aan mij opdringen.... Zieneken, Feelken, de oudjes, het roze
boerderijtje onder de bloeiend-opwolkende kruinen van zijn lenteboomgaardje, het
sarde en kwelde alles door elkaar in mijn geheugen, ik kreeg er heimwee naar, ik
móést er heen.
't Is winterdag, en grijs en koud, en vuil en vochtig. - De wagensporen in den blonden
zandweg kronkelen als geel-glimmende moddergeulen door het naakte veld. Hier en
daar liggen groote, vieze waden, dwars over de volle breedte van de baan. Een kille
wind blaast scherp en nijdig door het nat-klapperend rapenloof; trage, loome benden
raven zwerven droevigkrassend rond en in de
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effen-grijze lucht zweeft ook nu en dan dof-snorrend een heele zwerm van kleine
vogeltjes voorbij, vlug-knippend met de fijne vlerkjes, fijn-triestig tjilpend met de
spitse bekjes, in haastige, haastige vlucht naar mildere oorden.
Daar staat, hoog en streng als een zwart-ondoordringbare berg, de sombere
reuzenmassa van 't kasteelpark; daar ligt, vlak er onder, en als 't ware er door in den
grond gedrukt, het kleine, roze boerderijtje. Ik duw het grijze hekje open, stap dwars
over het winterdoodsche boomgaardje, kom vóór het groen, half open boogdeurtje.
‘Gien belet?’
‘Kom moar binnen,’ klinkt een onverschillige stem.
‘Dag Zieneken!....’
Zij staat, omringd door drie kleine kinderen, bij een heet-dampend-en-stoomenden
ketel, die over het haardvuur hangt. Een vierde kind, heel jong nog, zit in een stoeltje,
bij het kleingeruite raam, met blaasjesmond te spelen. Starend-ondervragend,
vaag-wantrouwerig, den grooten, houten lepel, waarmee zij in den ketel roerde, even
onbewegelijk in de hand, kijkt Zieneken mij aan. Blijkbaar herkent ze mij niet.
‘Dag Zieneken,’. herhaal ik, glimlachend. ‘Mag ik ne kier binne komen om mijn
puipken t' onsteken?’
‘Och Hiere Godheid, meniere!’ roept ze plotseling, haar beide handen in elkaar
slaande. En verrukt, met stralende oogen en blozende wangen, komt ze naar mij toe:
‘O, meniere! wa zijt-e gij toch veranderd! K'n zoe ou noeit irkend hèn!’
En wij praten over het verleden....
Vader en moeder sinds jaren gestorven, Zieneken getrouwd, moeder van vier
kinderen en bijna van een vijfde, dat tegen de lente moet komen.... Haar man is op
den akker; als ik maar eventjes wil wachten zal zij hem dadelijk laten halen. ‘Toe,
Zulma,’ roept ze tot haar oudste meisje, ‘goa ne kier ziere bij voader op 't kloaverstik
en zegt hem dat hij seffens noar huis moe komen. - Moar zet ou, meniere, zet ou, 'k
ben blije da 'k ou nog ne kier zie; 'k hè al zeu dikkels op ou gepeisd, moar 'k miende
da g' ons allemoal al lank vergeten hadt. Wilt ge 'n gloazeken bier of 'n dreupelke
pakken?...’
Er is in mij een vreemde, diepe, heimweeïge emotie. Ik voel
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ineens den afstand en de tijdruimte van de vervlogen jaren. Haast niets is in het oude
keukentje veranderd. Daar is de zwartgerookte haard met links vaders armleuningstoel
en rechts moeders laag, ingezakt werkstoeltje. Daar glinsteren, tegen den muur, de
mooie, koperen melkemmers; daar staat nog steeds, als vroeger, de oude, lange,
bruine kasthorloge met grauw-zinken uurplaat, die koddig doet denken aan een
stokoud wijf met zuur gezicht en rond, strak-glazen navel-oog, waarachter, langzaam
tikkend, de vaal-glimmend koperen slingerschijf zich rythmisch heen en - weer
beweegt.... Alles, alles is er 't zelfde gebleven; alleen de menschen zijn veranderd....
Door Zienekens zwarte haren loopen nu fijne, zilveren kronkeldraadjes; om haar nog
steeds levendig-blinkende oogen trekken zich rimpeltjes samen; de eens zoo
schittermooie, gave, witte tandenrij is door donkere gaten onderbroken, en haar
zwaar, bijna massief-geworden figuur van mild-vruchtbare moeder heeft al zijn lenige
gratie van vroeger verloren. De jaren, de zorgen, en àl die kinderen hebben hun
vernielingswerk aan haar verricht.
Een onuitsprekelijk gevoel van weemoed komt koud-en-nuchter-sluipend over
mij. Het spijt mij dat ik hier gekomen ben en 'k wou dat ik weer heen was. Waarom
ook hield ik niet onaangeroerd en diep en zacht in mijn gemoed verborgen, de teere,
frissche, jeugdige herinnering van vroeger? Waarom kwam ik er terug, op dien
grijzen, droeven, somberen wintermiddag, daar waar voor altijd in mijn geest een
beeld stond vastgegroeid zoo vol van zon en licht en kleur en poëzie en lente?
Toch was er nog iets dat ik gaarne weten wou....
‘En da koewachterken, Zieneken, weet-e nog wel, da Feelken, die mee zijn mes
in 't streu lag te vechten, wa es er doarvan geworden? Es 't zuk nen beuswicht
geworden lijk of ge vreesde?
“Feelken nen beuswicht! Ah nien 't zille, meniere! 't Es 't broafste manneken van
heul ons hof. Kijk, 't goat doar over 't hof, mee die kurtewoagen roapen, noar de
koestal....”
En Zieneken wees mij door het raampje, in 't mistig-grijze van de winterlucht, een
krom-gebogen ventje, dat, met inspanning een zwaarbeladen kruiwagen voortduwend,
in 't donkere van een openstaande staldeur verdween.
Feelken!.... O, was dàt het hartstochtelijk, vechtlustig Feel-ken, zoo oud, zoo
afgeleefd, versleten....!
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“'t Veintsjen hè zeuveel verdriet en zeuveel oarmoe g'had,” zei Zieneken. “Zijn vreiw
in 't kinderbedde gestorven en hij oarm en allien achtergebleven mee drei kleine
kinders....”
Ach! was Feelken reeds weduwnaar en was het overleden vrouwtje dat zelfde jong
meisje, om welks bezit hij vroeger, als kleine koe-wachter, met messen wilde vechten?
“O nien nien 't,” zei Zieneken; de dieë was al lank vergeten. 't Was 'n heul andere.’
'n Heel andere....! Alles leek mij plotseling geheel anders in en om het liefelijk,
zoo welbekend boerderijtje. Zieneken was anders, Feelken was anders, haar man en
kinderen waren voor mij onbekenden; en ikzelf voelde mij daar nu als een heel, héél
oude vreemdeling geworden....!
Een jonge, onbekende meid kwam binnen en hielp Zieneken den zwaren ketel van
het vuur wegnemen. Zij droegen hem aan een dwarsstok in het achterhuis en de
bevrijde vlammen van den haard dansten even likketongend door elkaar, tegen den
zwarten schoorsteenwand.
Ik voelde een zacht-weemoedigen glimlach op mijn lippen komen; en in
verbeelding zag ik weer de twee, heel zwakke en kleine, met elkaar spelende
likvlammetjes van vroeger, zooals ik er die op een heerlijk-schoonen lentemiddag
in het bijna uitgebrand haard-vuurtje zag, o, zooveel lange jaren reeds geleden, in
de stil-zonnige eenzaamheid van het verlaten keukentje....
***
't Is uit.... ik voel dat het voor à;ltijd uit is en dat ik nooit op 't aardig boerderijtje
meer terug zal komen....
Twee ouderwetsche leege stoelen in den ouderwetschen schoorsteenmantel, waarin
vroeger de twee oudjes zaten, het ventje ooiijk grappenmakend, het vrouwtje soms
wat knorrig prutte-telend,.... twee kleine vlammetjes die grillig-speelsch tegen elkaar
opdartelen en stoeien, het een een ietsje grooter dan het andere en om de beurt elkaar
met een dun rookstaartje uitdoovend en weer aanvurend (het is mij soms te moede
of het de plaagzieke zielen der twee oudjes zijn)...., een koddige horloge-kast en
blinkend-koperen emmers langs den muur,.... dat alles zacht-oplevend in een teederen
weerglans van bloeiende lentepracht daarbuiten en bezield door de frisch-jeugdige
verschijning van het
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Zieneken van weleer, die het vechtlustig jong koewachterken beknorde,.... 't is alles
wat er nog in mijn herinnering van overblijft,.... 't is alles wat ik er van wensch in
mijn geheugen te bewaren....

IX.
Peetje Pruis.
In 1870, op het oogenblik dat de oorlog tusschen Frankrijk en Duitschland uitbrak,
was de toenmalige Pruisische Koning, Wilhelm I, in Vlaanderen, op 't platteland
althans, een vrijwel onbekend figuur. Men kende er beter den Franschen Keizer,
zooals de gekleurde platen hem voorstelden: dikke snor, zware sik, doffe, ietwat
trieste oogen, en het schitterend uniform met de gouden epauletten en het breed, rood
dwarslint van het Legioen van Eer.
Maar niet zoo gauw waren de eerste, wreede veldslagen door de Duitschers
gewonnen, of ons land werd overstroomd met afbeeldingen van Duitsche generaals
en vorsten. Bismarck, Moltke, prins Friedrich-Karl, de Kroonprins, de Koning, al
hun portretten vulden onze geïllustreerde bladen en de menschen zochten
gelijkenissen: die welbekende stoere boer, uit een of ander ver gehucht, leek eenigszins
op Bismarck; dàt oud, gebogen ventje uit het armenhuis op Moltke, diè
handelsreiziger, die om de zooveel weken met zijn pakje in het dorp kwam, op Prins
Friedrich-Karl.... En zoo was er ook een op ons dorpje, die leek, die sprekend leek
op Wilhelm I.
Het was een welgestelde rentenier die aan het uiteinde van 't dorp, met vrouw en
dochter, een sierlijk buitenhuis bewoonde. Ik zie het nog zooals 't in dien tijd was:
een hoog, wit gebouw, met gestucadoorden voorgevel, mooie, heldere ramen en
fijne, lichtroze persiennes. Een frisch, lief bloementuintje, vol zonnige, heldere
kleuren, lag er verdeeld in keurig-onderhouden perkjes achter het ijzeren hek met
vergulde pieken langs den straatkant; hooge, donkergroene sparren, waar de wind
in wuifde en suisde, stonden, als sombere reuzenschermen, aan de zijkanten; en
achter het huis strekte zich een heel groote, mooie lusttuin uit, met oude
pracht-boomen en fluweelzacht-golvende gazons.
Hij was een welgestelde rentenier, zonder meer. Hij droeg den
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niet bizonderen naam van Amédée Fruytier. Hij hield van lekker eten en drinken, hij
ontmoette zijn vrienden in de dorpsherbergen, hij las iedereh dag, van 't begin tot
het eind, een paar couranten.
Hij bemoeide zich met geen politiek, al had hij wel zijn politieke opinies, en maakte
ook geen deel van den gemeenteraad, al wist hij heel predes te zeggen hoe de
gemeente had moeten beheerd worden. Hij was er trotsch op, dat hij geheel onaf
hankelijk, en daardoor boven en buiten alles stond.
‘Ik, zei hij, zijn stramme gestalte verwaand achteroverhellend, toen de menschen
hem soms vroegen waarom hij, die zoo rijk was en zooveel verstand had, zich met
niets wilde bemoeien,.... ik ete thuis op mijn gemak mijn kieken op en drijnke mijn
flassche wijn, en veurt van de rest 'n kan den boel mij nie schelen.’
Toch was hij geen bepaald hardvochtig man. Hij kon soms iets goed-ruws hebben.
Hij dééd dan wel heel barsch en sprak wel heel kort van zich af, maar 't was soms
om een diepere emotie te verbergen. Alleen was hij ijdel; ongeloofelijk,
klein-kinder-achtig ijdel!
***
Toen de oorlog uitbrak, had hij dadelijk, beslist en scherp, partij gekozen voor de
Franschen. Ditmaal vond hij 't toch wèl de moeite waard om er zich warm voor te
maken. - De Duitschers, pouah! wat 'n volk! Niks waard! Prullen! Niks! Ze zouden
niet weinig op hun kop gaan krijgen! Hij schold er op, 's avonds, in de herberg, met
zijn vrienden, die hem maar zelden durfden tegenspreken, omdat hij de rijkste van
het dorp was. En met grijnzend welgevallen las hij hun, uit zijn dagblad, de eerste,
den Franschen gunstige oorlogsberichten voor. - Ja maar, en dat was nog slechts een
begin! Nu trok de Keizer, Louis Napoléon, naar het oorlogsterrein en 't zou nog heel
wat anders worden, zoodra die zelf het heft in handen nam!
Hij prononceerde: ‘Lowie Napoléon’ en hij sprak over den Franschen Keizer op
een familiaren toon, alsof hij hem persoonlijk heel goed kende. Lowie Napoléon zou
dit, Lowie Napoléon zou dàt, Lowie Napoléon had zijn plan, dat slechts door heel,
héél enkelen gekend was; en meneer Fruytier liet duidelijk genoeg verstaan, dat hij
onder die heel enkele bevoorrechten behoorde.
***
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Toen vielen de harde, bittere klappen: Weissenbourg, Wö;rth, Froesch wilier; en
onze geïllustreerde bladen, die eerst niets dan Fransche portretten gaven, kwamen
vol met Duitsche plaatjes. Zoo zag meneer Fruytier voor 't eerst het konterfeitsel van
Wilhelm I en de gelijkenis met zichzelf trof hem ineens, overweldigend.
Het was datzelfde barsch voorkomen, die stuursche oogen, die sterke kaken, die
grijze, dikke bakkebaarden, die zware snor. De kin van den Pruisischen vorst was
geschoren - dat was het eenige verschil - en toen meneer Fruytier even met de hand
het haar van zijn kin wegduwde en zich in den spiegel bekeek, werd de gelijkenis
zóó treffend, dat hij voor zijn eigen beeld in een lach van ijdelheid uitbarstte. Hij
kwam bij zijn vrouw en zijn dochter, legde hun 't plaatje voor oogen, streek met de
hand zijn kinbaard weg, keek haar stuursch aan en vroeg:
‘Zie-je gien gelijkenesse?’
‘Ha moar Hiere toch!’ riepen moeder en dochter te gelijkertijd, door het evenbeeld
getroffen. En mevrouw werd er haast bang onder.
‘O! da ge nou moest in Frankrijk leupen!’ huiverde zij.
‘Watte!.... Wa zoên ze doen!’ riep hij, trotsch zijn gestalte achteroverhellend.
‘Wel! ou deudschieten, natuurlijk!’ angstigde mevrouw met verschrikte oogen.
‘Peuh!.... mient-e dat de keunijnk van Pruisen hem zoe loate schieten lijk 'n mussche
dan!’ zei hij minachtend.
***
Dien morgen ging hij een half uurtje vroeger dan anders in de gewone ‘stamenees’
zijn ‘dreupelkes pakken’. Zijn oogen lachten schalksch van innige pret, zijn koonen
bloosden, hij kwam bij zijn vrienden, haalde 't geïllusteerde blad half dichtgevouwen
uit zijn zak, streek de haren van zijn kin weg en liet hun naar het konterfeitsel kijken,
terwijl hij grinnikte, ijdel als een kind:
‘Hm! Hè-je 't al gezien? Mijn portret in de gazette? Hm? Hoe vindt ge 't?’
‘O! gie verdeeke! Hoe komt-e gij doar in te stoan?’ verbaasden zich de vrienden,
om de beurt het af beeldsel met meneer Fruytiers gezicht vergelijkend.
‘Hm? Hoe vindt ge 't? Lijkt het!’ herhaalde hij, opgeblazen van trots en pret.
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Tot hij plotseling, schoklachend, het blad ontvouwde en hun liet zien wat onderaan
stond:
Willem I Koning van Pruisen.
‘Watte! Peetje Pruis! Es dat 't portret van Peetje Pruis?gilden de vrienden. - O,
moar, menier Fruytier, 't gelijkt op ou lijk twie dreupels woater! Scheirt ouën board
op ouë kinne wig en iederien zal mienen dat ge Peetje Pruis zijt!’
***
Van dat oogenblik af ontstond er een kentering in menier Fruytiers
buitenlandsch-politieke gevoelens.
Zonder bepaald op Lowie Napoléon af te geven, die zeer zeker een beste kerel,
maar helaas heel zwak van karakter en door heel slechten invloed beheerscht was,
begon hij van lieverlede te smalen en te mopperen op de Fransche generaals en 't
Fransche leger; en het duurde niet lang of de sympathieën van meneer Fruytier en
met de zijne ook die van zijn vrienden-aanhoorders, welke den natuurlijken invloed
van het sukses ondergingen, waren totaal omgekeerd. Voortdurend kwam hij aanzetten
met nieuwe courantjes, allen Duitschgezind nu, en hij grinnikte van pret bij iedere
Fransche nederlaag, om zijn voorspellingen die telkens uitkwamen, terwijl hij meer
en meer, op familiaar-vertrouwden toon, ging spreken over 't Duitsche leger, over
de Duitsche generaals en ook over den Pruisischen Koning, dien hij weldra zoo intiem
scheen te kennen als hij destijds Lowie Napoléon gekend had. Ook begon hij uiterlijk
meer en meer op de alom verspreide konterfeitsels van den duitschen vorst te lijken.
Zijn houding was voortdurend stram-martiaal, zijn oogen keken barsch en stuursch,
zijn woord klonk kort, gebiedend, cassant; en 't leek ook of de haren op zijn kin
begonnen te verkorten en te dunnen, terwijl integendeel de grijze bakkebaarden
breeder uitgroeiden. Zijn vrienden merkten het, maakten er hem attent op, zeiden,
leuk-glimlachend.
‘Verdeeke! menier Fruytier, ouën board valt uit op ouë kinne. Nou wordt-e percies
Peetje Pruis!’
‘Joa, vindt ge?’ zei hij, kinderachtig in zijn ijdelheid gestreeld. Maar hij wist het
best, evenals hij wist dat iedereen, in 't dorp, hem nu Peetje Pruis noemde. En hij
vertelde hun dat hij wel vreesde iets aan de kinneharen van zijn baard te hebben. Het
deed hem soms pijn, daar; ze braken af en vielen uit, hij dacht erover om eens een
specialiteit te gaan raadplegen.
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‘Scheir ze liever af, ge'n zilt er gien last mier van hên,’ raadden zijn vrienden hem
aan.
***
Ik herinner mij nog de sensatie in 't dorp, toen meneer Fruytier, op een ochtend,
achteroverhellend-fiks van hoogmoed, met geschoren kin in de straat voorbijging.
De menschen kwamen op hun drempels om hem na te kijken. Ik zie hem nog de
stoep van ‘Het huis van Commercie’ beklimmen, zich daar even, als een Koning,
naar het volk omkeeren, en statig, strijkend aan zijn grijze bakkebaarden, in de herberg
verdwijnen.
‘O! Peetje Pruis! Peetje Pruis!’ riepen de menschen. En een vreemde huivering
van ontzag en haast van angst liep door de menigte.
Dat was daags na den veldslag van Sédan....! Hij had de krant met het ontzettende
nieuws in zijn zak, hij haalde hem te voorschijn, ontploogde hem statig, las het aan
zijn vrienden voor.
‘We zijn d'r!’ zei hij. ‘W'hên Lowie Napoléon vaste? We 'n môen nou moar op ons
gemak veuruit goan en binnen viertien doagen valt Parijs in onz' handen’....
O! die weerklank in ons land van de tragische gebeurtenis!.... 't Zijn van mijn
verste herinneringen, maar nog voel ik de koortsachtige opgewondenheid die alleman
overweldigde!
De sensationeele berichten zwollen tot de proporties van een algemeene
wereldramp, die ook óns zou komen aantasten. Tot in het hart van Vlaanderen
beweerden sommige menschen het kanongebulder te hebben gehoord; men had den
grond voelen dreunen en 's avonds zagen de angstig-verwilderde oogen van de
dorpelingen reusachtig-breede bloedvlekken in den hemel. Men sprak van meer dan
honderd duizend dooden en gekwetsten; en wie niet al te bang was of verafschuwd,
en er geld en tijd en moed voor over had, maakte plannen om dat gruwel der gruwelen
ter plaatse te gaan zien.
***
Zooals van zelf spreekt was meneer Fruytier een van de eersten. Hij kondigde 't
plechtig voor zijn vrienden aan, dienzelfden avond, in de ‘stamenee’ ‘Het Gouden
Zulleken’ en deelde 't opgewonden bij zijn thuiskomst aan zijn vrouw en dochter
mede:
‘Moak mijne koeffer geried; 'k vertrekke morgen noar Sedan!’
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‘Och Hier och God! dat 'n mient-e toch niet!’ vlogen moeder en dochter ontsteld
overeind.
‘Nie mienen!.... Ha ge zil wa goan zien!’ bravoerde-hij, met een beweging naar
de deur of hij al vast zelf ging inpakken.
Zij snelden naar hem toe, versperden hem den weg, klampten zich smeekend,
snikkend aan zijn kleeren.
‘O, nie, man, o, nie, Pa, as 't ou b'lieft 'n doet dat toch niet! Ze goan ou ginter
deudschieten!’
‘Mij deudschieten! 'K neme mijn jachtgeweire mee!’ pochte hij.
‘O, man, o, Pa, as 't ou b'lieft! as 't ou b'lieft! as 't ou b'lieft!’
‘Loat mij los!’ krijschte hij, eensklaps woedend, opgewonden en vechtlustig. ‘'K
wìl d'r noartoe! 'K mòèt er noartoe!’
‘O, wacht te minsten nog nen dag of twieë, nog ienen dag! nog nen halven dag!’
smeekte zijn vrouw. ‘Wacht te minsten tot morgen uchtijnk, tot da we gelezen hén
wat dat er in de gazet over geschreven stoat!’
Na oneindig veel moeite liet hij zich ten slotte tot dit laatste overhalen. - Goed.
Hij zòù wachten tot den volgenden ochtend. Maar zijn valies moest al vast ingepakt
worden en, zoodra hij 't laatste nieuws in de courant gelezen had, zou hij vertrekken.
't Was en bleef onherroepelijk; hij mòèst, hij wìlde er naartoe. Hij had het plechtig,
aan al zijn vrienden, in het ‘Gouden Zuileken’ beloofd.
Ongetroost holden moeder en dochter naar boven om zijn kleeren in te pakken,
terwijl hij zelf, koortsachtig opgewonden, zijn jachtgeweer van den wand afhaakte
en zijn tasch met patronen voorzag.
***
Den volgenden ochtend waren de dagbladen gevuld, van 't begin tot het eind, met
de verhalen van den schrikkelijken veldslag.
Reeds vóór het ontbijt begon meneer Fruytier hardop te lezen. Vrouw en dochter,
die den ganschen nacht niet geslapen hadden, zaten op hun stoel te beven. Dat duurde
uren in steeds stijgende, spannende aandacht. Meneer Fruytier nam nu en dan een
haastige hap van zijn brood en een slok van zijn koffie, die ijskoud werd. Anaïs, de
dochter, gaf wel af en toe blijken van vermoeidheid en staarde naar de deur alsof zij
op wou staan, maar telkens zond de moeder haar, met strenggefronste wenkbrauwen,
een gebiedenden blik, om haar te doen blijven. 't Was immers tijd gewonnen.
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Terwijl hij las kon hij geen toebereidselen tot vertrekken maken.
Eindelijk las meneer Fruytier, toen de heele courant bijna uit was, het volgende
sensatie-bericht:
‘Duizenden en duizenden soldaten van het Fransche leger komen onophoudelijk
over de Belgische grens gevlucht. Velen zijn gewond en allen verkeeren in een
allerdroevigsten toestand van uitputting en ellende. Zij worden onmiddellijk
ontwapend en zoo spoedig mogelijk, per spoorweg, naar verschillende plaatsen van
het land gedirigeerd. Gisteren avond vertrokken drie stampvolle treinen naar Luik,
twee naar Namen, twee naar Brussel en twee naar Antwerpen. Morgen ochtend vroeg
worden er ook twee naar Gent gestuurd, waar zij vermoedelijk tusschen vier en vijf
in den namiddag zullen aankomen.’
Mevrouw Fruytier kreeg plotseling een inval:
‘O, man, loat ons doar te goare goan noar kijken!’ riep zij.
Meneer Fruytier legde zijn krant neer en staarde zijn vrouw strak-roerloos aan, al
over zijn brilglazen.
‘En mijn reize noar Sedan?’ zei hij.
‘Wa goa-je ginter zien? Niets mier! Natuurlijk afgezet deur troepen! Morgen, te
Gent, zilt-e veel mier zien!’ meende mevrouw Fruytier.
Hij aarzelde even. Zij voelde hem wankelen.
‘Loat ons al te goare goan, mee ou vrienden d'r bij. Die zillen da euk wille zien,’
drong zij aan.
‘'K goa 't ulder vroagen!’ riep meneer Fruytier, eensklaps opgewonden overeind
staande.
***
't Was als een kermisdag in Gent....
Met duizenden en duizenden waren de nieuwsgierigen gekomen, uit alle gewesten
van Vlaanderen, om dat eenig schouwspel bij te wonen: de aankomst der
krijgsgevangen vluchtelingen en gekwetsten uit Sédan.
Krioelzwart waren 't groote stationsplein en al de straten er omheen. Rijtuigen
konden er niet meer door, de politie was overrompeld, en alleen de gendarmen te
paard slaagden erin nog een betrekkelijke orde te handhaven.
Meneer Fruytier stond op de eerste rij, met zijn vrouw en dochter, elk oogenblik
geperst, gedrongen en gestooten. Zijn kin
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was versch geschoren, zijn bakkebaarden stonden uit, zijn oogen blikten
gezagvoerend-stuursch, zijn gestalte rees martiaal-fiks achterover. Hij had geen
seconde getwijfeld of zijn enkele verschijning zou een enorme sensatie verwekken;
doch het viel tegen, geen mensch lette bizonder op hem, geen een scheen door de
sprekende gelijkenis getroffen; en 't maakte meneer Fruytier inwendig nijdig en
woedend. Wat waren dat voor stomme lui die zoo iets frappants niet merkten! Hij
voelde zich gekrenkt en vernederd tegenover zijn vrienden en voortdurend verweet
hij op bitteren toon aan zijn vrouw en zijn dochter dat zij hem verhinderd hadden
naar Sédan te gaan.
‘Wa ès da hier? Wa gelijkt da hier? 'T'n es hier niets te ziene!’ bromde hij.
‘'n Beetse passiëncie, man, 'n beetse passiëncie, Pa, smeekten vrouw en dochter,
die, tegen haar zin meegekomen, in de benauwende menigte stikten.
Dat duurde eindeloos lang, in angstig-toenemende woeling en drukte.
Toen ging er plotseling als 't ware een golfslag over 't gekrioel der menigte; en
iets naderde, door een troep gendarmen te paard voorafgegaan en door ontelbare
politie-agenten met getrokken sabel rechts en links omlijst.
De Fransche krijgsgevangenen!....
Eensklaps een plechtige, doodsche stilte in plaats van het woelend rumoer! Eenieder
roerloos, zonder dringen, door eerbied en emotie, met wijd-angstige oogen aan den
grond genageld. Eenige lui, op 't stationsplein, ontblootten, als voor een lijkstoet,
hun hoofd; en machinaal werden daarop alle hoeden afgenomen.
Daar waren ze....! Gele, uitgemergelde gezichten, bleeke of donkere, hol-starende
oogen; lange, zwaar-hangende snorren over ongeschoren, ingekrompen, weggetrokken
wangen! Het rood en blauw der uniformen was verkleurd, verscheurd, verregend en
verschroeid; de epauletten hingen afgezakt in doffe rafels; de shako's waren ingedrukt;
de bloote, gore, struikelende voeten barstten uit de ros-en-grauw geworden, gapende
schoenen. Armen werden in vuilgrijs linnen verband gedragen; gebloedvlekte doeken
omwonden gekorven gezichten; en af en toe kwam er, gedragen door vier mannen
op een lage berrie, een lang-en-plat-uitgestrekte gestalte voorbij, het gele hoofd met
dichte oogen op een wit-en-blauw-geruit kussen, machteloos en roerloos als een lijk.
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Die stilte, die groote, plechtige, plotselinge roerloosheid en stilte van de menigte was
nog het indrukwekkendste en het aangrijpendste van alles. Die rooie, gezonde
gezichten, die welgedane, lustige kerels wien niets ontbeerde, daar zagen ze nu
eindelijk eens van héél dichtbij, dàt waar ze maanden van gedroomd en zich mee
opgewonden hadden: een tafereel uit den oorlog!.... Dàt was er nu geworden, door
honger, door uitputting, door wreedheid, door bloed, van al die menschen - hun
medemenschen - die niet eens wisten waaròm ze zoo gevochten hadden en als wilde
beesten naar den dood werden gejaagd! 't Was helsch van folterende
onrechtvaardigheid, 't was als de zwijgend-wraakroepende dreiging van een gansche
menschheid, als een stomme reuzen-stormloop die, ten hemel opgestegen, machteloos
verpletterd door het gruwbaar Noodlot op de aarde weer in puin stortte.
‘Och Hiere toch! Och Hiere toch!’ snikte plotseling mevrouw Fruytier, zich aan
den arm van haar man vastklampend.
‘Zwijg!’ kreet hij, ‘zwijg!’ haar heftig van zich afschuddend. En eensklaps, door
het schouwspel overweldigd, kon hij zichzelf niet goed meer houden en, midden in
zijn vrienden, die hem stomen-star-verbaasd aankeken, begon hij te huilen en te
snikken als een kind....
***
Enkele weken later droeg meneer Fruytier opnieuw zijn vollen baard. Zijn oogen
hadden een zachtere uitdrukking gekregen, zijn houding was gedweeër, zijn woord
klonk kalmer, bedaarder, zonder stroeve autoriteit.
Hij leek in het geheel op Peetje Pruis niet meer....
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Het dubbele leven1).
Tooneelspel in 4 bedrijven
door Willem Schürmann.
Dramatis Personae:
WALTER VAN ESSEN,

Weduwnaar, Koopman, Directeur eener
groote handels-onderneming.

LIZE,

zijne dochter.

Wed. MARTHA VAN RENSWALDE,

zijne zuster.

ARNOLD STRANG,

}broeder van v. Essen's overleden vrouw.
commissarissen der handelsonderneming.

DE WILDE, Bankier,

}broeder van v. Essen's overleden vrouw.
commissarissen der handelsonderneming.

STARK

}broeder van v. Essen's overleden vrouw.
commissarissen der handelsonderneming.

Mr. HUGO VAN MERLEN.
WILLY BLOEMENDAAL.
MENKE,

procuratiehouder ten kantore van v.
Essen.

VAN BUREN,

boekhouder.

Een bediende van het kantoor.
Een huisknecht.

Plaats der handeling eene aanzienlijke havenstad.

Tijdstip heden.

Eerste bedrijf.
Het tooneel stelt voor een zeer rijk gemeubeld kantoor.

1) Voor de eerste maal gespeeld in den grooten Schouwburg te Rotterdam, Maart 1907. Het
recht van opvoering voorbehouden volgens de wet van 28 Juli 1881.
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Op den achtergrond hooge ramen, waardoor men in het verschiet een haren ziet. (Masten van
schepen, lichten van masten, wisselend licht van vuurtoren, als later aangegeven). - Rechts
een breede deur, daarvoor een schuifgordijn. Links een zijdeur,
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daarnaast op den voorgrond een brandende haard. - Rechts, dwars op den voorgrond, een
bureau-ministre met studeerlamp, telefoon, menigte telegrammen, brieven, papieren en
electrische schel.

Op het midden van het tooneel een draaiende boekenstandaard, vol rollen, plannen en
teekeningen. - Aan de muren plattegronden in lijsten, Schilderijen en etsen.

Op den schoorsteen een kostbare pendule met voorstelling van havenbedrijf. - Een
Mercuriusbeeld. - Prullemand. - Fauteuils. - Al wat behoort bij kantoor-inrichting.

Eerste Tooneel.
Van Buren, Menke, later Bediende.

V.

BUREN.

Het was een verbazend mooie redevoering van meneer van Essen. Van den oudsten
tot den jongsten bediende, allemaal waren we onder den indruk.
MENKE.

Ja, meneer van Essen kan prachtig spreken.
(Verlegt rollen papier in boekenstandaard. - Stilte. - Kijkt naar de zijdeur.)

Als meneer Stark zich niet haast komt hij te laat voor de gemeenteraad.... de
conferentie duurt lang.
(Een bediende in groene livrei brengt brieven op zilveren blad).

MENKE.

Leg neer op den lessenaar.
V.

BUREN.

Er is haast geen beginnen aan, alles te sorteeren.
(Rangschikt papieren op lessenaar.)

MENKE tot v. BUREN.

Je hebt de orders toch goed gegeven? Om 5 uur precies fluit de baggermolen, dat de
afsluitdam uit de nieuwe haven is genomen. Op dat sein fluiten alle booten van de
maatschappij op de rivier....
V.

BUREN.

De meeste schepen liggen al over het kantoor. U kunt ze van hier uit zien.
(wijst naar buiten.)
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MENKE.

Toch moet je 't, voor alle zekerheid, beneden nog even herhalen.
(v. Buren af rechts. - Menke alleen, gaat eerst naar den lessenaar, bekijkt de brieven, daarna
gaat hij zeer dicht bij de zijdeur, trachtend te luisteren. - Even later gaat hij snel terug naar
den boekenstandaard en sorteert de rollen.)

Tweede Tooneel.
Menke, v. Essen, gevolgd door Stark, komen door de zijdeur links.

V.

ESSEN.

Ja Stark, het personeel verwent me.... Kijk eens de mooie pendule, die ze me gegeven
hebben.
STARK.

Je schijnt een schitterende redevoering gehouden te hebben.... ten minste wat ik op
't kantoor hoorde....
V.

ESSEN.

Zijn er nieuwe telegrammen gekomen, meneer Menke?
MENKE.

Verscheidene meneer!
STARK
(met bedoeling.)

Ja, 't is een prachtig stuk. En 't is te begrijpen,
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dat ze je verwennen. Jammer alleen, dat ze niet alle weten te waardeeren, hoe goed
ze 't hier hebben.
V.

ESSEN tot MENKE.

U wilt wel beneden wachten, tot ik u noodig heb. Alles is dus goed begrepen: de
baggermolen fluit éerst.
(Menke af rechts.)

STARK.

Heb je al met hem gesproken?
V.

ESSEN.

Nog niet. Ik wil als straks de Wilde komt, nog even daarop terug komen.
STARK.

Ik begrijp niet dat je hiervan 'n gewichtige zaak maakt.
V.

ESSEN.

Ik overweeg wèl, voor ik handel. Kijk eens, wat 'n telegrammen!
STARK.

Het wordt een feestdag voor de heele stad.
V.

ESSEN.

O, het zal een indrukwekkende plechtigheid zijn. Voor den ingang van de haven is
een zijden koord gespannen.... Dit varen we stuk.... Eerst komt onze boot, met jou,
de andere commissarissen, ik, de minister, de autoriteiten.... Daarachter al de booten
van de maatschappij.
(Aan het venster. Stilte.)

Zoo komen we langzamerhand tot de volmaking. Ja, het wordt 'n reuzenstad, Stark.
STARK.

En dat er toch nog menschen zijn, die ons tegenwerken. Die ellendige oppositie!
Maar nu zijn we toch wel zeker van de zaak.
V.

ESSEN.

Ja, zonder jullie steun....
STARK.

Als het voorstel verleden week in den Gemeenteraad in eens in stemming was
gebracht, zouden wij 't misschien nog verloren hebben.
V.

ESSEN.

Het was een goed idee, de beslissing tot vandaag aan te houden.
STARK.

Groot Nederland. Jaargang 5

Ja, in die ééne week hebben wij wonderen gedaan. Nu komen de bruggen wel, waar
jij ze wilt. Maar jou lezing van deze week heeft den doorslag gegeven. Zooals jij ook
spreken kunt....
V.

ESSEN.

Ik geloof niet dat er iets onbereikbaar is, wanneer je't ernstig bereiken wilt. De bruggen
mòèten tegenover onze terreinen komen. Gaat de gemeenteraad van middag met ons
mee, dan zal de nieuwe leening dadelijk geplaatst worden. Het is de erkenning van
mijn juiste inzicht, daar mag niet aan getwijfeld worden.
STARK.

Ik heb er wel het mijne voor gedaan.
V.

ESSEN.

Niemand waardeert dit meer dan ik.
STARK.

De leening wordt dus dadelijk uitgeschreven.... en wordt geplaatst, daar is geen twijfel
aan, we beginnen dan direct met 't bouwen van de veemen. En de directeursplaats?
V.

ESSEN.

Het was toch al beslist dat jij....! - Heb jij dan werkelijk 'n oogenblik kunnen denken,
dat ik daarin aarzelen zou?
STARK.

Neen, maar toch, zaken zijn zaken.... Ik houd van duidelijk afspreken....
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V.

ESSEN.

Nooit heb ik iets met meer blijdschap gedaan, dan ik dit voor jou zal doen.
STARK.

Je zult eens hooren hoe ik straks zal spreken. Ze zullen meegaan, die heeren van de
oppositie!.... en van avond aan 't diner....

Derde Tooneel.
Vorigen, Knecht aan de zijdeur.

KNECHT.

Meneer de Wilde.
V.

ESSEN.

Verzoek meneer hier te komen.
(Knecht af. Tot Stark.)

Hier is het plan voor de spoorbruggen,
(gaat naar het boekenrek, geeft Stark een rol papier, en loopt met hem naar het raam. Stark
blijft het plan daar bekijken. Van Essen terug bij zijn lessenaar.)

Het is niet mogelijk, dat iemand twijfelen kan....
(Hij kijkt naar buiten.)

Vierde Tooneel.
Vorigen, de Wilde door deur links.

DE

WILDE.

Goeden middag,
(drukt van Essen de hand.)

Je weet het, we hebben nu wel zeker de meerderheid. Het is nu een gedane zaak.
V.

ESSEN.

Ik dank je, voor wat je gedaan hebt.
DE

WILDE.
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Jou lezing deed wonderen.... Van middag behoeven wij slechts te releveeren.... Even
vóór de stemming vraag ik het woord....
(ziet Stark bij het venster.)

Dag Stark.
STARK.

Het is een geniaal plan.... Ja, dat iemand nog bezwaren hebben kan, - is te dwaas....
(blijft bij het raam.)

DE

WILDE

(tot v. Essen, niet te luid).

Ik had je toch graag nog even gesproken over die emissie van de leening tegen 93....
V.

ESSEN.

Ja.... maar dit is nu toch in orde.... 93 - 't is goed.
DE

WILDE

(luid.)

'n Heerlijk gezicht op de havens heb je hier!.... Het is om grootheidswaanzin te
krijgen, te weten dat je de stichter bent van 'n nieuwe stad.
(Het geluid van een boothoorn.)

Daar gaat weer een schip....
STARK
(tot v. Essen.)

Door de heele wereld brengt het menschen, die over jou spreken.
(De Knecht aan de deur links met brieven op een blad.)

V.

ESSEN.

Leg ze hier.
(Knecht af.)

DE

WILDE.

Ik zag Menke beneden.... Heb je hem nog niet ontslagen?
V.

ESSEN.

Ik wou geen beslissing nemen, voor je nog eens hier geweest was.
DE

WILDE.
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Ik zou dien man al lang hebben weggedaan.... Op 'n dag als vandaag moest hij er
niet zijn. Hoe kan je voorzoo'nkleinigheid....
V.

ESSEN.

Heusch dit is niet klein.... (STARK KOMT NADERBIJ.) Ga even
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zitten,
(ietwat zenuwachtig.)

De man heeft vrouw en kinderen.... Toe, ga even zitten. Je hebt nog tijd voor den
gemeenteraad.
(Zij gaan zitten.)

Excuseer me een oogenblik.... ik wil, voor ik verder met jullie spreek....
STARK.

Het is het tweede punt op de agenda. We hebben niet heel veel tijd.
V.

ESSEN.

Ik wil van daag veel afhandelen - ik kom dadelijk terug.... Ik zal de boeken hièr laten
brengen.... Eén oogenblik maar....
DE

WILDE.

Je kunt toch wel even bellen.
V.

ESSEN.

Ik moet nog 't een en ander beneden zeggen, anders worden we weer gestoord,
(snel af rechts.)

Vijfde Tooneel.
Stark, de Wilde.

DE

WILDE.

Een geweldige werker....
STARK.

Dat er nu juist zulke beroerde dingen moesten gebeuren....
DE

WILDE.

Toch begrijp ik niet, waarom hij 'n oogenblik kan vasthouden aan de idee om dien
Menke te houden.... Met de bewijzen die er zijn....
STARK.

Hij hecht aan z'n menschen.... dat 's een mooie trek.

Zesde Tooneel.
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Vorigen, v. Buren met den knecht van links. De knecht draagt grootboeken.

V.

BUREN.

Daar de boeken.... Zoo.... voorzichtig.... eerst de papieren weg.... Zoo.... je kunt wel
gaan.
(Knecht af achterdeur).

Meneer komt dadelijk, heeren!
(Wacht. Stilte.)

DE

WILDE.

Moet u wachten?
V.

BUREN.

Meneer dacht mij noodig te hebben.
(Stilte.)

STARK.

Daar komt weer een boot, da's de Amerikaansche....
(Boothoorn-geluid.)

Zevende Tooneel.
Vorigen, v. Essen door de zijdeur rechts.

V.

ESSEN.

Ik heb en passant uit de ontvangkamer sigaren gehaald.
(zet een kistje neer.)

Bedien je.... Meneer van Buren, wilt u even opslaan folio.... of neen, ik kan 't dadelijk
zelf doen.... ga maar.... U zorgt er wel voor dat ik niet gestoord word.... Niemand
boven laten voor ik u laat weten,
(van Buren af links.)

(v. Essen gaat zitten aan zijn lessenaar, kijkt ver stolen naar de zijdeur. Stark en de Wilde
steken een sigaar op.)

V.

ESSEN.

Groot Nederland. Jaargang 5

Ik heb de boeken laten brengen, om jullie te laten zien, dat alles hier gelukkig in orde
is.
STARK.

Heb je alles nagezien?
V.

ESSEN.

Het was mijn eerste werk. Ik heb geen rust, als er de minste
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twijfel bestaat dat hier iets niet in orde is. Tot twee uur van nacht heb ik aan de boeken
gewerkt.
DE

WILDE.

Dit ontbrak nog bij al de drukte....
V.

ESSEN.

Niet de minste onregelmatigheid vond ik....
STARK.

Ik was werkelijk een oogenblik bang.
V.

ESSEN.

Ja, ik ben ook ongerust geweest, dat hier geknoeid zou zijn. Maar het is niet zoo. Dat
zou trouwens bijna onmogelijk wezen met mijn contrôle.... En daarom, nu alles klopt
wilde ik je vragen, of je er nù nog beslist op staat, dat Menke ontslagen wordt.
DE

WILDE.

Beste van Essen, ik vind 't mooi, dat je zoo voor je personeel opkomt, en ik begrijp
dit volkomen.... Jij werkt altijd met hen.... Maar juist omdat wij gedeeltelijk buiten
de zaak staan, zien we veel, misschien duidelijker. - Uit de faillissementslij sten van
de effecten-bank is zoo zuiver bewezen, dat die Menke groote sommen heeft
verspeculeerd....
STARK.

Hij heeft jaren lang kolossale bedragen gesuppleerd.... Hij is royaal gesalariëerd,
maar zooveel verdienen, dat hij zooveel betalen kon....
DE

WILDE.

Jij dacht ook eerst aan een mogelijkheid dat hij ons hier te kort zou hebben gedaan....
Dit is nu niet 't geval.... Jij zegt het en dit is ons voldoende.
V.

ESSEN.

Ik liet de boeken hier brengen....
(slaat de boeken open).

STARK.

Als jij 't ons toch zegt....
DE

WILDE.

Maar al is alles hier correct, is daarmee niet bewezen, dat hij dat kleine maatschappijtje
van hem zelf niet te kort gedaan heeft.... Daar wordt al over gesproken en dat zal hij
gauw moeten verantwoorden.... Maar hoe ook.... hij is een gevaarlijk speculant, die
uitgeeft vèr boven zijn inkomen.... Voor het prestige van de zaak, kunnen wij hem
niet als procuratiehouder houden.
STARK.

Op de beurs hebben ze.... ja, 't is belachelijk.... mij al bedekte dingen gezegd....
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DE

WILDE.

Die laster is van invloed op de koers van de aandeelen.... en juist nu moeten die de
hoogte in.... hoe zou je anders de nieuwe willen plaatsen?
V.

ESSEN.

Jullie hebt wel gelijk; maar die Menke heeft een knappe kop. Ik heb hem als jongen
op kantoor gekregen.... Hij heeft hier altijd trouw z'n plicht gedaan.... Door hem is
't mij mogelijk geweest alle posten aan te nemen. Had ik Kamerlid kunnen zijn, als
ik hem niet hier gehad had? Had ik buiten het vertrouwen kunnen winnen voor onze
onderneming, als hij hier niet in mijn plaats gestaan had?
(Stille.)

Wie zal hem nu vervangen?.... Als ik hier weer als 'n bediende op kantoor moet
komen.... juist met dien bruggebouw en die nieuwe plannen....
DE

WILDE.

Dit alles weegt niet op tegen de moreele schade, die we
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ons zelf toebrengen, wanneer wij 'n dergelijk onbetrouwbaar mensch handhaven.
Niemand is onmisbaar....
V.

ESSEN.

En dan de gevoelskwestie.... Hij was jong.... Zijn misschien tè snelle promotie heeft
hem 't hoofd op hol gebracht.... Misschien dat een scherpe reprimande....
DE

WILDE.

Ik kan me werkelijk met zulke gevoelsoverwegingen niet vereenigen.... Dit is ook
heelemaal niet in jou lijn, van Essen. Als 't een ander was als deze zou je geen
oogenblik aarzelen.... Het is een harde maatregel.... ik weet 't.... maar 't moet....
V.

ESSEN.

Hij heeft vrouw en kinderen.
DE

WILDE.

Daar had hij vroeger aan moeten denken.... Heusch, die man moet onmiddellijk
ontslagen worden.
STARK.

Het zou in den Raad al een beteren indruk maken, als we konden zeggen, dat alles
hier in orde is en de man ontslagen.
DE

WILDE.

Het is natuurlijk belachelijk, maar begrijpelijk, dat de oppositie zou zeggen dat wij
hem houden m o e t e n .
V.

ESSEN.

Wie zou dat durven?
(lachend.)

En wie zou zoo dwaas zijn? Waarom wil jullie nu niet even de boeken inzien?....
DE

WILDE.

Waarom zou dit noodig zijn?
STARK.

Buitendien, het is al te laat. Neen, het boekenbewijs schenken wij je graag, maar die
Menke moet weg.
V.

ESSEN.

Dus het staat vast.
DE

WILDE.

Het moet. Je zult later zelf zien....
V.

ESSEN.

Goed dan.... misschien blijkt later dat jullie gelijk hebt. Ik geloof 't niet, maar jullie
hebt me altijd 't beste geraden.... Dat ik hem voorsprak kwam wel omdat ik hem zoo
heelemaal gevormd heb.... Maar nu....
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(aarzelt even.)

Kijk.... alles heelemaal zelf regelen, wil ik niet. Ik wil dat jullie er bij bent als ik hem
ontsla.... en vandaag nog, hoe eer hoe beter.... Kom dadelijk na de
gemeenteraadszitting hier en ik zal hem laten roepen,
(lachend.)

Nu zal de stemming dan toch wel gunstig zijn, Stark....
STARK.

We hadden immers toch dadelijk gekomen om je den uitslag te zeggen.... In geen
geval blijven we tot 't eind van de zitting.
V.

ESSEN.

Vóór vijf uur moet je hier zijn. Dat is 't groote oogenblik! Jullie moogt je nu wel
haasten, anders kom je te laat.
(Stark en de Wilde drukken hem de hand en gaan weg door de deur links. v. Essen blijft hen
nakijken, trekt daarna het gordijn voor de deur toe, gaat naar de deur rechts en laat Menke
binnen. - Lange stilte!)

Achtste Tooneel.
v. Essen, Menke.

V.

ESSEN.

Je hebt 't gehoord, Menke.
(Menke knikt.)

Wat nu?
(Menke haalt zijn schouders op.)

Ik heb gedaan wat ik kon.
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MENKE.

Ja, nu is het uit.
V.

ESSEN.

Zoover als ik gaan kon, ben ik gegaan.... Ik wou dat jij dit weten zou.... Daarom heb
ik je in de ontvangkamer gelaten.
MENKE.

Nu is 't met ons gedaan, meneer van Essen.
V.

ESSEN.

Met ons?.... Je wilt toch niet dat ik?....
MENKE.

Waarom zou ik alleen vallen? Er is toch geen enkele reden, waarom ik nù nog zwijgen
zou.
V.

ESSEN.

Maar dat mag niet! Voor ons allebei mag dat niet gebeuren.
MENKE.

Voor ons allebei?.... U hoeft voor mij toch geen komedie te spelen. Het is voor u dat
ik weg moet. U wilt blijven doorgaan en daarom moet ik zwijgen.... Maar waarom
zou ik dit doen? We staan toch allebei gelijk.
V.

ESSEN

(fel.)

Neen Menke, dat is niet waar! Wij staan niet gelijk. Jij weet even goed als ik, dat ik
met een eerlijke overtuiging....
MENKE
(kalm.)

U is failliet.... U laat de menschen gedurig geld steken in uw onderneming.... U
bedriegt een heele stad.... Met een eerlijke overtuiging zeker?....
V.

ESSEN.

Ik bedrieg, ja.... en dit is dan ook het verschil tusschen ons tweeën: Ik heb nooit iets
voor mezelf genomen.
MENKE.

De menschen zullen 't toch wel eender beoordeelen, meneer van Essen.
V.

ESSEN.

En geen greintje dankbaarheid is er in je, voor wat ik voor je gedaan heb?
MENKE.

Ja, u heeft veel voor me gedaan. U heeft me gebruikt als 'n machine.
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V.

ESSEN.

Al zou ik de tekorten kùnnen dekken; dan nog zou ik je niet kunnen handhaven.
MENKE.

U niet? In alles toch krijgt u uw zin. De bruggen, die komen lager op de rivier....
precies daar, waar u ze hebben wilt!.... De leeningen - u krijgt ze er door - omdat dit
alles voor u zelf is.... En voor 'n ander zoudt u niet de invloedrijke man kunnen zijn?
V.

ESSEN.

Waarom is het noodig door een misverstand mekaar in 't ongeluk te helpen? De tijd
dringt.... Je moogt dit niet.... en je zult 't niet.... Je bent lichtzinnig geweest....
MENKE.

Ik vervloek de dag, waarop ik u voor 't eerst gezien heb!
V.

ESSEN.

Stil.... stil.... Alles heb ik voor je gedaan.... Ik salariëerde je zoo hoog, als eenigszins
mogelijk was.... En toch moest je meer, toch nam je meer....
MENKE.

Ik heb gespeculeerd.... het is me tegengeloopen.... Als 't goed gegaan was zouden
dezelfde menschen me nu een knap man vinden!
V.

ESSEN.

Zooveel heb je hier uit de kas genomen, dat ik met moeite
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mijn betalingen kan aanhouden.... Hoe zou je willen, dat ik jou tekorten dekte, jij die
ook nog het geld van een andere maatschappij verspeeld hebt?.... Dit h i e r , kan ik
verzwijgen, maar dat daar, zou ik onmiddellijk aan contanten moeten storten!....
Waarvan?.... Nog twee, drie dagen, en die andere menschen zullen je rekening en
verantwoording vragen....
(Lange stilte).

En daarom moet jij weg, Menke.... voor 't te laat is.
MENKE.

En u blijft hier, u opent morgen de haven met ministers en autoriteiten.
V.

ESSEN.

Jij alleen weet, dat ik met eerlijke plannen, dividend van het kapitaal heb betaald,
omdat anders de menschen zich uit de onderneming zouden hebben teruggetrokken
en duizenden geruïneerd geweest.... Jij weet, dat ik geloof dat 't terecht zal komen.
MENKE.

Toen ik dien eersten keer bij u kwam, omdat ik de posten die u opgaf, zóó niet boeken
kon, toen was ik toch ook eerlijk; - maar ù overtuigde me.... ù wist me om te praten....
Zooals u de heele wereld ompraten kunt.... en uw geld deed de rest.... Ik was jong....
het streelde zelfs mijn ijdelheid, uw vertrouwde te zijn, en u te kunnen helpen in uw
gróóte onderneming!
V.

ESSEN.

Die is groot Menke.... Nog twijfel ik niet.... De kosten waren te zwaar.... maar dit is
nu voorbij....
MENKE.

U zegt dit al zoo lang.
V.

ESSEN.

We krijgen 'n betere verbinding.... De handel breidt zich uit.... Kijk.... dit is toch geen
verbeelding....
(wijst naar de ramend.)

Het is alleen niet zoo gauw gegaan, als ik verwachtte.... Ik moet kunnen doorgaan....
het wordt een wereldstad. Later zal ik jou kunnen rehabiliteeren. Maar kijk dan toch,
al die schepen!....
MENKE.

Waarom verspilt u aan mij uw speech voor van avond?
V.

ESSEN.

Nu zal die niet meer noodig zijn.
(Lange stilte.)
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MENKE.

En welke oplossing weet u dan?
V.

ESSEN.

Jij moet weg.
MENKE.

Waarheen?....
(Men hoort het geluid van een boothoorn.)

V.

ESSEN.

Je hebt een vrouw, je hebt kinderen, je moogt niet aarzelen. Ik heb een dochter.... in
dàt staan wij wel gelijk.... Voor hen smeek ik je Menke: ga weg!
MENKE.

En zullen mijn kinderen daarmee gebaat zijn?
V.

ESSEN.

Je houdt van je kinderen.... het kan niet anders. Ik hou van 't mijne - en als het niet
om haar was, zou ik al lang de waarheid hebben gesproken, wat er dan ook van
komen moest.... Ik wil dat ze gelukkig wordt.... Je weet niet hoe ik er onder gebukt
ga, dat ik verplicht ben de tekorten geheim te houden, maar voor haar draag ik 't
allemaal.... voor haar kan ik 't bovenmenschelijke doen.... en dat kan jij ook, als
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je maar 't kleinste beetje van je kinderen houdt.... Wat zal er van hen worden, als jij
veroordeeld wordt?
MENKE.

Ik hou van m'n kinderen - en als ik wist dat voor hen....
V.

ESSEN.

Als jij hier blijft, zal je de kas van je eigen maatschappij moeten verantwoorden....
Van het een, komt het ander.... Dan worden ook hier de boeken nagekeken, en het
zal eindigen dat we allebei veroordeeld worden....
Langzamerhand wordt het donkerder. Men ziet een rood licht aan een der masten. Stilte.

Maar als jij weggaat, zal ik 't tekort h i e r kunnen verzwijgen, -niemand zal aan
mij twijfelen; - zoo lang ik sterk sta, kan ik voor je vrouwen je kinderen zorgen. Dit
zal ik.... dit zweer ik je!.... Wanneer jij spreekt zijn duizende menschen geruïneerd....
MENKE.

Ja....
(heel zacht in de verte de boothoorn.)

V.

ESSEN.

Je vlucht van avond.... Jij mòet vluchten, want jij staat nìèt voor 'n eerlijke zaak;
maar vóór je gaat, moet je de komedie meespelen - voor je kinderen.... Ik zal je
ontslaan - ik zal je harde dingen moeten zeggen.... Je zult ze aanhooren.... En niets,
niets zal je terugzeggen.... Niemand mag aan mij twijfelen.... Niemand zál twijfelen!
jij doet 't jouwe. Nu hebben wij w e l eenzelfde doel.
MENKE.

Elke eerste van de maand, stuurt u geregeld m'n salaris....
V.

ESSEN.

Je doet het dus?
MENKE.

Ik zal van hier direct naar Londen gaan; van daaruit verder.... ik zal niet meer naar
huis gaan.
V.

ESSEN.

Elke eerste stuur ik je je geld. Als je weg bent, schrijf je een brief aan de maatschappij,
dat je uit dankbaarheid voor mij, je hier niet vergreep.
MENKE.

Niemand zal aad u twijfelen, meneer van Essen. Iedereen zal weten dat u een groot
man is. Nu kunt u rustig het koord van de haven stuk varen, niets zal u in den weg
staan en van avond kunt u prachtig spreken.
V.

ESSEN.

Straks, wanneer de commissarissen hier zijn, zal ik je laten roepen!
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Menke gaat langzaam weg door de zijdeur. Een tweede licht glimmert door de ruiten. Van
Essen blijft roerloos daarnaar kijken. Lange stilte. Eindelijk schelt hij.

Negende Tooneel.
v. Essen, v. Buren, links.

V.

BUREN.

Meneer Strang wacht beneden.
V.

ESSEN.

Laat boven komen.
(Hij gaat naar zijn lessenaar, en doet alsof hij druk bezig is in de boeken. Strang komt binnen
door de deur links.

Groot Nederland. Jaargang 5

298

Tiende Tooneel.
v. Essen, Strang.

STRANG.

Op zoo'n grooten dag, zoo druk bezig!.... Je hebt me lang laten antichambreeren....
en mij, die je nog al zoo iets gewichtigs kom vertellen.
V.

ESSEN.

Er is al zooveel gewichtigs gebeurd vandaag. En nu nog meer? Weet jij misschien
al of de gemeenteraad het plan heeft aangenomen?
STRANG.

Daar is toch geen twijfel aan. Het zou dan ook wel de eerste keer zijn, dat jij je zin
niet kreeg.
V.

ESSEN.

Als ik voor'n groot doel werk, Strang, ken ik geen hinderpalen.
STRANG.

Dat komt omdat jij voor zulke mòòie plannen vecht.... Hoe prachtig ziet zoo'n haven
er uit, in den laten middag. Kon je zwager Renswalden nu terugkomen en zien, wat
jij van de stad gemaakt hebt, zou hij wel alles terugnemen wat hij toen zei.... Ja, in
den beginne heb je moeilijke tijden doorgemaakt....
V.

ESSEN.

Niet alleen in den beginne!....
STRANG.

En als mijn zuster je nu ook kon zien, in je grootheid.... nu zou zij ook anders denken!
Op 'n als dag vandaag, moet jij je vrouw toch wel erg missen.
V.

ESSEN.

Ja, dat zeker.
STRANG.

Daarom kom ik je nu in haar plaats iets vertellen.
V.

ESSEN.

Wat bedoel je toch? Is er iets ernstigs.... in de zaak?
STRANG.

Neen, ik kom nu niet als Commissaris
(gaat zitten.)

Toen ik straks bij je thuis kwam, was van Merlen daar.
V.

ESSEN.

Hugo.... een goeie jongen hé?....
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STRANG.

Ik wist wel dat je hem graag mocht.... Jij weet natuurlijk, dat hij van Lize houdt....
V.

ESSEN.

Heeft hij je dat gezegd?.... Heeft hij?.... Waarom talm je zoo?
STRANG.

Ja.... Hij durfde het jou niet zoo ineens vragen.... 't Is ook 'n heele onderneming....
Zijn ouders leven niet meer en daarom dacht ik, dat ik nu....
V.

ESSEN.

Hij heeft het jou gezegd?
STRANG.

Ja.... da's toch niet zoo vreemd? Hij wou nog wachten, vooral met die drukte van de
laatste tijden. - Nu, als hij je dochter trouwt, kan je wel zeker zijn dat hij haar neemt
om haar zelf. Daar was je toch altijd bang voor?.... Hij is vermogend.... Bij jouw
vermogen beteekent dit natuurlijk niet veel....
V.

ESSEN.

Maar ik vind het goed, Strang!
STRANG.

Dat wist ik wel - en daarom heb ik hen gezegd, dat zij 't je juist nog vandaag moesten
komen vertellen. Ik voelde dat dit je meer geluk
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zou geven, dan al je eer, je bruggen en havens bij elkaar. Jij die zoo verbazend veel
van je kind houdt!
V.

ESSEN.

Ze zijn hier?
STRANG.

Dacht je dat ze 'n oogenblik wachten wilden, toen ik zei, dat jij 't wel goed zou
vinden?
V.

ESSEN.

Als je wist, wat er nu in me omgaat....
STRANG.

Ja, dat begrijp ik, je eenigste.... Ik zal hen roepen.
V.

ESSEN

(schielijk).

Neen, niet hier.... niet op dit kantoor!....
STRANG.

Waarom niet? Juist hier. O, ze laten zich niet wegsturen!.... Ik ga ze halen,
(snel af deur links).

v. Essen blijft, star voor zich uit turend, aan zijn lessenaar zitten; allengs meer lichten
buiten.

Elfde Tooneel.
v. Essen, Lize en Hugo van Merlen, door de deur links, daarna Strang.

LIZE
(loopt stilkens naar v. Essen en vleit haar arm om zijn schouder)

U vindt 't goed, vader?
V.

ESSEN.

Mijn lieve Lize!
(Hugo komt zachtjes nader.)

LIZE.
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U vindt 't goed?
V.

ESSEN

(neemt Hugo's hand).

Je zult haar gelukkig maken? Je neemt me 't liefste af, dat ik bezit.
HUGO.

Ik zal haar niet van u afnemen, meneer van Essen.
V.

ESSEN.

Je houdt veel van haar, Hugo?
HUGO.

Ja, meneer van Essen, heel veel!
LIZE.

Het is vandaag zoo'n groote dag voor u, en daarom vond oom dat wij juist nu....
HUGO.

Als je 'n groote onderneming begint, moet je met den stormpas op 't doel toegaan,
want als je aarzelt durf je misschien niet meer, zegt u altijd.
STRANG.

Hij handelt heelemaal naar jouw voorbeeld, Walter! Als hij nu in alles net zoo is als
jij....
(v. Essen gaat naar de vensters.)

LIZE.

Zie je, ik wist 't wel, Hugo.
STRANG.

Waarom sta je daar zoo? 't Is of er 'n kind van je is weggegaan, en je krijgt er een
bij.
LIZE
(gaal naar v. Essen.)

Niet verdrietig wezen. U hadt toch wel 'ns gemerkt....
V.

ESSEN.

Zou ik zooveel van je houden, als ik dìt niet gemerkt had?.... Maar tòch, 't overvalt
me.... En juist vandaag....
STRANG.

Nu heb ik dan toch wel iets voor je kunnen doen.
V.

ESSEN.

Nu heb je me een boodschap gebracht, zòò blij.... Ja, het is mal van me.... ik, die
door niets uit 't veld geslagen word.... maar.... ik had gedacht dat ik dit nooit zou
beleven.
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STRANG.

Zoo'n sterke kerel als jij.... Neen, nu kan je waarachtig wel lachen! - Denk eens wat
'n toekomst! Een schoonzoon, die je helpen zal....
LIZE.

Ja, dit hebben we al afgesproken.... Hugo zal u zóó steunen....
V.

ESSEN.

Neen Hugo, dat verlang ik niet van je; als je maar altijd veel van háar zult blijven
houden.
HUGO.

Maar als u mij z o u noodig hebben....
V.

ESSEN.

Dat geloof ik wel
(wijst naar het raam.)

Kijk eens al dat licht!
LIZE.

O, dat is mooi, Hugo!
STRANG.

Ja, jij hebt je leven prachtig besteed!
(Stilte. Er wordt geklopt.)

Twaalfde Tooneel.
Vorigen, Menke, aan de deur links.

V.

ESSEN.

Wat komt u nu doen?
MENKE.

Telegrammen.
V.

ESSEN.

(Eerst fel; de laatste woorden bijna vriendelijk.)

Leg neer.... op mijn lessenaar.... meneer Menke.
(Menke gaat weg.)
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STRANG.

Heb je hem nog niet ontslagen?
(Lize en Hugo gaan naar den schoorsteen.)

V.

ESSEN.

Je kunt gerust zijn, Strang.... straks.... en jij zult daar ook bij zijn, als ik hem ontsla....
hoewel.... alles hier in orde is.
LIZE.

Dit is het cadeau van het personeel.
STRANG.

Goddank, dat hij ons buiten z'n waaghalzerij gehouden heeft.
V.

ESSEN.

Toch, op 'n dag als vandaag, was ik zoo graag clement geweest.... Maar het moet
wel, in ons eigen belang.... en in je eigen belang Strang, moet je soms wel harde
dingen doen.
LIZE.

Vader.... u moogt me vandaag niets weigeren....
V.

ESSEN.

Wat zou ik jou kunnen weigeren kind?
LIZE.

Willy Bloemendaal heeft me geschreven of ze vóór ze verpleegster wordt, een paar
dagen bij ons kan komen logeeren.
STRANG.

Die Bloemendaal wordt zeker veroordeeld, van Essen.... Zijn fraude is bewezen.
LIZE.

't Is nu zoo'n vreeselijke tijd voor haar.... Moet zij daar in de stad blijven, als al de
meubelen verkocht worden?
HUGO.

Zij kan toch niet helpen, wat haar vader deed.
V.

ESSEN.

Dat voel ik ook zoo, Hugo.
LIZE.

Ze mag dus komen? U mocht haar altijd graag!
V.

ESSEN.

Ja kind, wat jij doet is goed.
STRANG.

De menschen zullen daarin misschien....
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V.

ESSEN.

De menschen zeggen zooveel. Je moogt haar vragen, Lize.
LIZE.

Vandaag zou ik niet graag iemand iets weigeren, Hugo.
Het is langzamerhand donker geworden, v. Essen gaat naar den lessenaar en kijkt naar de
telegrammen.

STRANG.

Toch is het niet verstandig dergelijke menschen aan te halen.... Ik.... voor mij....

Dertiende Tooneel.
Vorigen, knecht aan de deur.

KNECHT.

Meneer Stark en meneer de Wilde.
V.

ESSEN.

Sluit de gordijnen en maak licht.
(Knecht doet het.)

HUGO.

Zullen wij weggaan?
STRANG.

Je vader wil natuurlijk 't groote nieuws bekend maken.
V.

ESSEN.

Neen.... nog niet.... morgen.
STRANG.

Waarom wachten?
V.

ESSEN.

Nog niet, zeg ik.... ik wil 't nu nog voor ons zelf houden! Ga nu kinderen, straks kom
ik thuis,
(hij brengt hen naar de deur.)

LIZE.

U zult eens zien vadertje, dat Hugo 'n steun voor u zal zijn.
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V.

ESSEN.

Ja, ja....
(Lize en Hugo af, rechts. Tot den knecht.)

Verzoek de heeren hier te komen!....
(Knecht af.)

Veertiende Tooneel.
Strang, v. Essen, later de Wilde, Stark.

V.

ESSEN.

Dit is 'n. dag voor mij, Strang....
STRANG.

En voor ons allemaal, want als de beslissing gunstig is, komen de veemen.... Het is
toch een prachtig idee van me geweest die terreinen te koopen. Je zult ze nu noodig
hebben.
DE

WILDE

(van links.)

24 tegen 14.... De bruggen komen dáár!
(wijst naar de vensters.)

STARK
(achterdeur.)

Geluk gewenscht.
V.

ESSEN.

Ik wist 't wel.... met jullie steun....
STRANG.

Het was wel zeker!.... Wie zou aan jouw plannen kunnen twijfelen?
(allen drukken v. Essen de hand.)

DE

WILDE.

Toen de burgemeester gesproken had, vroeg ik het woord.... Ik heb niet eens lang
behoeven te spreken!....
STARK.
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En hoe!!.... Wat hij nu van je gezegd heeft, van Essen.... Als je er bij geweest was....
We zijn geen seconde langer gebleven dan noodig was.... Jij bent de eerste in de stad
die 't weet....
DE

WILDE.

Toen ik sprak van je werk.... hoe jij hier halve nachten op kantoor zit, was 't een
bravo....
STARK.

Waarachtig, zoo enthousiast heb ik ze nooit gezien!
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DE

WILDE.

Nu kunnen we van avond rustig feestvieren.
V.

ESSEN

(schelt.)

Eerst moeten we nog onze plicht doen.
STARK.

Dat ik kon zeggen, dat hier alles in orde is, en die Menke ontslagen, heeft ook wel
'n beetje geholpen.
(Knecht komt aan de deur links).

V.

ESSEN.

Vraag meneer Menke hier te komen.
(Knecht af. Gaat zitten. Stilte. Allen gaan zitten.)

Vijftiende Tooneel.
Vorigen, later Menke van links.

STARK.

Het is een domper op de vreugde.... zoo'n executie.
DE

WILDE.

We moeten een flink voorbeeld stellen.
(Menke komt naderbij.)

V.

ESSEN

(gezeten aan den lessenaar.)

U begrijpt, waarom wij u laten roepen?....
(Menke knikt.)

Het spijt mij verplicht te zijn, u eenige vragen te moeten stellen.... Is het waar dat u
sinds enkele jaren speculeert?
(Menke knikt.)
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Het bedrag op de faillissementslijst van de effecten-bank voorkomend.... is u schuldig?
(Menke knikt.)

Met welke middelen denkt u het verschuldigde bedrag aan te zuiveren?
(Menke haalt zijn schouders op.)

DE

WILDE.

Ik zou u willen verzoeken, meneer Menke, een rechtstreeksch antwoord te geven op
de vragen van meneer van Essen.
V.

ESSEN.

Toen ik hoorde van uw groote speculatiën, heb ik onmiddelijk de boeken onderzocht.
Het is mij gebleken, dat alles bij onze maatschappij in orde is. Is dit zoo of vergis ik
mij hierin?
(Stilte.)

Ik verzoek u hierop duidelijk te antwoorden.
MENKE.

Ik heb bij u altijd mijn plicht gedaan.... De boeken zijn geheel in orde.... er is geen
enkele post....
DE

WILDE.

U behoeft aan de verklaringen van meneer van Essen niets toe te voegen.
V.

ESSEN.

Het is dus de waarheid Menke, dat je je aan geen oneerlijkheid hebt schuldig gemaakt?
MENKE.

Hier is alles in orde, meneer.
V.

ESSEN

(tot Commissarissen.)

Het is dus zooals ik zeide.
(Tot Menke.)

Financiëel hebt u ons dus geen schade gedaan, meneer Menke, maar moreel heeft u
onze zaak een gevoeligen knak toegebracht.
STARK.

Dit zeker.
STRANG.

Het demoraliseerende voorbeeld - de andere bedienden zouden u nadoen.... Niets
werkt zoo aanstekelijk als 't jagen naar de weelde....
V.

ESSEN.

Met uw werk zijn we altijd tevreden geweest; misschien

Groot Nederland. Jaargang 5

303
heeft u zich laten verleiden door uw jeugd, maar u had moeten begrijpen.... We mogen
dit immoreele principe niet steunen.... en al heeft u ook uw plicht gedaan....
DE

WILDE.

Ik zou ook graag eenige woorden zeggen, meneer Van Essen.... Als u mij toestaat....
(v. Essen knikt toestemmend.)

Meneer van Essen zei zoo even, dat u hier uw plicht gedaan heeft.... in den letterlijken
zin van het woord, ten minste. Maar het vertrouwen dat hij u gegeven heeft, is door
u op ergerlijke manier misbruikt. Een groot ambt, brengt groote verplichtingen mee.
U is te kort geschoten in uw plichten tegenover ons, tegenover u zelf, maar wel in
de allereerste plaats en dit is treurig, tegenover uw vrouw en uw kinderen. Hoe zult
u ooit kunnen verwachten, dat uw kinderen met ontzag naar u opzien, als zij weten
dat u door zucht naar weelde en luiheid, uw plicht vergat - uw kinderen vooral.
MENKE.

Ja, als ik die niet had....
STRANG.

Ssst....
DE

WILDE.

Welke andere beweegredenen kunt u gehad hebben, tot het aangaan van
verbintenissen, met de vaste wetenschap die nooit te kunnen voldoen? U rekende op
verdienste, met het plan om als het tegen liep, toch niet te betalen.... Hoe is 't mogelijk,
dat u, met 't voorbeeld van meneer van Essen.... een voorbeeld van trouw en eerlijke
plichtsbetrachting, tot zulke immoreele daden is gekomen?
MENKE.

Ik....
DE

WILDE.

U heeft uw gezin broodeloos gemaakt en dit is een onvergeeflijke misdaad.
V.

ESSEN.

Ik wou.... de Wilde....
DE

WILDE.

Ik wil, dat meneer Menke goed weet, waarom wij hem niet eervol ontslaan. Ik vroeg
't woord, meneer v. Essen, omdat ik begrijp hoe pijnlijk 't u moet aandoen, uw
beschermeling een zoo treurige waarheid te zeggen.
STARK.

Hoe is u tot zoo iets gekomen? Hoe kwam u aan het geld?
(stilte.)

MENKE.

Ik....
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(stilte.)

V.

ESSEN.

Ook mij heeft u geweigerd de bronnen te noemen.... Voor u hoop ik, dat u eerlijk
is.... O, ik kan wel begrijpen hoe u er toe kwam.... Het succes van deze onderneming
heeft uw hoofd op hol gebracht.... U wou rijk zijn en waagde maar....
MENKE.

Ik heb geen andere verontschuldiging - dit is het, heeren!
(stilte.)

V.

ESSEN.

Het is een onvergeeflijke fout geweest.... U is nog jong.... Zoek een anderen weg,
meneer Menke, die van de waarheid en de eerlijkheid - de eenige, waarop wij
menschen misschien nog het geluk kunnen vinden.... Heeft u ons nog iets te zeggen?
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MENKE.

Neen meneer!
V.

ESSEN.

Van dit oogenblik is u niet meer in dienst van de maatschappij.
(Menke gaat langzaam weg. Het blijft lang stil.)

Zestiende Tooneel.
Vorigen, zonder Menke.

DE

WILDE.

Je neemt me niet kwalijk, dat ik 't woord nam? Ik begreep dat 't je hard vallen moest,
daarom nam ik 't van je over.... Ik vond noodig 't hem krachtig te zeggen.... En jij,
die anders zoo mooi kunt spreken!....
V.

ESSEN.

Zou je gewild hebben, dat ik in deze omstandigheden, mooi zou hebben gesproken?
STARK.

Het is pijnlijk, op 'n dag van enkel geluk....
V.

ESSEN.

Ja, dat is 't, Stark!
(gillend gesnerp van den baggermolen.)

Hoor.... Hoor....
(Hij gaat naar de vensters, trekt wijd de gordijnen open, de masten tintelen van lichten. Stilte.)

STARK.

Nu weet de heele stad, dat 't groote werk klaar is.
V.

ESSEN.

Ik zal nog veel moeten doen!....
(Een sterk geluid van veel bootkoorns.)

STRANG.

Het is of ze daar buiten gieren van den lach!
DE

WILDE
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(bij het raam.)

Nu moet die Menke zich toch wel ellendig voelen....
V.

ESSEN.

Van avond zal je tevreden zijn.... Dan zal ik mooi spreken!....
Het scherm valt snel.

Tweede bedrijf.
Een zeer groot salon, rijk gemeubeld. Schilderijen aan de wanden, beelden en vazen. Op den
achtergrond portieres, daar achter een suite, waarin een staande lamp, vergulde stoeltjes en
tafeltje. Rechts naast de portières een deur, uitkomend op een gang. Links op den voorgrond
eene deur, daar naast schoorsteen met brandenden haard. Voor dezen haard een hoekje van
leunstoelen, met tafeltje. Rechts een groot venster. Op den voorgrond rechts een sofa, waar
voor een tafeltje en stoelen.
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Eerste Tooneel.
Martha, een Knecht, Strang.

Als het scherm opgaat zit Martha bij den haard te borduren; Strang komt verkleumd binnen.
Een knecht in livrei steekt de lamp in de suite op. Het is avond. De lichten zijn aan.

STRANG.

Zoo ijverig bezig?
MARTHA.

Goeien avond, Strang.
STRANG.

Het is hier beter dan buiten.... Het vriest....
(bij den haard.)

Heerlijk, zoo'n vuurtje!.... Zoo alleen?
MARTHA.

Ze zijn op Walters kamer.... Ze komen straks hier.
STRANG.

M'n vrouw en de kinderen zouden wel meegekomen zijn, maar je begrijpt....
(Hij wacht tot de knecht door de achterdeur heen gaat.)

Ze ontmoeten die dochter van Bloemendaal liever niet.... en nà dat met haar vader....
MARTHA.

Ze is een lief meisje....
STRANG.

Dat spreek ik niet tegen.... maar de menschen.... Ik heb Walter nog gezegd: ‘inviteer
haar niet’.... Enfin, hij is altijd zoo geweest.... goed, voor de heele wereld.
MARTHA.

Ja, goed voor iedereen....
STRANG.

Die procuratiehouder had hij ook nog willen houden.... Ik had toch maar goed
gezien.... dat hij vluchten zou.... En zoo gauw al.... op de avond van zijn ontslag....
Mijn menschenkennis laat me toch maar niet gauw in den steek, hè Martha....
(Stilte.)

Blijft dat meisje van Bloemendaal nog lang?
MARTHA.
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Ze gaat morgen al weg. Ze voelt zelf, dat alle andere meisjes om haar weg blijven.
STRANG.

Dat is verstandig.
MARTHA.

Treurig Strang!.... Ga je niet binnen? De Wilde en Stark komen straks ook.
STRANG.

Ik mag zoo graag met j o u praten.
(Stilte. Hij gaat zitten.)

Ja, als m'n goeie zuster, dit had kunnen beleven.... In dat zijn Walter en jij toch geen
van beiden gelukkig geweest,.... dat je allebei zoo vroeg alleen bent gebleven. Maar
jij hebt hier toch weer een thuis gevonden.
MARTHA.

En 'n doel!.... Dat vooral heeft m'n leven veel gelukkiger gemaakt.
STRANG.

En hìj heeft z'n zaken gehad.
(Zacht klinkt een boothoorn.)

Leuk, dat je dit overal hooren kunt. Ja, de stad is nu wel heel anders dan in mijn
jonge jaren.... Het is toch verstandig geweest, dat hij je dadelijk na den dood van z'n
vrouw bij zich heeft genomen.... Als hij de zorgen voor 'n kind er bij had moeten
hebben....
MARTHA.

Hoe zou hij dit gekund hebben?
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STRANG.

En het is mooi van jou geweest, dat je zoo dadelijk kwam.... Wat had van Lize moeten
worden als jìj je er niet mee bemoeid had? Het was toch 'n heele kwestie tusschen
je man en hem.
MARTHA.

Het was alleen in zaken, dat zij elkaar niet begrepen.
(borduurt steeds.)

STRANG.

Wat zou jou man nu wel zeggen, als hij hem in z'n volle glorie zag?.... Maar ìk heb
dadelijk wel begrepen, dat hij er komen zou.... Jij trouwens ook.
MARTHA.

Ja.... en toch.... neen Strang.... Toen zij kwestie kregen, stond ik heelemaal aan de
zij van m'n man.... Ik hield van m'n man. En het was de eerlijke meening van Eduard,
dat't geen stand kon houden.
STRANG.
Hij heeft hem toch verbazend tegengewerkt....
MARTHA.

Kon hij anders? Tegen zijn overtuiging in? En daarom hield ik zoo van hem,.... omdat
hij niet huichelen kon.
STRANG.

En toen 't hem daarna zelf in zaken zoo tegen liep? Heb je nooit 'ns getwijfeld?
MARTHA.

We houden toch niet van iemand, omdat 't hem goed gaat?
(Er wordt geklopt.)

Binnen!

Tweede Tooneel.
Vorigen, de Wilde door achterdeur.

DE

WILDE.

Mevrouwtje.... Goeien avond, Strang. Hè! Hier is het heerlijk!....
MARTHA.

M'n broer is op z'n kamer.
DE

WILDE.
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Heb ik het je niet voorspeld op de commissarissen-vergadering?.... De leening is nu
al bijna volteekend. De stad is enthousiast.... Ik wou van Essen even zeggen....
MARTHA.

U zult hem niet storen.... U kent den weg.
(de Wilde af zijdeur.)

Derde Tooneel.
Martha, Strang.

STRANG.

Ja, nu beginnen ze allemaal te zien, dat 't goed gaat.
MARTHA.

Wie zou nu nog kunnen twijfelen?

Vierde Tooneel.
Vorigen, Hugo, Lize en Willy door de zijdeur.

LIZE.

Dag oom!
HUGO.

Heeft u tante niet meegebracht?
STRANG.

Ze is wat verkouden, en de meisjes.... met die kou....
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LIZE
(tot Strang).

U kent Willy Bloemendaal toch nog wel?
STRANG
(beleefddoch vormelijk.)

Ja zeker, ken ik juffrouw Bloemendaal.... Gaat 't u goed?
WILLY.

Dank u.
(Zij aarzelt of zij hem de hand toesteken zal.)

STRANG
(plots in druk gesprek.)

Heb je 't gehoord, Hugo? Meneer de Wilde zegt dat de aandeelen bijna allemaal
geplaatst zijn.
MARTHA.

Als jij eens iets speelde, Lize? Dat van gisteren, van Schumann....
LIZE.

Zal ik 't doen, Hugo?
Willy neemt Lize's arm, beduidend dat zij graag gaan wil.

WILLY.

Ja, toe speel iets.
HUGO.

Wanneer je, als we getrouwd zijn, zoo dikwijls wegloopt....
LIZE
(haar armen op zijn schouders fluistert iets aan zijn oor.)

Nu niet vertellen....
(kust hem. Willy, Lize en Martha gaan in de suite.)

Vijfde Tooneel.
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Strang, Hugo.

HUGO.

Ik wist 't al van de leening. Ik was van middag bij meneer de Wilde op kantoor.... Ik
wil ook aandeelen nemen.
STRANG.

Heel verstandig.
HUGO.

Ik zal wat pandbrieven en 'n paar huizen verkoopen.
STRANG.

Je zult er 'n goeie speculatie mee doen.... En het is een blijk van vertrouwen in je
aanstaanden schoonvader.... Hij heeft het wel niet noodig, maar toch....
HUGO.

Daarom heb ik 't dan ook wel 'n beetje gedaan....
STRANG.

Het zal 'n plezierige verrassing voor hem zijn....
(zacht klinkt pianospel: ‘Aufschwung’ van Schumann.)

Zesde Tooneel.
Vorigen, de Wilde, v. Essen door de zijdeur.

V.

ESSEN.

Neen, de Wilde, ik ben er beslist tegen.
STRANG.

Ik heb je hier gewacht.
V.

ESSEN.

Hugo, meneer de Wilde vertelt me....
HUGO.

't Is niet enkel eigenbelang.... Ik wou u....
(van Essen trekt Hugo naar zich toe.)

V.

ESSEN.

Het is lief van je jongen.... Ik begrijp waarom je 't doet.... maar het is beter niet.

Zevende Tooneel.
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Vorigen, Stark.

STARK
(door de achterdeur.)

Goeien avond. Een conferentie?
(warmt zich bij het vuur.)
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DE

WILDE.

Een interessant meeningverschil.
V.

ESSEN.

Het heeft niet veel te beteekenen. Ik zie niet waarom wij er een gewichtige zaak van
zullen maken.
DE

WILDE.

Het geval is dit: Mr. van Merlen was van middag bij me. Hij wil aandeden nemen
in onze ondernemingen....
STRANG.

Heel begrijpelijk.
DE

WILDE.

En nu vindt van Essen beter dat Mr. van Merlen de aandeelen niet neemt....
STARK en STRANG.

Waarom niet?
HUGO.

Als u bezwaren heeft.... schrap u ze dan, meneer de Wilde.
STARK.

Waarom wil jij het niet, van Essen?
V.

ESSEN

(luchthartig, het geval als bagatel behandelende)

Kijk Hugo, jij hebt je geld goed belegd.... Waarom zou je 't dan losmaken?.... Het is
een zuiver principiëele kwestie.... Ik zit met mijn heele vermogen in de onderneming....
Ik heb aandeelen genoeg. Wat van mij is, is van mijn kinderen. Wat zeg jij, Stark?
't Is niet goed alles op één kaart te zetten.
STARK.

Neen, maar in dit geval. Het is een zaak die je heelemaal zelf in handen hebt.... Als
ik een schoonzoon had, zou ik juist willen....
DE

WILDE.

Ja - jij vooral moet toch met volle illusie....
V.

ESSEN.

Jij zegt daar het woord, de Wilde: ‘Illusie’. Ik heb nooit illusies nagejaagd.... en
daarom, juist omdat ik zoo vast met mijn voeten op den grond heb gestaan, heb ik
bereikt, wat ik bereiken wou.
STRANG en STARK.

Zeker....
V.

ESSEN.
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Ik heb mijn heele vermogen in de onderneming gestoken, ondanks de voorspellingen
van velen.... Maar ìk wist wààrom, ik het deed.... met Hugo is dit anders.... Hij doet
het, dit staat voor mij vast, om mij een bewijs van vertrouwen te geven, zonder nog
precies te weten, waaraan hij z'n geld geeft....
DE

WILDE.

Maar wij.... met onze voorlichting....
V.

ESSEN

(gemoedelijk.)

O zeker, jullie raadt hem.... Maar toch.... Ik moet kunnen vertrouwen dat de man die
mijn dochter trouwt, nooit lichtvaardig groote stappen zal doen, en dit.... noem ik
lichtvaardigheid.... Een standpunt.
STRANG.

Ja van dat standpunt bekeken.
V.

ESSEN.

Hij màg ons niet zoo vertrouwen, dat hij zich blindelings aan ons overgeeft, maar
later, als hij door mij, door jullie, nog meer op de hoogte gebracht, als hij zèlf heeft
gezien, - dan... als hij dan zou aarzelen.... zou ik 't hem kwalijk nemen....
STRANG.

Zoo beschouwd heeft je schoonvader wel gelijk, Hugo.
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V.

ESSEN.

Daarom heb ik liever niet, dat hij de aandeden vóor dien tijd neemt. Dus, Hugo, moet
meneer de Wilde ze schrappen?
HUGO.

Het was geen lichtvaardigheid. Ik vertrouw....
V.

ESSEN.

Dat weet ik wel, maar toch.... je moogt niemand vertrouwen, op wat anderen van
hem zeggen.... En laten wij 't van avond niet meer over zaken hebben. Wij zijn nu
renteniers.
STARK.

Er zit veel moois in wat je zegt, maar heelemaal je gedachtengang begrijpen....
STRANG.

Jawel, hij eischt zelfstandigheid van zijn schoonzoon.
Martha is in de suite-opening gekomen.

V.

ESSEN.

Met mijn beste vrienden heb ik gebroken, wanneer zij hun volle vertrouwen niet
geven konden. Ik heb zòò lang moeten vechten tegen kleinzieligheid, afgunst en kort
begrip.... met mijn zwager destijds zelfs.... en nu overrompelen de menschen mij met
hun vertrouwen,
(lacht)

't gaat mal in de wereld....
STRANG.

Ja, ik zei straks nog tegen Martha dat als Eduard nu kon zien....
(Martha gaat langzaam weg.)

DE

WILDE.

Je nam je zwager zijn gebrek aan vertrouwen kwalijk.... en je schoonzoon verwijt je
zijn te groot vertrouwen.... Een tegenstrijdigheid....
V.

ESSEN.

De vader moet soms afkeuren, wat de koopman toejuicht!
(lachend).

Maar waarom er verder nog over spreken? Wij hadden toch afgesproken dat wij
zouden rentenieren!
(luid)
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Martha!

Achtste Tooneel.
Vorigen, Martha, door de suite-opening, later de knecht.

V.

ESSEN.

Je bent een karige huisvrouw, Martha! Laat Johan de sigaren....
MARTHA.

Ik dacht dat je misschien liever niet had, dat ik hier zou zijn, Walter.
V.

ESSEN.

O, de zaken zijn nu afgehandeld!
Martha schelt. De huisknecht komt. Zij spreekt met hem. De knecht gaat in de zijkamer,
komt dadelijk terug met een sierlijke sigarenkist.

V.

ESSEN.

Ga dan toch zitten.... Wil jullie rooken?
(Zij gaan zitten. De knecht presenteert hen sigaren.)

DE

WILDE.

Speelt je dochter?
V.

ESSEN.

Ja. Wel goed, hè?
MARTHA.

We zijn nog aan de koffie.... wat laat.... maar met ons logeetje.... Wilt u misschien
voor de gezelligheid een kopje meegebruiken....
DE

WILDE.

Gaarne mevrouw.
(De knecht bedient.)
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STRANG.

Die heerlijke rust hier.... die heb je dan ook wel noodig....
(zacht klinkt de boothoorn.)

V.

ESSEN.

Hier. ben ik alle zaken vergeten.
DE

WILDE.

Dat komt omdat 't zoo vlot gaat.
De knecht heeft koffie rondgediend en gaat weg. Martha borduurt weder bij den schoorsteen.
De overigen zitten bij de canapé.

STARK.

Ja, hoe die menschen zich voelen moeten, die iets op hun kerfstok hebben....
V.

ESSEN.

Het meisje van Bloemendaal kan ons misschien hooren.
MARTHA.

Ze is bij Lize aan de piano.
V.

ESSEN.

Zij heeft toch niets gehoord?.... Ga eens kijken, Hugo.
(Hugo staat op en gaat in den suite-ingang staan)

HUGO
(teruggekomen)

Ze zit bij de piano. Ze kan niets hooren.
(gaat weer naar de suite en blijft in den ingang staan.)

STARK.

Trekt het kind 't zich erg aan?
MARTHA.

Ik heb haar al een paar malen verrast, dat ze zat te huilen.
DE

WILDE.

Mij interesseert de familieverhouding van zoo'n man altijd bizonder.
V.

ESSEN.

Och Martha, laat Johan die oude cognac eens geven...
(Martha schelt)
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Hoe sta jij daar zoo, Hugo?.... Je moogt niet beleedigd zijn.... Ik ben bijna je vader....
Wat voelde ik me plezierig, toen ik straks van de straat weer in de warme kamer
kwam....
STARK.

Als je 't zoo gemakkelijk gewoon bent geweest.... en je wordt op je ouden dag
gegrepen.... Ja Strang, dat moet niet alles zijn! Knecht komt binnen, blijft bij de
achterdeur staan.
V.

ESSEN.

Breng eens de cognac van 65 - toe drink wat mee.... we hebben zoo laat gedineerd....
of wil jullie liever iets anders?
STARK.

Een glas cognac wil ik wel.
(Knecht af)

STRANG.

Ja het moet wel erg voor het kind zijn, als ze hier zoo behagelijk zit, en aan haar
vader denkt....
STARK.

Ja, de schande die hij over z'n heele familie heeft gebracht....
HUGO
(naderbij gekomen)

Dat lijkt mij 't ergste niet.... maar de ontdekking dat je vader, die je als 'n model van
eerlijkheid hebt gezien.... je altijd heeft voorgelogen.... Maar 't schijnt mij toch bijna
onmogelijk dat je zoo iets niet zou merken,
(tot v. Essen).

Vindt u ook niet?....
DE

WILDE.

Juist van de menschen van wie je houdt, zie je zoo iets in den regel niet.
(tot van Essen)

Dan had jij 't toch zeker van Menke moeten merken.
(Knecht komt binnen)

V.

ESSEN.

Zeker.... Ah, daar is de cognac!
(Martha schenkt zelf in. De knecht gaat spoedig weer weg).

STRANG.
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Als zoo'n man van z'n kinderen hield, was zoo'n verhouding wel vreeselijk.
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STARK.

Zeg, van Essen, die cognac is uitstekend.... verbazend.... net fluweel.... Goddank, dat
wij nog zoo rustig ons cognacje kunnen drinken, hè!
(zij drinken.)

DE

WILDE

(drinkt. Even stilte.)

En de brutaliteit.... Tot op 't oogen-blik dat ze hem ontdekten, heeft hij....
V.

ESSEN.

Wees toch voorzichtig dat 't kind 't niet hoort! - En neen, 't is niet waar wat jullie
zegt, dat heb ik duidelijk aan haar gemerkt. Hij heeft veel van z'n familie gehouden....
Krankzinnig veel natuurlijk.... Juist omdat hij wist, dit ze hem elk oogenblik konden
komen halen! Het moet een hel voor hem geweest zijn!....
(lachend.)

Maar och, waarom zullen wij ons er in verdiepen.... Wij kunnen goddank, rustig ons
cognacje drinken.... Wat jij, Stark?
STARK.

Ja zèker, goddank!
(Het pianospel houdt op.)

MARTHA.

Ze komen hier.
DE

WILDE

(tot Hugo.)

Nu hoop ik maar dat u spoedig zooveel vertrouwen in onze werken krijgt, dat u wèèr
aandeelen koopen wilt; alleen jammer, dat ze dan misschien hooger zullen staan.
STARK.

Het is zeker uw plan later in de zaak te komen?....
STRANG.

Het is duidelijk. Wie zou later van Essen beter kunnen opvolgen, dan zijn schoonzoon?
V.

ESSEN.

Natuurlijk is het heerlijk, steun van je eigen kinderen te krijgen, vooral in zoo'n
groote onderneming.... maar toch, vóór Hugo besluit....
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Negende Tooneel.
Vorigen, Lize en Willy zijn reeds binnen gekomen. Willy is bij Martha gaan zitten. Lize, die
luisterde, bij haar vader staande.

LIZE.

U wilt zeker weten of ik 't goed vind? We hebben er samen wel eens over gesproken,
maar we wachtten tot u het zelf zeggen zou.... Hugo dacht eigenlijk dat de
Commissarissen....
HUGO.

Lize....
STARK
(lachend.)

Wat heeft hij wel van ons beweerd?
HUGO.

Ik zei niets van de Commissarissen.... Neen, heeren, op m'n woord!
DE

WILDE.

U heeft misschien verteld, dat wij verschrikkelijke menschen waren!
LIZE.

Zòò erg niet.... Mag ik 't zeggen, Hugo?
(Zij gaat dicht bij Hugo staan, haar arm om hem heen.)

Nu.... omdat pa er niet over sprak, dacht Hugo dat u bezwaren hadt!
DE

WILDE.

Als dit het eenige struikelblok is!.... Meneer Stark en ik hebben er al eens over
gesproken. We hebben nog niemand in de plaats
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van den vroegeren procuratiehouder.... Wie zou nu beter dan u, een meester in de
rechten....
(tot van Essen.)

Ik had al gedacht van Essen, dat jij op een van de vergaderingen....
LIZE
(tot Hugo.)

Zie je wel!
MARTHA
(tot Willy.)

Wil je me helpen kind? Dit kleine patroontje.... Bij avond zie ik niet zoo goed....
WILLY.

Graag mevrouw!
(gaat borduren.)

V.

ESSEN.

Nu moet ik jullie van avond misschien voor de tweede maal verbazen!.... Ik ben je
dankbaar voor wat je doen wilt, maar het is nooit mijn plan geweest, je dit te vragen.
DE

WILDE.

Je wilt hem toch niet buiten alles houden?
V.

ESSEN.

Hoe ik je dit nu verklaren zal? Dit is pijnlijk voor me, - maar het moet nu wel.... jullie
zoudt anders een verkeerde conclusie trekken. Toen ik mijn werk begon, wist ik, dat
't een reuzenonderneming was, en dat het een reuzenstrijd zou kosten; ik aarzelde
niet en alles heb ik opgeofferd; - als een werkman heb ik geleefd....
STRANG.

Ja, je hebt je veel ontzegd!....
V.

ESSEN.

Ik heb zoo hard gestreefd naar mijn doel, dat ik veel heb voorbij gekeken! Maar je
kunt slechts in één ding groot zijn.... Ik was 't in zaken.... Mijn huiselijk geluk.... Ja
Strang, jij weet het wel en jij ook, Martha.... O! denk niet dat ik met je moeder
ongelukkig geweest ben, Lize, maar toch....
(lange stilte.)

Zouden we niet veel gelukkiger geweest zijn, als ik meer voor haar geweest was?....
Nu denk ik wel eens: heb ik haar niet opgeofferd aan mijn onderneming?
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STRANG.

Als zij toen had kunnen begrijpen.... Jij hebt je niets te verwijten.... Er waren er toch
zoovelen, die't niet met je eens waren!
V.

ESSEN.

Ik had meer voor haar k u n n e n zijn. Zij had 't recht dit te eischen.
STARK.

Al onze vrouwen wìllen dat, maar als je koopman bent....
DE

WILDE.

Je kunt niet dwepen.
V.

ESSEN.

O, je hoeft niet te dwepen!.... Maar dit heeft mijn leven me geleerd, dat je in 't kleine
vaak meer bereiken kunt dan in de grootheid, voor je kring, voor je gezin.... en ook
wel voor je zelf.... door 't groote werk hoor je aan de gemeenschap....
STRANG.

Maar jij kunt toch niet klagen. Na jaren zullen de menschen je nog dankbaar zijn.
V.

ESSEN.

Als dit waar zou zijn.... en als 't zoo zijn zou, kan ik dàt ooit goed maken?.... Neen,
die zaak heeft al mijn tijd in beslag genomen, mijn huiselijk geluk heeft er door
geleden - en zou ik dan nu al mijn zorgen, al mijn lasten op m'n kinderen overdragen?
Neen, niet voor ik weet of hij misschien sterker is dan ik, en wel twee dingen kan
bereiken.... Voor jou, Lize, voor jullie....
(neemt Hugo's hand)
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heb ik gehoopt op een stil geluk....
(hij verwijdert zich langzaam en gaat op een afstand staan.)

MARTHA
(bij hem.)

Ik wist dat je van Lize hield.... maar dat je zóó veel....
STRANG
(komt bij hem.)

Je moogt je niets verwijten....
V.

ESSEN.

Ik heb voor niemand iets kunnen beteekenen!
STRANG.

En wat je voor mij geweest bent?
LIZE.

Mijn goed, goed vadertje!
DE

WILDE.

Je hebt me ontroerd. Het groote werk uit je familie geven voor het geluk van je kind....
STARK.

Waarachtig, 't is een daad! En om zoo alles te durven zeggen, wat je voelt....
STRANG.

Zeg nu nooit meer, dat jij de menschen niet aan je bindt! Wat er nu pas nog is
gebeurd.... Heeft die Menke niet geschreven, dat hij alleen uit dankbaarheid voor
jou, onze maatschappij niets te kort deed?....
Hugo trekt hem schielijk aan z'n mouw. Willy die in het vuur zat te staren heeft bij hel laatste
gezegde van Strang even opgekeken.

V.

ESSEN.

Zouden wij niet weer gaan zitten?
DE

WILDE.

Ik wou je alleen maar 't laatste nieuws komen vertellen. Ik moet naar huis - het wordt
al laat.
STARK.

Ik ga zoover mee. Ja mevrouwtje, u heeft de manier om iemand vast te houden....
zoo gezellig huiselijk is 't hier....
DE

WILDE
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(ter zijde tot v. Essen.)

Buiten m'n schuld heb ik misschien herinneringen bij je opgewekt.... Het is een mooie
reden! Het eenige, jou bewering is de dood van alle energie....Ik ben toch wel
gelukkig....
V.

ESSEN.

Wil mijn dochter het later, dan kan hij nog altijd....
STRANG
(is naar Willy gegaan.)

Juffrouw Bloemendaal.... Een plezierig huishoudentje hier hè? Mevrouw heeft er
slag van 't haar gasten aangenaam te maken. Je komt even inloopen en komt niet
meer weg.
WILLY.

Ja meneer.
V.

ESSEN

(tot Stark).

Ik kan je niet bewegen langer te blijven?
STARK.

Voor nog geen tien flesschen, al waren ze van 1700. Ik had je even willen spreken
over de veemenkwestie, maar dat kan morgen wel, dan heb je meer tijd misschien.
Overdag kan ik niet zoo goed weg uit mijn eigen zaken.
De Wilde en Stark geven de hand aan de aanwezigen. Martha schelt. Van Essen loopt met
hen mee naar de achterdeur, die door den knecht geopend wordt.

DE

WILDE

(tot v. Essen).

Blijf hier - het is koud in den gang. Tot morgen!
STARK.
Tot morgen!
(Zij gaan weg achterdeur. v. Essen blijft bij de deur staan.)
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Tiende Tooneel.
v. Essen, Strang, Hugo, Lize, Willy, Martha.

STRANG
(nog steeds bij Willy.)

En morgen gaat u zoo als liefde-zuster?
WILLY.

Jawel, meneer Strang.
MARTHA.

Dan moet je hier geen vreemde worden.... Als je 's Zondags vrij bent, kom je maar
hier.
STRANG.

De Zondagen zult u wel beter kunnen besteden.... Dan komt zeker de verloofde....
WILLY.

Ik ben niet meer verloofd, meneer Strang.
STRANG.

Is het af?
MARTHA.

Och Strang.... Hugo en Lize hebben weer 'n apartje. Ga jij hen nu eens zeggen, dat
dat niet hoort....
Strang gaat naar Hugo en Lize, die in de suite-opening staan. v. Essen komt langzaam weer
op den voorgrond.

V.

ESSEN.

Is je verloving af, Willy?.... Nadat.... om?....
WILLY.

Ja meneer.... nadat dat gebeurde....
MARTHA
(die van Essen gewenkt heeft te zwijgen, legt haar borduurwerk neer.)

Laten we nu nog wat gezellig onder ons gaan zitten praten.
STRANG
(zacht tot van Essen.)

Ik ga maar naar huis, ik zeg van avond onophoudelijk hinderlijke dingen.
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V.

ESSEN.

De groeten, Strang.
STRANG.

Je moet niet meer zulke malle dingen zeggen, dat niemand om je geeft; ik wou dat
ik je eens bewijzen kon....
V.

ESSEN.

Wie weet of je niet heel gauw....
STRANG.

Een nieuwe zaak...? Je maakt me nieuwsgierig.
V.

ESSEN.

Het is nog niet besloten. Goeien nacht.
STRANG.

Dag kinderen.... nacht Martha.... Goeien nacht juffrouw Bloemendaal.
(af achterdeur.)

Elfde Tooneel.
Vorigen, zonder Strang.

MARTHA.

Laten we nu hier aan de tafel.... zoo heel gezellig.... Het liefst zit ik toch maar alléén
met jullie....
Allen zijn gaan zitten behalve v. Essen die tegen den schoorsteen geleund staat. Hij komt
naderbij.

V.

ESSEN.

Mag ik je iets vragen, Willy?
(Willy kijkt op.)

Zoo even vroeg m'n zwager naar je verloofde.... Ik heb daar nooit over willen
beginnen.... Zeg eens, hoe is 't afgegaan?
WILLY.

Hoe bedoelt u?
V.

ESSEN.

Heeft hij 't afgemaakt?
(zij knikt.)

Ik kan me zoo iets niet goed indenken.... Jij hieldt toch van hem?
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Ja, meneer.
(Lize wenkt dat hij zwijgen zal.)
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V.

ESSEN.

Dan moet je toch wel eens in je verloving gevoeld hebben, dat hij niet van jou hield?
WILLY.

Ik geloof dat hij ook van mij hield.
(Lize wenkt van Essen. Pijnlijk zwijgen.)

V.

EESSEN.

't Is misschien niet mooi van me, dat ik je herinner, maar....
WILLY.

O, u moogt gerust.... en dan.... nu ben ik.... er toch wel overheen!
V.

ESSEN.

Ja.... want nu weet je toch, dat hij alleen maar van je hield, omdat hij dacht dat je
geld hadt; dus kon je hem natuurlijk gemakkelijk vergeten.
MARTHA
(neemt Willy's hand.)

Ja kind, voor jou is dit wel het gelukkigst geweest.... Wanneer 't gebeurd was na het
trouwen....
WILLY.

Ja, 't is beter zoo.... Maar toch....
(zij begint te snikken.)

V.

ESSEN

(verschrikt.)

Kom, kom....
MARTHA

Waarom vroeg je dit dan, Walter?
LIZE
(gaat naar Willy.)

Wil je misschien liever naar je kamer?
WILLY.

Ja....
(tracht te lachen.)
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Neen, 't is niet erg, meneer van Essen.... Neen, heelemaal niet.... Maar u begrijpt....
(zij begint plotseling weer te snikken en gaat snel weg door de suite.

)
LIZE.

Waarom deed u dit nu?
(gaat haar snel na. Af suite.)

Twaalfde Tooneel.
v. Essen, Martha, Hugo.

MARTHA.

Je kon toch wel begrijpen, Walter.... Lize wenkte je nog.... Hè! dat jullie mannen
soms zoo ruw kunt zijn.... Daar straks Strang ook....
V.

ESSEN.

Ik was niet ruw! - 't Is toch begrijpelijk dat ik daar belang in stel.... Met haar vader
heb ik jaren in relatie gestaan.
HUGO.

Heeft u nooit iets aan hem gemerkt?
V.

ESSEN.

Ik? Neen.... Hoe zou ik? Niemand heeft ooit iets gezien.
MARTHA.

Het vreeselijke is, dat de kinderen er zoo onder moeten lijden.
V.

ESSEN.

Voor haar is 't toch veel beter zoo! Een mooi huwelijk zou dat geweest zijn!
(stilte.)

MARTHA.

En dat zoo'n vader die verloving nog liet doorgaan.
HUGO.

Ja, dat is het erge.
V.

ESSEN.

Neen, dat vind ik zóó begrijpelijk!.... Hij kon toch niet denken dat zoo'n jongen zóó
smerig zou zijn!....
MARTHA.
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Hij had 't moeten zeggen, al had hij 't enkel maar aan dien jongen gezegd.... Dan had
hij ten minste de zekerheid gehad, of zij later gelukkig zou zijn.
HUGO.

Ja, 't is wel moeilijk zoo iets te bekennen, maar toch....
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Voor mij is 't wel duidelijk, dat 't hem heelemaal niet schelen kon, hoe 't verder met
haar gaan zou.
MARTHA.

Ja, anders had hij haar aan dit niet gewaagd.
V.

ESSEN.

Zoo iets zeg je toch niet.... De angst dat zoo'n jongen niet zou zwijgen.... Hij hoopte
natuurlijk dat het terecht zou komen....
MARTHA.

Met hem was het immers gedaan.... Zij begon 'n nieuw leven.
V.

ESSEN.

Wat had zijn fraude te maken met 't al of niet houden van dien jongen?.... Neen, 't is
werkelijk dwaas wat je zegt, Martha! Dit moet je toch ook vinden, Hugo?
HUGO.

Gedeeltelijk!.... Denk u eens even.... Als je getrouwd bent, en er gebeurt zoo iets....
Zou je dan niet twijfelen of je vrouw vóór het trouwen alles al wist? Want dan zou
ze je misschien getrouwd hebben om geborgen te zijn.
(Lize verschijnt in de suite-opening, komt zacht naderbij, gaat achter Hugo staan.)

Er kunnen omstandigheden geweest zijn....

Dertiende Tooneel.
Vorigen, Lize.

V.

ESSEN.

En jij verdedigt hem!.... En welke omstandigheden dan? Hij vroeg haar toch alleen
maar, omdat haar vader een groote positie had.... En jij verdedigt hem nog! Van jou
w i l i k d i t toch niet hooren!
MARTHA.

Waarom wind je je zoo op?
HUGO.

U begrijpt me verkeerd. Ik bedoelde, die jongen was niet rijk.... zijn ouders leefden
nog.... hij stond niet vrij....
V.

ESSEN.

Wanneer je van 'n vrouw houdt, bestaan er geen redenen.
HUGO.

Voor mij niet ten minste.
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V.

ESSEN.

Ja, je zegt dit, nù....
HUGO.

Maar u zegt van avond zulke vreemde dingen.... U kunt toch niet gelooven, meneer
van Essen, dat ik Lize gevraagd heb, omdat u haar vader is?.... De heele avond stelt
u mij al op de proef.... eerst met die aandeelen.... toen.... toen 't kwam over de
betrekking bij de maatschappij....
(stilte. Veel zachter.)

Ik wou dat u mij vertrouwen kon, meneer van Essen.... Ik hou van Lize.... U moet
dat gelooven.... LIZE
(bij hem gekomen.)

Ik weet 't Hugo.... en vader weet dit ook! Hij zegt 't maar om je te plagen.
V.

ESSEN.

Ja kind, ik zei 't om te lachen.... of neen, Hugo.... ik wou zekerheid.... ik ben niet
kwaad dat je zoo uitviel.... Zóó wil ik den man van m'n dochter.... 'n Flinke, ronde
kerel.... Haha, die verontwaardiging stond je goed....
MARTHA.

Jullie praat zoo ver....

Groot Nederland. Jaargang 5

317

V.

ESSEN.

't Is beter, duidelijk te weten, wat wij aan elkaar hebben.... Dus jij Hugo, zou Lize
trouwen, al had ze geen geld....?
HUGO.

Wij houden toch van elkander....
V.

ESSEN

(lachend.)

Ja.... haha....
(zenuwachtig)

maar je begrijpt, hè.... ik heb maar één kind.... haha....
LIZE.

Dus daarom heeft u gezegd, dat u Hugo niet in de zaak wilt?
V.

ESSEN.

Neen.... niet alleen om hem op de proef te stellen.... Dacht je, dat ik dat zou gezegd
hebben, van je moeder, als ik niet ernstig meende, dat jullie los van de grootheid....
En geef me nu de hand Hugo.... Nu vergeten we wat we besproken hebben....
MARTHA.

Dat verre spreken....
(stilte.)

Je bent zoo zenuwachtig van avond....
(zij gaan weer zitten.)

V.

ESSEN

(plotseling tot Hugo.)

Jij zoudt misschien denken Hugo, dat je gelukkiger zou zijn, als ik je in de zaak nam,
maar niet iedereen heeft de lust en de geschiktheid daar voor.... Martha's man
bijvoorbeeld: - ik mag dit wel zeggen, niet waar Martha?.... was vroeger heel erg
met me bevriend.... Wij hebben er zelfs aan gedacht, ons te associeeren, toen op eens,
werd hem de zaak te groot. Zoo'n hekel kreeg hij er aan, dat hij zelfs niet aarzelde
mij tegen te werken, toen ik credieten noodig had.
(stilte.)

Het was natuurlijk verkeerd van hem gezien, dat heeft hij trouwens bewezen, want
toen hij eigen zaken begon,
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(lange stilte)

ik zeg hem dit Martha, om hem te bewijzen, dat, als hij in de zaak was, het toch best
mogelijk zou zijn, dat hij er niet in zou willen blijven.
(stilte.)

En moeten we nu niet gaan slapen?.... We worden wat al te diepzinnig.... zoo laat in
den nacht.
HUGO.

Ja - Wel te rusten vader.... Wel te rusten tante! Het wordt al laat.
MARTHA.

Slaap wel, Hugo!
LIZE.

Nu staat hij dan toch heel dicht bij ons.... We hebben zelfs. al ruzie.
Hugo en Lize af achterdeur. Martha gaat naar de suite, draait daar de lichten uit; het wordt
donkerder. v Essen blijft bij de tafel staan.

Veertiende Tooneel.
v. Essen, Martha.

V.

ESSEN.

Voor je naar bed gaat Martha, wou ik je nog iets vragen....

Vijftiende Tooneel.
Vorigen, Lize.

LIZE
(door de achterdeur, gaat naar van Essen.)

Wel te rusten, vadertje.
V.

ESSEN.

Ik hou heel veel van je, Lize. Zal je daar nooit aan twijfelen?
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LIZE.

Wel neen.... En heeft u nu ook gezien, dat u Hugo kunt vertrouwen? U zult hem later
uit eigen beweging in de zaak nemen.
V.

ESSEN.

Waarom dring je daar zoo op aan? Wil hij het? Ik ben zoo bang dat hij je niet wil,
om je zelf alleen.
LIZE.

Hij wil graag in de zaak, vader. Maar om u te helpen! Hij is eerlijk, vader....
V.

ESSEN.

Kom, ga nu slapen, kind....
LIZE
(aan de achterdeur.)

Als ik getrouwd ben, blijf ik toch van je houden! Er is niets dat je van me weghalen
kan!
(onder 't weggaan.)

U mag niet jaloersch wezen!
(af.)

Zestiende Tooneel.
Martha, v. Essen.

V.

ESSEN

(is stil blijven staan. Martha uit de suite, komt bij hem.)

Denk jij dat ze gelukkig zullen worden?
(stilte.)

O, als ik zeker wist, dat als ze getrouwd was.... Maar juist dit huwelijk.... Heb je
gehuild?
MARTHA.

Ik?.... Neen.... Waarom zou ik?....
(snikt.)
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V.

ESSEN.

Waarom huil je, Martha? Voel jij misschien ook, dat Lize?....
MARTHA.

Neen, om Lize huil ik niet....
V.

ESSEN.

Is het, omdat ik dat van je man gezegd heb?....
(zij buigt hel hoofd.)

Het moest toch.... Ik heb toch ook van haar, van m'n eigen vrouw....
MARTHA.

't Is kinderachtig van me....
(snikt en lacht.)

V.

ESSEN.

Ik zei 't niet om je zeer te doen.... geloof me.... Ik ook heb er verdriet van, dat ik ten
koste van de dooden....
MARTHA.

Je zei 't voor 't bestwil van de kinderen; en het is de waarheid.
V.

ESSEN

(vaag.)

De waarheid.... Martha....
(zij kijkt hem scherp aan. Plotseling veranderd, half lachend.)

Ja, het is dwaas van me, dat ik zóó ver vooruit kijk!.... Ik ben jaloersch dat ik haar
missen moet.... Het is klein.... maar ze is mijn kind.... Neen, het is niets anders,
Martha.... Neen, zoek niet.... Zoek nu niet.... Het is alleen dat ik jaloersch ben.... Wel
te rusten!....
(Hij gaat haastig weg door de suite. Martha blijft hem bevroemd nakijken, roerloos.)

Het scherm valt langzaam.

(Slot volgt.)
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Afwijkingen1)
door Karel van de Woestijne.
V.
Uit een ouden brief.
‘.... Een gulden lucht regeerde, effen welvend als de binnenzijde van een geel-koperen
stolp; want de avond daalde onmerk-zaam uit de traag-verplaatsende zonne, die uit
een witte middag-kim vergleed naar de purperen nokken der zuiver-geteekende
Westerwouden. Heel de namiddag was wonder-stil geweest; een wrokkige stilte
onder den onverschilligen hemel; een stomme tergerij naar de
impassibel-blankglanzige lucht; en 't draven van ons paarden, dof vallend de hoeven
door een vette aarde tusschen de mager-hooge populieren der ongewone lanen, was
als 't herhaalde vuiste-stompen van wie, waanzinnig, zou worstelen tegen een dooden
beer, zijn woede deukend in de lenige pels.
‘Geen haast dreef ons, maar ik en weet niet welke onrustige nijdigheid. Mijn
makker's sporen hadden de flanken van zijn gele merrie zóo gepord, dat een klein
beekje bloed den weg teekende waar we hadden gereden. Geen ergernis was me ooit,
als die van mijn mantel-zak, aanwippend achter mijn rug met telkens een moe plofje
op het kruis van mijn zweet-glimmigen ruin. De zwaar-dravende dieren hadden me
nooit zoo traag geschenen; nooit zoo lang de wegen, van Bohemen, duizend-malen
doorkruist nochtans in jongere jaren, en vóór ik als een vaandrig den keur-vorst
volgde. En toen onze dienaar, waarvan 't vierdubbel getrappel achter ons aan, als het
blij getiktak van een houten klok het oor

1) Zie jaargang 1906, Dl. II, blz. 295.
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met zijn regelmatigheid klopte, - toen onze roode dienaar van éten sprak: het speet
me nader-hand, maar mijn rij-zweep striemde krullend om zijne rechter-laars....
‘Aldus, van den laten morgen af - we hadden zwaar geslapen, een loomen nacht
lang, die, zei men ons, zijn zwarte zwoelte doorflitst had gezien van sprakelooze
bliksems -, de onachtzame uren dóor die zwijgend ten hemel stonden geschreven;
onze oogen zoo moe van matte éenkleurige klaarte dat, loken we onze wimpers, deze
vol paarse bollen hongen: zoo waren we den avond genaakt: een laving, had ons
gesloten verlangen gehoopt; maar blijvend de desperaat-eenzelvige, helder-kalme
gevoelloosheid, die klopte in onze ijle hersenen als den onverschillig-nijveren
doods-worm in een bedde-hout.
‘Van 't nutteloos ijlen ter lastige wegen, kwam ons ergerend tobben vroeger ter
herberg aan, dan 't we den hospes aan hadden laten kondigen. Zijne haast, in de
onverwachte overrompeling van gelagkamer, keuken en stal, maakte wrevelig onze
woorden tot hem, die bedremmeld neigde en stotterde. Hij had ons niet vóor den
nacht verwacht; het was geen zes uren. We zouden lang nog wachten op 't
onvoorbereidende maal.
‘De beenen lang uit in de hooge laarzen, om een kachel die dood stond midden in
de huiverige herberg, hoorden wij hoe holler klonken de trappel-stappen der paarden,
waar ze de klinkers betraden van den stal-vloer. - Een kieken gilde, dat men keelde
in de ijle lucht. Een braad-spit ging aan 't malen: een piep en een knars, bij beurte,
met iederen zwong-draai. Een pompe ronkte en gilde, naar hief of daalde de stange.
Er ging fel-hamerend een hak-mes op een kap-blok. Het waren allen geluiden vol
goed-gemeten, bewust-geregelden ijver; het was spoed op mate. De honger die,
ineens, holde onze magen, en 't spijt om 't mislukte verwachten dat onze verveling
de afleiding van goed gelag en behaaglijke rust had voorspiegeld, leden een marteling
bij 't gelijkmatig ijlen van deze gasthof-bezonkenheid.
‘En wat onze oogen zagen, bracht de aandacht niet af van wat de ooren kwelde. Buiten een slapenden ossen-drijver, was leêg het vertrek. Hij lag, het aangezicht ter
zoldering, de zwarte mond open in het flets en gezwollen gelaat, als een drenkeling.
Zijne oogen doken onder roetige dammen vet; zijne dikke handen hingen paars aan
de slakke armen; bij 't adem-halen drong telkens

Groot Nederland. Jaargang 5

321
zijn buik tegen de log-houten tafel, waar, in een dik-ribbig glas, schaalde een
bodemken blauw-randende wijn. En door zijn te elken male oopnenden neus blies
hortend en jammerig de zwaar-geladen lucht-tocht.... De walg dreef onze oogen naar
ander beschouwen. De toon-bank toonde op 't giftig-grijze lood de buikige kruiken.
Van de teilen aan den wand zongen stom schetterend-roode hanen, of kraakten nootjes
de lollige papegaaiën; ook waren huisjes daar, met bolle lang-staartige Chineesjes.
En boven den haard, waar zwart glom de geut-ijzeren schouw-plaat vol arabesken,
neigden drie pauwe-veêren; wijl over 't citroen-gele Syrische gaas, dat een hobbelig
spiegelken dekte, snorde een logge hommel die zocht naar zijn gelijkenis.... Het was
de desolatie en vijandige volheid van alle gelag-kameren, de bittere ijlte van een te
gemakkelijke gezelligheid.
‘En, als we keken naar buiten, door de ronde ruitjes, waarvan kringde een gestolde
rimpeling om 't dieper-kleurige midden-punt: wij zagen, vervormd, en gedrenkt van
wisselend-rozige en-gelende en -groenere tinten, over de binnen-plaats met harde
keien, de hostiel-dikke meid wier worstige vingeren plukten brutaal de lang-halzige
kip; een slungere jongen die, zijlings neigend, akers water ter keuken zeulde; de
schonkige stal-knecht die wiesch een paard, en 't schopte op de schenen. En in ieder
ruitje, donker-brandend in 't midden en buig-stralig glimmend waar deinde het glas,
de dood der dralige October-zon, die eindlijk ten einde te veinzen lag....
‘Wij dronken den zwoelig-suikerigen wijn, en vonden geen woorden te spreken.
Het drenzend vervelen werd een behagen, haast. Ik voelde met aandacht een kleine
hoofd-pijn aan mijne slapen kloppen. Ik had ineens een enorm pleizier bij de gedachte
dat de haan áf kon springen van 't pistool dat mijn vriend zorgvuldig beschouwde.
Tevens dacht ik aan een schoon-oogige vrouw, die in mijn hand had gelezen de
heerlijkheid van een avontuurlijke toekomst....
‘Het maal dan werd binnen-gedragen. Mét was het geheel donker geworden, en
een schraal meisje bracht ter tafel, hande-beschut, de flambauwen waar was-kaarsen
knetterden. Op-eens, de donzen klaarte over het geel-witte linnen; de vaste gouden
gensters op 't zilver-werk, de lange, room-blanke licht-glijdingen over vaten en
teile-randen; en een aarzel-schuchter genoegen; een vrome blijheid haast; de
verzekering, eindelijk, en toch nog een twijfel, van een vredig dag-einde. - Wij zaten
aan. Het pijnlijklijdelijk gelaat van 't magere meisje trad bleek-blikkend aan achter
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den damp van een grooten kom, dien ze droeg.... Onze honger walgde echter aldra
van een al te zoete vlier-soep met groote brokken slap brood; te meer dat we in den
rug het hinder hadden van 't gevezel en 't dof kaarten-ploffen der twee mannen - den
waard en den ontwaakten ossen-drijver - die aan 't spel waren gegaan, en, ongezien,
deden alsof ons leven de inzet van hun tuischen was. En ik voelde een killen huiver
door mijn rug, als. plots, ingenomen met waarschijnlijk winnen, éen van beiden in
een grof-luiden lach schoot....
‘Het runder-braad echter, ter tafel gedragen, terwijl in den kachel de bolle meid
met bloote armen een groot, weldadigknetterend houts-vuur aan-maakte en dik-lippig
aan-blies, bracht de heilzame daad van zijn warmen geur en den wreed-blijden wellust
van zijn leekend bloed, waar het vleesch in lange sneden lam viel onder 't vliemend
mes. De honger, van de warme soep aangekitteld, ging gulzige verzadiging kennen.
Een oude, verstofte flesch Franschen wijn goot ons de overige warmte in maag en
hart. Er ging verkwikking komen.
‘Ter zijde thans zaten, gezapig pratend, de waard en de ossendrijver. Het kaart-spel
gestaakt, was hun aandachtig-zwijgende win-zucht vermild tot monter vertellen. Het
ging over t'huis en de beesten; de hospes knikte dat hij goed verstond. Nu en dan
bracht een dubbelzinnige anekdoot het vette antwoord. Ik keerde me, haast monkelend,
om: het leger had mijne ooren niet bedeesder gemaakt; ik zag dat de ossen-drijver
nu een goed en open gelaat toonde, rood, een weinig, en wei-gedaan, van den
thans-gedronken brandewijn. De kachel ronkte achter onze ruggen, met nu en dan
een scheute wind er door.
‘Want buiten nu raasde een wervel-waaien, na de slappe onverschilligheid die heel
den middag tergde. De dood der zon had het leven der onweêr-machten gewekt. Er
floot onder de buiten-deur een dunne lage wind-klank. Wij zagen niets door de ruitjes:
het moest buiten pik-donker zijn.
‘Te meer genoten wij, vingen wij áan genoeglijk te genieten, van deze
zuiver-gedekte tafel met de geurige was-kaarsen van 't verlevendigend October-vuur;
van een maal dat, grof, te beter scheen ons hongeren te stillen. - Bij de braad-kip,
die blank van vleesch was, en op wier gulden huid de blaasjes barstten en lieten
béken een stroompje smakelijk vocht, bestelden wij een flesch
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gulhartigen Boergoender-wijn. Hij zinderde warm tot in de toppen onzer vingeren.
En ik sprak met mijn vriend, hoe gelukkig ik zijn zou, het vaderlijk kasteel opnieuw
te betreden.
‘Het was nochtans zeer oud, in ongelijk arduin. Het had twee eeuwen leef-tijd; en
't zonderlinge: ik kon niet denken aan mijn vader zonder te denken, onmiddellijk,
aan die twee eeuwen leef-tijd. Want mijn vader, jong-hartig nog, had een ruwheid,
een harde wijze van denken, een jacht in het bloed en een spring-dolheid in de
meeningen, die de verbeelding voerden terug naar den middeleeuwschen éenhoorn,
die in zijn wapen stond. Hij was bloedig zoo zeer, dat zijn barbier hem om de drie
maanden een ader tappen moest. Hij had éen dier hoofden die schoon zijn alleen als
ze persen in een hard-spannend helm-ijzer.
‘En ik sprak met mijn vriend over dien kreupelen, grommigen en te elken dage
dronkenen vader als over een aan zich-zelf-over-gelaten eigen-kind. Ik dacht aan
zijne, hém-walgelijke, avond-tisanen, als aan een goedmoedig-aangenomen,
berustende grijsaards-toekomst. Want ik geleek dezen man zóo goed, dat me de
wrevelige ongemakken en wïspelturigheden van zijn ouden dag licht-te-dragen
straffen voor vroegere baldadigheid, neen: overmoed schenen, ook mij onontkomelijke
grijsheids-last....
‘Zoo was me 't gesprek over dien vader, nadat ik vier jaren en negen maanden in
krijgs-dienst afwezig was geweest, als 't herinneren aan een gezellig-warme
kinder-kamer waar 'k 't eerste vermoeden van geslachts-leven had gekend; want dàt
beeld uit het verleden rees, en waarom weet ik niet, in mijne gedachten, terwijl ik,
bezorgd en verheugd, over den hardnekkigen vijand van mijn gekwelde jeugd sprak,
die thans was geworden een gemoedelijk spiegel-beeld van wat me stond te wachten.
‘Mijn vriend, hij, luisterde toe met zijn gewone ongeloovige treurigheid. Hij was
een vervreemde van dezen wereld, de van alles vermoeide die om alles lachte. Hij
hadde zich gezelfmoord gelijk hij hadde gedood een vijand: met koelen bloede en
wreede zekerheid. Hij was een schamper-zelfbewust mensch, steeds; ook in den
oorlog. Ik heb hem nooit gezien dan met een glimlach op den mond, die bang miek.
Thans, dat een tweede flesch Boergoender een donkeren gloed op zijne glimmende
juk-beenderen legde, was die geijkte lach een helsche grijns. Ik zag het plots: de
gezelligheid, die me praat-ziek had gemaakt, ging zonder poozen over in
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den vroegeren angst. Er rees als een donkeren reus van stilte voor mij, die met het
hoofd ging leunen aan de zoldering. Eene kaars, uitgebrand, liet dansen haar licht in
groote, leekende tongen; het was eener andere weende en slonk jammerlijk in de
glazen dopjes der flambauwen. Toen herinnerde ik mij dat geruimen tijd geleden
reeds de ossen-drijver ons zeer beleefd goeden-avond had gewenscht. Ook de waard
was geweken.
‘Dan stond ook ik op; ik beken: niet zonder zwijmelen. Mijn vriend bleef nog, te
lezen strategische kaarten die hij uit zijne laars had gehaald. Ik klom den steilen
stijger op naar mijne kamer. Kilte en nacht sloegen me tegen. Ik lei het bed open; de
lakens waren koud en klam. Na me, met zonderlinge behoedzaamheid, te hebben
uitgekleed, schoof ik er huiverend tusschen, vol donkere en zware gedachten, in het
duister.
‘Nochtans zou weldra de warmte van mijn lichaam vermilden, als tot een damp-bad,
de dichte ruimte, waar ik lag, tusschen het bedde-goed. Ik roerde niet; had een gevoel
als dat, wanneer men na de bezwijming, door een erge wonde veroorzaakt, ontwaakt,
en zich gewonden bevind in nogal losse zwachtels. Een kleine aria kwam zingen
midden door vervagende gedachten, die 'k vergeefs, met bewegende lippen, onder
woord trachtte te brengen. Het ariaatje overwon aldra; het zong met verrassende
variaties; en nu kwam, bezorgd, de vraag van wie 't kon wezen: van Lulli, van
Rameau, of - betwijfelbaarder - van Couperin. En toen werd het verdreven door 't
gebiedende besef, dat ik een Onzen Vader zou zeggen....
‘Zóo dommelde ik in slaap; toen als in een droom een groot gedruis mijn oor trof.
Ik lachte erom, haast, 't Geknars, echter, van groote krijschende deur-grendels, het
tuimelen beneden den krakenden trap van een onhandig-behoedzamen knecht, wekten
me gansch, mieken me ineens woedend-wrevelig.... 't Gerucht staakte een wijle. Ik
keerde me grommend om, zou weder slapen.
‘Toen ging mijn kamer-deur gapend open. Het was mijn vriend, met in de handen
een druipend eindje kaars en een grooten brief. Hij zei: ‘Iemand van uwen thuis; zijn
paard is éen slijk, van't ijlen.’
‘Ik las, wimperend van 't plotselinge licht en de verrassing.
‘Het was het bericht dat in den namiddag, plots, aan een beroerte, mijn vader, met
een vloek op den mond, gestorven was’............
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Sonnetten
door J.F. van Hees.
I.
De lente-morgen-lucht is frisch en puur,
geen halm van 't wit-berijpte gras vergaat er.
De vroege zon kaatst in het stille water
en schiet heur lonken langs het zacht azuur.
Luister! hoe lieflijk klinkt daar klaar geklater!
Een verre vogel slaat het gouden uur
met heldren slag, en groet het koele vuur
dat pijlt en sparkelt uit den vollen krater.
Ziet, ziet! nu vliegen vooglen overal
die juublend in den prillen morgen stijgen,
waar elk zijn zieltje in zoet geluid vergiet.
Voor mij alleen is nacht, die nimmer vliedt,
sinds ik in stillen, droeven groet zag nijgen
uw zonnig hoofdje, dat niet keeren zal.
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II.
Ik had een dag van lieven, spelevaren,
zacht wieglend op een klaren, diepen stroom;
de hooge hemel blauwde zomerloom
boven de stille, zonnige aard. Wij waren
kindren in 't naderen, met zachten schroom,
naar eind'lijk zoet van liefelijk gebaren,
naar 't minlijk streelen van elkanders haren,
en 't gansch doorgronden onzer harten droom....
Nu is de dag verbleekt, mijn droom verstoord,
de nacht rust diep en donker op de aarde
en ik zit eenzaam, zonder droom, en waak,
zingend tot eigen, bitter-vreemd vermaak
van 't beeld der vreugde, dat mijn hart bewaarde,
wèl wetend, dat gìj tòch mijn lied niet hoort.
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III.
Ik ben in wilden ren ten strijd gereden,
voerend mijn zwaard, dat òpvlamde in de zon
als d' onafwendbre bliksem, die verwon
al wie mij trotsch en hopend tegenschreden.
Totdat al levens lagen uitgestreden
en 'k voor mijn zwaard geen borst meer vinden kon,
toen, daar ik mijn victorie stil bezon,
ben ik ter donkre aarde afgegleden.
Verbleekend kwijnde en viel de laatste gloor,
de vogels zwegen en het land was stom
toen 'k tot de stille, koude dooden zonk....
en immer dichter hult de nacht mij om,
waar altoos galmt wat die het laatst verloor
somber den dood-omwrongen mond ontklonk.
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IV.
De stille nacht is blank van mist en maan,
in weeke weelde deinen de satijnen
matzilvren-golven uit den nevel aan,
glijdende, zacht-verdonkerende schijnen.
O heil van oogen, die in minlijk kwijnen
door half-geloken wimpers blikken slaan,
zoo zoet-belovend, dat ik arme, kleine,
m' onsterflijk als die eeuw'ge sterren waan.
O, wonder om te bidden en te weenen
in zacht verteederen van ziel en zinnen,
nu, dat dit schoon gelooven mij geschiedt....
O, tranen, tranen ruischen mild daarhenen
om heel de weelde van den nacht te winnen,
want al mijn lachen was zòo zalig niet.
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Verzen
door Anne Maria.
I. 't Was winter.
't Was winter toen ik voor 't eerst je zag,
Je harden mond en je schrijnenden lach En ik haatte - ik hàatte je hoonende spot
Met mijn kennis, mijn kracht, mijn hoogmoedig gebod.
We stonden in 't bevende kerstboomlicht,
Dat vlekte zoo wonderlijk langs je gezicht In je oogen, als stalen spiegels zoo hard,
In de groef langs je mond - litteeken van smart.
Je spot sloeg mijn hart als een lederen zweep Het wòrstelde los uit je wondenden greep Maar een bloedend verlangen joeg het weer voort
Naar den zwiependen slag van je wederwoord.
O, het wìlde genot, van gebogen te zijn
Door een stèrkere hand - en onmachtig en klein
Te voelen dat je zijn speelgoed bent En te huiveren 's nachts - van geluk en ellend.
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2. O, als je wist....
O liefste, als je wist hoe zwak ik ben,
Hoe moe mijn hoofd is, en hoe mat mijn handen,
En hoe mijn oogen, om te schreien, branden
Wijl ik mijn leven als een leugen ken O liefste, als je wist hoe ik kan smachten
Naar vasten steun, waartegen ik mocht rusten,
Naar sterke lippen die de mijne kusten
En waarvan ik 't bevelend woord mocht wachten Je zoudt niet langer spotten met mijn pogen
Om vast te staan - je zoudt in wijd erbarmen
Mijn wanhoop stillen in je sterke armen
En in de koele woning van je oogen.

Groot Nederland. Jaargang 5

331

3. In den trein.
De dag is moe, en buigt zich langzaam over
En wenkt tot zoeter weelde minnaar Nacht Ik zie het landschap schuiven voor mijn oogen
In 't wonder lokken van zijn avondpracht.
Vòort glijdt de trein, langs groote berggevaarten
Wier toppen gloeien in het avondlicht;
De groene helling waast door blanken schemer,
Verbeidend als een wachtend vrouwgezicht.
En 'k buig mijn moede hoofd naar 't wandbeschot
En voel m' in droom, mijn liefste, vàst omsloten,
Mijn blonde haar doorhuivert ademtocht,
Zacht wiegt mijn lijf, wanneer de wielen stooten....
En 'k voel je kus, die op mijn lippen brandt En 'k voel mijn hart naar wilder kussen beven En 'k voel mijn lichaam schokken, in den greep
Naar 't wild geluk - dat nòoit me werd gegeven -
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4. Heksenlied.
Een winternacht - een stille vriendenkamer
Met kerstboomlicht - en buiten blanke sneeuw;
Een nacht van vrede en vergeven zonden
Om 't blij gebeuren vóor zoo meenge eeuw Weet je nog liefste, dat we samen waren?
Een schemerkamer - en een oude sproke
Van Middeleeuwsche zeden, hard en wreed;
Van kerksche trouw en menschelijk begeeren,
Van wilden liefdelust en wilder leed Weet je nog liefste, dat we samen waren?
Ik ben die heks - ik heb het lied gezongen
Dat zielen binden kon met tooverkracht Ik ben de heks - jij hebt dien naam verzonnen Ja, 'k bèn de heks, die naar je liefde smacht
-----------Ken je het lot, mijn lief, dat heksen wacht?
Ze moeten lijden, lief, in helsche pijnen,
Ze moeten levend branden, lijf en hart En zìngend in den rooden gloed verdwijnen
Zingend hun Heksenlied, door 't àlverstikkend zwart Rèd me, mijn liefste, uit die vlammensmart!
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5. Vuur.
Als vuur sloeg, door de wanden van de hel,
Je zoudt je branden aan mijn handdruk, liefste En in mijn oogen laait het zengend spel
Der vlammen, van die wilde vuurzee, liefste.
Ik wèet wel, dat je 't wreede branden zag
En dat je blusschen wilt den hellegloed
Die, blaakrend in mijn woorden en mijn lach,
Mijn roode lippen schroeiend branden doet Maar 'k weet óok, dat gèen hand meer blusschen kan
Het vuur, dat jij hebt doen ontbranden En dat gèen kilheid nù meer dooden kan
't Geluk, geboren tusschen vlammenwanden En dat je nòoit mijn Liefde breken kan
Die 'k juichend hooghef in mijn sterke handen.

1906/1907

Groot Nederland. Jaargang 5

334

Pietà
door W. Graadt van Roggen.
I.
Laat op 'n avond was er in het R.C. ziekenhuis 'n vrouw binnen gedragen.
Zuster Vincentia had de nacht-wake; tegen elf uur, terwijl zij in de nacht-stille
refter gebeden prevelde, was zij opgeschrikt door geschel aan de voordeur; schichtig
luisterde ze of er ook van uit de ziekenkamers gebeld zou worden; 's nachts waren
de patienten altijd angstig om het minste vreemde geluid en dan belden ze direct om
zuster; maar het bleef stil, huiver-stil; toen, altijd nog luisterend of er toch nog niet
'n electrische schel zou gaan rinkelen, was ze de gang door gegaan naar de voordeur,
had het raampje opengehaakt en gevraagd wie er was.
‘De politie,’ antwoordde 'n zware mannenstem.
‘Wacht u 'n oogenblik,’ zei ze zacht, bedeesd, huiverend in de koude gang, ‘ik zal
u direct open doen; 'k moet even de sleutel halen.’
In het donkere buiten bromde de zware mannenstem.
Haastig, onhoorbaar op de dik-vilten pantoffels ging de non naar boven, naar 't
kamertje der moeder-overste; deze, uit haar lichte verpleegsters-sluimering door het
schellen aan de voordeur eveneens opgeschrikt, was klaar wakker toen Vincentia
binnen kwam, zat recht-op in bed, wachtend de nacht-zuster, die ze wist dat komen
zou om te vertellen wat er gaande was.
‘Wat is er?’
‘De politie, moeder’ - en zich even herinnerend den vagen omtrek van 'n brancard
onder de schemer-duistere portiek - ‘met 'n brancard; hebt u de sleutel?’
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De moeder-overste nam den sleutel, die naast haar bed onder het crucifix hing.
‘Hier, Vincentia; maak gauw open; laat ze maar even wachten.... in de vestibule....
'k kom dadelijk.’
Door de breede gangen, hol-hoog in de nacht-loome stilte, ging zuster Vincentia
terug, opende behoedzaam de zware voordeur.
Op de stoep, vaal in het druilerig uitschemerend schijnsel der vestibule-lamp,
stonden twee mannen; achter hen, in den donkeren nacht, 'n politie-brancard.
De mannen, hand aan den helm, salueerden, eerbiedig zich overbuigend naar de
kleine gestalte der non.
‘We komen van dokter Latour’ - zei er een, en met 'n handbeweging naar de
brancard: ‘'t is 'n vrouw: we hebben haar hier onder de Blauwbrug gevonden; dokter
zei, dat hij direct zou komen.’
De non knikte, wees naar de vestibule.
De mannen gingen terug in de duisternis, droegen, voorzichtigtillend, de brancard
binnen.
‘Wilt U ze hier even neerzetten.... zoo.... langzaam aan maar.... voorzichtig....
voorzichtig.... 'n beetje meer links.... zoo.... wacht u nog éven.... moeder komt
dadelijk.’
Achter in het Huis kraakten ergens op 'n trap voetstappen; 'n kleine gebogen gestalte
kwam snel aanloopen: de moeder-overste.
Weer salueerden de mannen, hand aan den helm, correct....
De oude non boog zich over de brancard heen, sloeg voorzichtig de bruine kap
open. Op 't bed lag 'n vrouw, de kleeren armoedig en gescheurd, 't verwrongen gezicht
wit-blauwig tegen de zwarte, klamme haren, de toeë oogleden nauw-zichtbaar gewelfd
beneden de strakke, donkere wenkbrauwen, de mond vertrokken, half open als plots
verstild in een pijnlijke reuteling, de onderkin weggezakt, willoos....
‘Dood?’ vroeg zacht de moeder, opkijkend naar de agenten.
Ze haalden de schouders op, knikten van neen, wisten zelf niet.
‘Welke dokter?’ vroeg ze toen, kort, zakelijk, terwijl zij de hand van de vrouw
oplichtte, den pols zocht.
‘Dokter Latour.... hij zou direct komen.’
‘Goed.... goed....’
Ze deed de kap weer over de brancard heen.
‘Zoudt U ons nog even willen helpen?.... Zoo.... wacht ik
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zal U voorgaan.... Vincentia, ga jij 's even kijken,.... op de groote zaal, nummer
zeventien.... wilt U mij maar volgen.... maar wat zacht loopen, op de teenen.... de
anderen slapen al....’
Even was er geschuif van voeten, gekraak in de brancard; toen gingen ze de gang
door, achter de moeder-overste; de agenten probeerden voorzichtig te loopen, schuw
voor onbekende geluiden, die ze ieder oogenblik verwachtten achter de gesloten
kamerdeuren; maar het bleef er stil.... alleen in de gang klonk gelijkmatig het kraken
der zware laarzen.
Ze kwamen in een groote zaal; achter witte gordijnen stonden langs de wanden
rijen bedden; voorzichtig, zoodat de gordijnen maar èven ritselden, droegen de
agenten de brancard door de zaal; hier en daar geluidde er iets in de bedden, kraakten
de veeren van 'n matras; 'n enkele zieke, wakker, trachtte ongemerkt door een kier
van de gordijnen heen te zien, angstig zich stil houdend, bang om gerucht te maken.
Van één van de bedden waren de gordijnen opengeschoven; zuster Vincentia stond
er naast, bezig met het recht-leggen van het beddegoed; de moeder gaf den agenten
'n wenk om stil te houden, de brancard néér te zetten; toen droegen de moederoverste
en zuster Vincentia de vrouw op het bed; 'n oogenblik bleven de agenten nog staan,
met 'n klein-angstige nieuwsgierigheid of de vrouw al dóód zou zijn; toen groetten
ze stil, eerbiedig de beide nonnen en droegen de leêge brancard weg.
Zuster Vincentia ging mee om hen uit te laten, grendelde daarop zacht en
behoedzaam de voordeur; achter haar lagen nu de vestibule, de gangen, de trappen
in suizelende stilte....
Plotseling, terwijl ze nog bij de deur stond, rinkelde vlak boven haar hoofd de
voordeur-bel: tegelijk hoorde ze 'n kort dringend tikken tegen het portiers-raampje;
ze schrikte van het tinkelen der geluid-scherven boven haar, van het spitse tikken
vlak bij haar oor; langs het matglas van het raampje bewoog 'n schaduw....
Snel ontgrendelde ze weer de deur, opende....
‘Dokter.’
‘Ah.... zuster.... is de vrouw er al?.... ja?.... dat 's vlug.... is er nog plaats?....’
Zuster knikte, sloot de deur.
‘Gaat U maar mee, dokter; we hebben haar zoolang op de groote zaal gelegd; ziet
U zelf maar eens....’

Groot Nederland. Jaargang 5

337
‘Goed, goed.... ik wou haar graag dadelijk onderzoeken.’ Beiden gingen de gang
door.
‘Hierheen dokter -’
Van uit de hei-lichte gang weifelde de dokter even naar de slechts flauw-schemerige
zaal; toen liep hij naar het bed, waar de gordijnen nog opengeschoven hingen.
‘Aha, moeder, bent u zélf er al bij; dat 's braaf van u.’
Hij zei het werktuigelijk, uit gewoonte om aan een ziekbed te beginnen met iets
opwekkends te zeggen, hetzij tot de patient, hetzij tot de verpleegster.
‘Ik kon haar nergens anders heenbrengen; alle ziekenhuizen zijn vol; 'k heb nog
naar de kliniek getelefoneerd, maar daar waren óók alle bedden bezet. Kunt u ze
houden, moeder?’
‘Ja zeker.... zeker.... natuurlijk zoolang er plaats is....’
Meewarig schudde dokter 't hoofd:
‘Geen kleeren haast aan haar lijf, stumpert, en dat in zulk 'n hondenweer!’
Even, pijnlijk, kreunde de vrouw.
Zuster Vincentia dekte haar verder toe, haalde de dekens hooger over haar heen.
Een oogenblik deed de vrouw de oogleden òp, tastte wezenloos over het dek; ze
krampte de handen in de deken, rilde, sloot de oogen; de dokter, aandachtig nu, boog
zich over haar heen, schoof 'n ooglid op, dat dadelijk weer neergleed, luisterde naar
de ademhaling; 'n paar seconden was het doodstil in de zaal; toen, met breeden zwaai
de dekens overslierend naar het voeteneind, begon hij het onderzoek.
Gelaten zagen de beide nonnen toe, volgden met de oogen de voorzichtige
betastingen van den dokter.
Hij richtte zich plotseling op, ernstig:
‘Ze is in hooge mate zwanger; ze mag in geen geval meer vervoerd worden.’
Het oude nonnen-gezicht onder de wit-linnen kap boog zich òp naar den geneesheer.
‘We zullen haar hier laten; wat dunkt u, dokter....?’ ze maakte 'n beweging in de
richting der andere bedden.... ‘vindt u 't geen bezwaar met die....?’
‘Volstrekt niet, volstrekt niet.... 't moet.... 't moet!’
Voorzichtig, met kalme, zekere bewegingen zette hij hetonder-
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zoek voort; hij schudde het hoofd, brommend tusschen z'n tanden....
‘Ze is òp,’ viel hij opeens driftig uit, ‘uitgehongerd.... beesten zijn 't, die kerels....’
De zusters, gedwee, keken vóór zich, als hoorden zij niet; ze bleven staan, roerloos
in hun zwarte, wijde kleêren; toen, zacht, met 'n liefkozing streek de moeder het haar
weg van het voorhoofd van de zieke.
‘Zoodra ze bij kennis komt, moet ze bouillon hebben.... met weinig beginnen....
maar dikwijls achtereen; en dan zachtjes aan eens probeeren met melk....’
Hij wierp de dekens, losjes, weer over de patiente terug; zuster Vincentia stopte
ze dieper in, strak.
‘'k Kom morgen-ochtend terug, om 'n uur of negen, denk 'k.... 't zal zoo gauw wel
niet gebeuren; ze is zwakker dan 'k dacht....’
Met 'n hoofdknik groette hij de nonnen; aan 't einde van de zaal, bij de deur, bleef
hij even wachten.
‘Blijf jij er van nacht bij?’ fluisterde de moeder-overste tegen Vincentia, ‘je weet
wat je doen moet.... en als er wat gebeurt, laat me dan maar even roepen; ik zal je
Bernarda sturen.’
Zuster Vincentia knikte.
‘'k Zal aan Bernarda zeggen, van die bouillon.... ze kan je dan meteen helpen met
't verschoonen....’
Snel, onhoorbaar over den glad-houten vloer, liep de moederoverste tusschen de
bedden door; dokter wachtte nog, in het halfdonkere van den zaal-hoek; toen ging
ook hij....
Zuster Vincentia schoof de gordijnen om het voeteinde van het bed, ging zitten,
rustig....
Nog even hoorde ze in de gang de stappen van dokter klikken op de marmeren
steenen, hoorde ver vóór in het Huis 't gedreun van de toeslaande voordeur.
Toen werd het stil.
Vredig schemerde de rust in het gansche huis....
Den volgenden dag werd er in het ziekenhuis een kindje geboren, een meisje. En in
de stille klooster-kapel, met hier en daar knielende nonnen devoot gebogen in den
geligen schemer van het altaar, werd 's avonds het kindje gedoopt en ontving het op
verzoek van de moeder alleen één naam: Johanna.
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II.
Toen 't kindje 'n paar dagen oud was, nam 'n andere zuster de kraamvrouw-verpleging
van zuster Vincentia over.
't Was zuster Martha.
Ze was pas 'n paar maanden in het groote ziekenhuis; haar drie proefjaren had ze
in Tilburg, in het Moederhuis doorgebracht; dáár had ze geleerd het vriendelijk,
voorzichtig omgaan met zieken en was door overdreven boetedoening - waarvóór
wist ze eigenlijk zelf niet en was daarom haar jonge-meisjes-pleiziertjes maar gaan
houden voor érge zonden - èn door lange gebeden, die ze - op 't laatst gedachteloos
- met wat nerveus lip-beweeg almaar door voor zich heen prevelde in de eenzaamheid
en de ritsellooze stilte van haar cel - wàrs geworden van die kleine genietingen der
wereld, die haar jeugd zoo gelukkig hadden gemaakt en waaraan zij nu nog slechts
terug dacht als aan iets, dat ze verlóren had, verloren voor altijd. Met een weemoedige
berusting zag ze haar jeugd, zag ze zichzelf als jong, wereldsch meisje in héél ver
verleden, in de mat-gouden glanzing harer herinneringen; dien weemoed kon ze nooit
geheel uit haar hart wegdoen en altijd moest ze zichzelve zwakheid, lafheid verwijten;
ze wou zoo graag sterk zijn, zich geheel geven aan haar vrome plichten, maar toch
voelde ze zich altijd als was er iets wèg van haar, als was haar geluk niet zoo
volkomen als ze zich wel voorstelde; God heeft daarmede zeker Zijn bedoeling, dacht
ze dan en ze vormde zich in haar gedachten een idée van geluk, dat alleen bestond
in het stelselmatig, werktuigelijk en vooral deemoedig volgen der geboden van het
Huis, der voorschriften van de Kerk. Eenmaal geheel vervuld van de zekere gedachte,
dat dáárin het hoogste geluk en de innigste vrede gevonden moest worden, kwam er
een kinderlijke tevredenheid in haar ziel over dit nieuwe, aandachtige leven, waarin
ze èn met haar gebed èn in de verzorging van de haar toevertrouwde zieken geheel
haar verlangen om zich te geven en wèl te doen kon bevredigen: dat andere leven,
dat zij wist buiten de kloostermuren, kende ze haast niet meer en ze troostte zich met
te denken, dat alles dáár spoedig veranderde, zoodat zij er zich geheel vreemd zou
voelen, indien ze er, nà haar kloosterjaren, in terug zou keeren. Allengs kwam er in
haar denken 'n illusie - geen blijde, tintel-lichte zooals ze die als meisje had gekend,
maar 'n
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bedaarde, beredeneerde, langzaam gekomene - 'n illusie in het gelijkmatig leven, dag
aan dag hetzelfde, alles afgemeten naar voorschriften, tot in het gevouwen houden
van de handen en het neêrslaan van de oogen, in het éven, devoot gebogen dragen
van het hoofd. Ze bekommerde zich ten laatste niet meer om de dingen, die buiten
haar werkkring lagen; wat er in de stad, in haar ouderlijk huis, onder haar vroegere
kennissen gebeurde, wist ze niet en het interesseerde haar ook niet meer; hoorde ze
van dezen of genen patient eens iets van het gewone leven, meestal bestaande in een
couranten-berichtje van een spoorwegongeluk of een inbraak of een moord, dan leek
het haar of het berichten waren uit verre, vreemde streken, zooals zij vroeger wel
eens zonder bepaalde interesse dagblad-correspondenties gelezen had uit Amerika
of uit deWest; haar leven in het ziekenhuis, tusschen de ziekbedden, in een omgeving
van pijn-lijden en dikwijls klagend gemor, was voortaan een wereld op zichzelf
geworden, geheel afgesloten, en ze dacht zich gelukkig in het isolement, waarvan
ze de geestdoodendheid niet kón vermoeden.
Sterker, geheel haar hart vullend, werd dat geluk, toen ze na haar plechtige belofte
voor het hoog-altaar, waar de Bisschop zelve - hoe klein en nietig, hoe nietswaardig
had ze zich gevoeld tegenover dien grooten zwaren man in zoo schoon ornaat - haar
kleed en haar kruis en haar ring gezegend had, het Moederhuis in Tilburg had verlaten
en naar het ziekenhuis in de groote stad gezonden was; had ze, vóór haar belofte,
nog wel eens twijfel gevoeld om tot haar ‘oude leventje’ terug tekeeren, nú wist ze,
dat ze niet meer terug mócht, niet meer terug kón en haar vroegere berusting was nu
een kalme, maar doffe tevredenheid geworden.
‘Het kind’, noemden de andere zusters van het groote ziekenhuis haar al spoedig;
en jongste als ze was, toonde zij zich ook al gauw né. haar komst de minst gedweeë;
ze hield er - in kleine dingen van 't dagelijksche leven - 'n eigen meening, 'n soort
overtuiging op na, die soms vlak indruischte tegen de meeningen der moeder-overste
en der andere zusters; méér dan de andere nonnetjes moest de biechtvader haar wel
eens' ernstig onderhanden nemen om uitdrukkingen, die ze gebezigd, of meeningen,
die ze met 'n meisjesachtig-gewichtig aplomb ten beste gegeven had en die geheel
in strijd waren met de uiterlijke lijdzaamheid en onderdanige gehoorzaamheid der
andere ziekenzusters; ernstig vermaande dan de eerwaarde vader haar tot
ootmoedigheid en haalde voor-
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beelden aan van Sinte Agnes en Sinte Elizabeth, die door haar getrouwheid aan den
Heer en hare onderworpenheid aan de heilige Moederkerk nu in den hemel het loon
hunner godzaligheid in zoo ruime mate mochten genieten....
Zuster Martha was 'n aardig nonnetje, 'n kind in haar zwarte vrome
klooster-kleeding; het hoofd onder de rein-witte kap altijd devoot gebogen, leek zij
uit de verte 'n oude, moeë vrouw, die door levensleed gebroken, onder zorgen gebukt,
haar afgetobd lichaam voortsleept, zwaar en moeilijk; en zonder het gezicht gezien
te hebben, dacht men het bleek en vervallen, gerimpeld en vaal, met flauw-kwijnende
oogen en diepe trekken rond den ouden mond. Maar kwam zuster Martha dichterbij
en hief ze haar hoofdje òp, zoodat de kap-doek láág viel naar achteren over de
schouders, dàn klaarde het teeder-blanke gezichtje in zoo schoonen jeugd-glans open
en keken de groote, onschuldige oogen met 'n straling van schalksch-vragenden lach
in 't rond.
Soms als zuster Martha op straat liep om buiten het Huis te gaan verplegen of te
gaan helpen bij het afleggen van een doode, bleven de menschen haar nakijken,
verrast door het zóó jonge gezichtje onder de witte kap en het leek wel of zij, met
haar baldadig meisjes-gezichtje, voor de aardigheid die sombere zwarte pij had
aangetrokken en mal-pretentieus zich aanstelde als vroom, devoot nonnetje....
Met 'n schuchtere toegeeflijkheid was zuster Martha bij het arme moedertje gekomen,
dat na dagen van veel pijn, nu rustig lag op het witte bed, het mager, bleeke hoofd
diep in het kussen, de zwarte haren strak naar achteren gestreken, donker boven het
was-gele voorhoofd. Ze lag zoo tevreden, zoo rustig, kinderlijkbang voor zóó stil,
pijnloos zich voelen na de ellendige dagen van wanhoop, honger en weeën; ze lag,
den geheelen dag, kalm voor zich uit te staren, de magere, slanke handen roerloos
gevouwen op het dek; ze vergat bijna geheel haar verleden, alles wat ze had
doorgemaakt in die laatste dagen, die moeilijke uren, toen ze moe, afgemat zich
voortsleepte langs de straat met de pijn van den honger, die ze op het laatst al niet
meer onderscheiden kon van de krampen der wordende weeën; - die laatste dagen
leken haar een bangen droom, waaruit ze, blijde nu, ontwaakt was, pijnloos en in
zoo vredige rust....
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Schuchter was zuster Martha naar het moedertje toe gekomen, had, lief, hartelijk,
alsof ze elkaar al lang hadden gekend, 'n praatje met haar gemaakt....
Maar het wonderlijkste van ál vond zuster Martha wel het kindje.
Toen zij zich voor het eerst heenboog over het kleine kribbetje, vlak naast het
groote ledikant der moeder, toen....
Zuster Martha heeft 't nóóit durven vertellen:
.... toen dacht ze het eerst aan het kindeke Jezus, zooals ze dat zoo dikwijls gezien
had in de kerken op Kerstnacht, het kleine, vriendelijke Kerstkindje in zijn kribbetje
van stroo....
Glimlachend had de moeder toegezien, hoe het jonge nonnetje de dekentjes had
losgemaakt, wel onhandig maar o zoo voorzichtig, hoe zij het kindje in de armen
genomen had, en stil, in kinderlijke verrukking, Annetje bewonderde.
‘Hoe lief,’ - had zuster Martha gezegd- ‘hoe doddig; zeg, moedertje, ben je nu niet
heel, heel erg gelukkig?’
De vrouw had even gelachen en zich verwonderd, dat een zoo jong kind het donkere
nonnenkleed al droeg.
Toen zuster Martha het kindje weer neergelegd had, het voorzichtig toedekkend
met de korte, wollen dekentjes, zóó dat alleen het kleine, ronde bolletje even boven
den omgeslagen rand héén te zien was, had de arme moeder haar plotseling de hand
toegestoken, zwijgend, maar met zoo dankbaren blik, dat zuster 'n oogenblik in haar
eigen gedachten verward geraakte; en vergetend de voorschriften van het Huis, de
ordonnantiën van hare Orde, had ze, in een naïeve opwelling van hartelijkheid, zich
heen gebogen over de zieke en in een uiting van haar geheele ziel een kus gedrukt
op het bleeke voorhoofd van de patient.
Van af dat oogenblik waren van al haar zieken dit moedertje en haar kindje haar
het liefste en als zij, na gedane taak, rustig ging zitten op de groote zaal, dan was het
meestal tusschen het bed van de moeder en het kribbetje van het kind; dan speelden
ze beiden, de moeder en het zustertje, in haast even innige verrukking, met het kleine,
poezele poppetje.
En langzaam steeg er in zuster Martha's ziel een illusie, een illusie van Gods
wonderlijke goedheid, dat Hij haar de genade deed om te mogen geven haar teerste
zorgen en haar liefste teederheden aan een zoo klein, zoo zondeloos wezentje als dit
kind....
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III.
Op 'n middag, dat de zusters in de refter bijeen waren en aan lange tafels bezig waren
met koffie drinken - het éénige uurtje in het Huis, dat zij zich vrijer voelden, minder
gedwongen onder den altijd zacht-klemmenden drang van te moeten zorgen dán voor
dit dán voor dat - hoorde zuster Martha, die als jongste in de buurt der moeder-overste
zat, hoe de anderen naast en over haar het erg druk hadden over de vreemde patiente,
nummer zeventien van de groote zaal, die onder zulke lugubere omstandigheden het
Huis was binnengedragen en waar ze allemaal een beetje schuw voor waren; juist
dat vreemde, dat geheimzinnige maakte hen eenigszins bang en eigenlijk hadden ze
maar het liefst zoo min mogelijk met haar te maken. Het was wel verboden om onder
elkaar over de zieken, zelfs over de ziekten der patienten te spreken, maar
onwillekeurig werd dat gebod nog al vaak overschreden, wijl er voor de nonnen,
buiten hunne zorg voor de patienten en de getrouwe naleving der voorgeschreven
devotie, weinig belangrijks onder elkaar te vertellen viel, en zoolang de gesprekken
niet ontaardden in kwaadsprekerijen, liet moeder-overste 't gemoedelijk toe en deed
er zelfs aan mee. Ook voor haar, die anders al spoedig de patienten doorgrondde,
had die vrouw iets vreemds en onbegrijpelijks, iets, dat haar afstootte; en dan dat
eigenwijze zwijgen, dat altoos maar stil, sprakeloos neërliggen, duldend gelaten de
pijnen, die haar afgetobd lichaam doorschokten; was het hardheid, was het wanhoop
of was die vrouw van nature zoo gesloten?
‘Ik heb het op alle manieren al geprobeerd,’ vertelde moeder, ‘maar ik kan ze maar
niet aan het spreken krijgen; en 't ergste is, dat je er later maar last van krijgt; ik heb
de politie al gewaarschuwd met het oog op de aangifte op 't stadhuis; die zou wel
wachten tot ze béter was, maar wat dán? Ze wil maar niet zeggen hoe ze heet of waar
ze vandaan komt, en hoe sterker haar gestel wordt, hoe méér ze in haar
stilzwijgendheid blijft volharden.’
Inderdaad hadden al de zachte, gemoedelijke woorden der oude non de vrouw
geenszins kunnen verdeemoedigen: 't was of er in haar oogen een wantrouwen kwam,
zoodra ze merkte, dat het iemand er om te doen was om haar te ondervragen of uit
te hooren; dan sloot ze, wilskrachtig, de lippen op elkaar, zei zelfs
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geen ja of geen neen meer en zag uitdagend de vraagster aan. De moeder-overste
had het ten slotte opgegeven en toen eerst was de vrouw wat vriendelijker geworden,
was uit zichzelf beginnen te praten over het kindje, over de andere patienten. Maar
zelfs in den nu meer vertrouwelijken omgang sprak ze nooit over haar verleden en
vermeed alle vragen, die er op doelden.
Tegen zuster Bernarda had ze eens gezegd, op 'n nacht dat ze veel pijn had en
dacht dat ze sterven zou:
‘Ik weet toch, dat ik hier nooit meer uitkom.... en als ik doodga, wat doet m'n naam
er dan aan toe: in den dood zijn we immers toch allen gelijk.... en voor mijn kind....
is het beter dat ze heelemaal geen naam heeft en dat júllie d'r haar maar een geven....
dan dat ze de mijne droeg;.... als jullie de mijne wisten.... zou zij het ook eenmaal
weten, zou ze misschien tóch uitvinden wie haar moeder was.... en dán....’
Toen was ze ineens vreeselijk gaan huilen, maar ze had niets meer gezegd.
Zóóveel begreep de moeder-overste er wèl van, dat het met dat kind niet in den
haak was.
‘Van zoo heel minne kom-af schijnt ze me óók niet te zijn,’ zei moeder-overste
tegen zuster Vincentia, ‘maar dat kind, zie je....’
Angstig had zuster Martha naar de gesprekken geluisterd; 't was haar of ze bang
was voor iets.... zij verwonderde er zich over, dat de andere nonnen zoo graag méér
van haar patient zouden willen weten; maar wát dan toch meer? Waren de anderen
dan zóó nieuwsgierig; veinsden zij dan, als ze over anderen zoo onverschillig spraken,
alsof niets hen aanging? Maar waarom waren ze dan juist zoo begeerig om van déze
vrouw alles te weten? Dikwijls al hadden ze haar gevraagd, of zíj er niet wat meer
van kon zeggen: zij was toch altijd het meeste bij het moedertje. Ze ergerde er zich
over, dat die andere zusters altijd spraken van ‘dat mensch’ - wat klonk dat koel en
onverschillig, zoo minachtend bijna; en dát mochten de zusters toch niet wezen:
minachtend, tegenover wié dan ook; zuster Martha noemde haar altijd het moedertje;
dat klonk zoo lief, vond ze; en waarom zou ze niet liéf zijn tegen haar? Ongeloovig
hadden de zusters gelachen, toen zuster Martha eens, boos bijna, gezegd had, dat zíj
er nog minder van wist dan de anderen; en werkelijk, mijmerde ze, ik heb er ook
nooit zelfs aan gedácht om haar te vragen wie ze eigenlijk was
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en hoe ze hier kwam; dat had ik toch wel eerst mogen doen, vóór ik me zoo voor
haar ging interesseeren; dat was toch wel dóm van me.... Wie weet wat voor 'n vrouw
het wel is.... misschien wel een heel slechte, een, die je ongeluk aanbrengt, die....
omgang heeft met den Booze.... En ik heb haar nog wel een zoen gegeven, dacht
zuster Martha; ze boog even het hoofd, toen ze voelde, dat het bloed naar haar hoofd
steeg, als schaamde ze zich plotseling; als een nevel, die van alle kanten om haar óp
wademde, voelde ze den angst: dat ze 'n zonde begaan had, dat ze onbedachtzaam
was geweest en misschien nu het slachtoffer àl was van een list van Satan.... ze keek,
met 'n snellen opslag van de oogleden, even omhoog, meende dat alle zusters naar
haar keken, dat ze naar haar wezen, haar aanduidden als een schuldige.... maar om
haar heen gonsde het gesprek voort, heel gewoon, en het maakte haar rustiger. Maar
weer voelde ze groeien dien angst: ik heb haar nog wel gezoend, terwijl de regels
van onze Orde ons dat zoo streng verbieden.... nóu keken de zusters toch zeker, ze
voelde het; ze durfde de oogen niet meer opslaan; de gesprekken stokten, er kwam
'n stilte.... nu zou de moederoverste tegen haar gaan spreken, haar gaan zeggen....
maar aan den anderen kant van de tafel rumoerde het gesprek al weer verder, en zij
zag, door de oogharen heen, dat de zusters heel gewoon deden, dat er géén op haar
lette....
Onwillekeurig maakte zuster Martha een kruis, probeerde te bidden, prevelde
gedachteloos. Haar gedachten bleven bij het geval, zochten 'n uitweg, 'n verzachting
voor de zonde.... Maar ik deed het toch eigenlijk maar alleen uit 'n gevoel van....
medelijden, dacht ze plotseling blijder, in 'n haastige zoeking naar
verontschuldigingen.... toch alleen maar om te troosten; ik vóelde zoo, dat die vrouw
behoefte had aan genegenheid, aan 'n beetje vertrouwelijkheid, en ik wist toch niet,
'k kón toch niet weten....
Ze opende weer de oogen, deed alsof haar gebed uit was, maakte weer snel, de
oogleden neer, 'n kruis. Schuin zag ze even naar moeder-overste op, zag nog dat ze
't had over haar patient; nu luisterde ze....
‘Zeker,’ knikte demoeder-overste tegen zuster Vincentia, ‘'t is bepaald een
schandekind.... en om zoo iets nou onder je dak te houden.... natuurlijk, zoolang ze
ziek is, zoolang ze verpléging
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noodig heeft.... maar we moeten toch weten, ten slotte, wàt en hòe....’
Zuster Martha, die vlak naast Vincentia zat, hoorde al niet meer, had alleen verstaan
dat woord: schandekind. Wat zou dat zijn, dacht ze: kind van de schande? Wat een
vreeselijk woord is dat toch: maar daar kon moeder toch niet haar patientje mee
bedoeld hebben, 't kleine Anneke? Dat kleine, onschuldige prulletje 'n kind van....
Och kom, waar dacht ze toch aan? Maar wie kon moeder er dán mee bedoeld hebben?
Als het nu werkelijk eens waar was, dat onze Lieve Heer haar eens beproeven wou
en onder den schijn van 'n onschuldig kind.... Maar nee, nee, daar mocht ze niet aan
denken. En dan nóg? Deed ze er wérkelijk zooveel kwaad mee, als ze lief was tegen
dat kind, als ze zich heelemaal gaf, niet alleen haar krachten als verpleegster, maar
ook iets van haar innerlijk leven, iets van haar genegenheid, van haar liefde? 't
Behoorde toch tot haar plichten, 't was toch 'n deel van haar leven, dat ze liefde gaf
aan hen, die ze ontmoeten zou op haar weg, vriend en vreemde, maar vooral aan hen,
die leden en krank waren. En dat die vrouw geléden had, en zóó zij had gezondigd
véél leed en smart gedragen had óm die zonde, dat had ze toch te goed gezien; en
was er niet 'n gevoel van dankbaarheid, van voldoening bijna in haar geweest, toen
ze eens gemerkt had, hoe blij verrukt het moedertje het kindje vertroetelde, hoe ze
alles vergat, pijn en leed en wantrouwen, om der wille alleen van haar kleine, heerlijke
schattekind? Was dat kind niet het het eenige wat ze bezat? Geen ouders, die haar
kwamen opzoeken, geen vriendinnen, die eens lief tegen haar waren, niets, niets,
dan alleen dat kind. En och, och! dacht ze droeviger, wat was Anneke toch 'n dod.
Was ons Heerke niet net zoo als dit kindje? Hoe kon moeder-overste nou zeggen,
dat 't 'n.... nee, nee, nou niet meer er aan denken; wacht, dacht ze blijder, 'k zal 't
vragen als ik van de week ga biechten: òf 'k zonde bedreven heb door lief te zijn
tegen 'n moeder, die misschien wel 'n heele slechte vrouw is. Maar.... de vader? Zou
het kindje geen vader hebben, zou die ook al dóód zijn? Ze had wel eens gehoord,
er van gelezen vroeger in romans, van slechte mannen, die van hun vrouwen wèg
gingen, haar alleen achterlieten, dikwijls in armoede. Zou dat hier óók zoo zijn? Maar
daar kon de moeder toch niets aan doen; dié was daarom dan toch niet slecht, al
deugde haar man
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niet? En Anneke, 't kindje? Wéér dacht ze: was 't niet sprekend ons Heerken zelf, 't
zoete kind Jezus, zooals ze zich dat herinnerde van vroeger, op een plaat bij haar
ouders in de huiskamer: 'n madonna, zwevend boven wolken en op haar schoot 't
kleine ventje, het poezele handje zoo heel wijs in de hoogte. Wat had ze 't dikwijls
gekust tegen 't koude glas, als ze 's avonds naar bed ging en niet slapen wou voor ze
‘'t kindje’ had goênacht gekust; en nu had ze ‘'t kindje’ in werkelijkheid gezien,
levend, spartelend, kraaiend met kleine leef-geluidjes, had ze gevoeld in de warme
holte van haar hand de kleine knuistjes, met die rose fijne vingertjes, had ze gevoeld,
gloeiend tegen haar gezicht, de dikke, donzige wangetjes, bol als van een
bazuin-engeltje....
Een gevoel, vaag en onbewust, steeg in haar, prikkelde haar; 'n gevoel van verzet,
van maar-niet-begrijpen-kunnen: zou dat slécht kunnen zijn, zoo'n kindje, zou 't
zónde zijn lief te doen tegen zoo'n wezentje, het in je armen te nemen, te sussen, 't
vóór te neuriën al die leuke, onwijze liedjes, die zij zich zoo goed nog herinnerde
van vroeger?....
Ze stond op, plotseling, heftig, met een ruk aan haar stoel; en ze ging, uiterlijk
kalm en gelaten, met gedweeë schreden, maar innerlijk verlangend en hartstochtelijk,
door de lange, koele gangen naar de ziekenzaal; en toen ze, middenin, het kribbetje
zag met het kindje, dat kraaide van pret, kon zij zich niet meer goed houden, snelde
op het wiegje toe, pakte het kindje omhoog en knuffelde het tegen haar gezicht....
‘Zuster, zuster,’ zei het moedertje bestraffend; ‘pas óp dat je 't geen pijn doet; je
bent er waarachtig nog gekker mee....’
't Moedertje snikte en schreide zacht voor zich heen.

IV.
Na 'n maand of drie stierf de vreemde vrouw; en in het kribbetje, klein naast het
groote bed van dood moedertje, bleef het kindje liggen, alleen....
Om het doodsbed der moeder werd een wit gordijn geschoven, zoodat ze lag als
in een groot graf vol geligen schijn; soms bij 'n plotselinge tocht bolde het gordijn
open, woei een plooi deinend uiteen.
's Avonds werd ze uitgedragen, geheimzinnig tusschen de zwarte
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nonnen en de andere zaal-patienten zagen tusschen de donkere gestalten de schemer
van iets wits, 'n laken dat dóór-boog.... Ze wisten wat dat was, dat daar werd
heengedragen, sloegen gauw 'n kruis, grepen angstig naar hun rozenkrans en prevelden
'n bang gebedje....
's Middags was zuster Martha nog 'n oogenblik naar het moe dertje gaan kijken,
had naast 't bed gestaan als om nog even, zacht, fluisterend, tegen haar te kunnen
spreken als ze de oogen zou openen en smeeken zou om nog 'n enkel, lief woord.
Maar de oogen waren gesloten gebleven, angstig-stil en zuster Martha voelde in
zich ophuiveren een schuwe genegenheid, een haast zondige liefde voor wie daar
lag, uitgeteerd, uitgeleden, de lippen stijf op elkaar, de oogleden diep in de
donker-beschaduwde kassen; maar àchter die lippen en àchter die gesloten oogen
lag haar geheim, veilig nu en voor altijd geborgen; en 't was zuster Martha of 'n lach
ging om den mond of er ónder de gesloten oogen dóór 'n licht straalde: alsof zij
trotsch was, de arme zwakke doode, dat ze haar geheim had weten te verdedigen tot
den dood, trotsch, dat zij arme, verlatene, die zooveel te zeggen en te beschuldigen,
die zooveel te hàten had, gezwegen had, al dien tijd, tot zelfs in de pijnlijkste ure
van haar smart, in de schrijnendste smart van haar wanhoop....
Wèg was ze nu, de vreemde vrouw, die niemand kende; wie zij was wist niemand,
van waar ze kwam evenmin; en zuster Martha was blij, dat ze gezwegen had, dat
niemand iets wist; nú kon niemand iets met zekerheid zeggen, nu bleef ze voor haar
'n onbekende met geen verleden, éen die ze gevonden had aan den kant van haar
levensweg, die ze de hand had toegestoken en helpen opstaan; had zoo Christus zelve
niet gedaan, ook zonder te vragen naar het wie en het hoe, en deed ze zóó niet den
wil van Hem, dien ze volgen wou?....
In een kist van ruwe planken was ze weggebracht, zonder bedroefden die volgden,
zonder één die met weemoed neër zag op haar graf; op het kerkhof der Armen, vlak
naast het ziekenhuis, was ze begraven, in 'n afgelegen hoekje dicht bij den muur,
waar geen kruis haar naam vermeldde, geen der mannen, die haar begraven hadden,
ooit weer terugkeeren zou met 'n gedachte aan háár....
Alleen zuster Martha had gehuild toen zij den stoet zag trekken
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voorbij het hooge raam van de ziekenzaal en in de wieg bij het groote bed kraaide,
luid-uit, het kindje, haar kleine geluidjes....

V.
Alleen bleef het kindje achter.
Wat moesten zij er mee doen in het ziekenhuis? De moederoverste zat er verlegen
mee; zoo'n wurm van een paar maanden en de moeder dood; wat moesten ze er mee
beginnen?
Er werd over gesproken met dr. Latour en met de bestuurderen van het Huis, de
commissaris van politie werd er nog 's bijgehaald en het slot was, dat het kindje dan
maar, voorlóópig althans, in het ziekenhuis blijven moest, onder de speciale
ververpleging van zuster Martha.
En het jong-zusterken was er zoo gelukkig mee en tevreden; het voelde zich nu
heelemaal 'n jong moedertje, deed zoo gewichtig met klein-Anneke, dat ze nu baden
moest, iederen morgen, in de groote kuip op de badkamer, daarna moest kleeden met
al die snoezige, wijde kleertjes, die ze zelf ten deele had gemaakt of van de vrouw
van dr. Latour had gekregen; dan maakte ze het voedsel klaar, warmde de melk en
hielp, heel voorzichtig klein kindje drinken; 'n uurtje kreeg het zustertje dan vrij-af
als de kleine sliep, dik, wel gevoed, puffend in de broei-warmte onder de dekentjes;
dán, als zuster Martha Anneke goed bezorgd en slapende wist, hielp ze de andere
patienten en deed nog mee aan het huishouden; nauwelijks echter was poppedijn
wakker of zuster Martha was alweer bij het wiegje; dàn was het een en al blijheid:
't kindje werd uit het wiegje genomen, in de hoogte gehouden zoodat de mollige
beentjes achteruit spartelden en het mondje openkraaide van pret; en 't kleine ding
wist 't al zoo gauw, wie van de zusters er lief voor haar was; want als zuster Martha
maar even over 't wiegje keek, stak 't meiske haar de armpjes al tegen en lachtte het
zoo vriendelijk-stralend uit die kleine, van pret toegeknepen oogjens.
Zóó, in gestadige verzorging en opkweeking, gingen voor zuster Martha de dagen
voorbij, en blij, met gelukkige vroomheid, voelde zij in zich de vreugde van te mogen
koesteren zoo jong en zoo teër leven.
De oude moeder-overste lachte er mee, goedig, ziende in haar
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nog altijd het groote kind, dat graag met kinderen speelt en de andere zusters maakten
er soms gekheid over, plaagden haar met haar petekind; maar zuster Martha, geheel
vervuld van haar groot geluk en altijd bezig aan de haar zoo erg moeilijk lijkende
taak van moeder, liet de anderen maar praten en lachen, lachte soms éven,
gemoedelijk, terug, en iederen dag, nauwgezet op het juiste uur, deed ze haar plicht
en koesterde het klein, moederloos vrouwtje in haar eigen, blijden schijn....
Het was een weelde van leven voor 't vroom nonneke: ze had zich altijd wel erg
gelukkig gevoeld als ze helpen kon, had altijd een hartelijk verlangen naar
barmhartigheid; maar dit was nu toch weer zoo heel iets anders: dit was niet, zooals
bij zooveel andere zieken, 'n verdorven lichaam, dat je genezing trachtte te brengen,
dit was 'n jong, rein, onbesmet leven, dat je groei gaf, het hemelsch-onbewuste dat
je te voorschijn riep door koesterend licht van eigen, zuivere genegenheid; o! om
zoo'n kindje aan te zien, het te laten wiegen in je arm of het éven, warm aan te leggen
tegen je wang! zie, hoe het dan lacht, het meiske-lief, zie hoe doddig die oogjes
tintelen en glinsteren, stralen van zoo onwankele vertrouwelijkheid; hoe fijn,
goudstraal-fijn dat blonde haar streept over het bol-ronde kopje, krult in het halsje;
en dan die armpjes, die handjes met de roze vingertjes, al die beweginkjes,
onophoudelijk, rusteloos aaneen, dat wringen en plooien van het lichaampje, zoo
onbeholpen, maar in alles toch o! zoo gracieus....
En dan het gevoel dat àl die heerlijkheid, dat àl die zaligheidjes van háár waren;
dat 't niemand had die er zóó voor zorgde als zij; dat vertrouwelijke in die lachjes,
als zuster maar even over het wiegje boog, maar éven riep: tà-tà; dat eigene alleen
tusschen haar en dit kleine kindje, zoo vreemd-heerlijk in deze omgeving van ziekte
en pijn en dood.
De gedachte aan dat kindje vervulde zuster Martha geheel; soms kwam het wel
eens in haar op, dat 't eigenlijk toch niet mocht, dat zij zich niet zóó innig hechten
mocht aan dat kind; dat ze immers geheel vrij moest wezen van alle aardsche banden,
zooals zij had moeten vergeten de liefde voor haar ouders, voor haar vriendinnen;
ze mocht immers niemand anders toebehooren dan haar Hemelschen Bruidegom;
om Hèm had zij immers huis en ouders verlaten.... En ze nam zich voor, niet zoo
geheel en al òp te gaan in liefde voor dit kind; dan bleef ze,
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een dag, wèg van de ziekenzaal, liet de verzorging over aan de andere zusters; maar
het kind schreide om háár en lang kon zij het niet uithouden; grooter dan haar
zelfbeheersching was de invloed van het kind; dát kon ze niet weerstaan, daarvoor
moesten àl haar beloften, àl haar voornemens buigen, en, huilend bijna, gaf ze toe,
liet zich weer geheel méésleepen door de lievigheden van 't meisje, door haar lachjes
en teedere gebaartjes. En ze dacht dan, dankbaar als een kind, hoe goed God toch
alles met haar had gemaakt: dat Hij haar rein had laten blijven en devoot, de bruid
van Onzen Heer en tóch, tot haar zorg en tot haar wijding, dat kindje haar had
gegeven, dat buiten háár liefde op aarde niets bezat. O! om het nu te geven voor heel
het leven, voor de jaren die komen zouden, àl wat zij voor goeds in zich had, wat zij
had weten te bewaren rein en ongerept uit haar eigen kindertijd. O! om het nu op te
voeren heel langzaam, dag na dag, in dat gebenedijde geluk van klooster en
ziekenkamer tot een dier stille, goede heiligen, die zoo onbegrijpelijk-schoon door
het leven waren gegaan, zoo vèr van alle zonde, van àlle kwaad; zóó zou ze Anneke
opvoeden, opvoeren tot de werkelijkheid van haar eigen levensdroom; 'n geluk voor
haar, die een zoo wereldsche jeugd achter zich had, gewis niet weggelegd, maar wel
voor dit kind, van eerste ure af geheiligd en gewijd door die vrome liefde en die
groot-goede barmhartigheid, die van den hemel is en van God....

VI.
Toen Anneke ruim een jaar oud was, stierf ze; stèrk was ze nooit geweest en
niettegenstaande alle verpleging, alle zorg was het zwakke lichaampje niet bestand
tegen het leven; van de geboorte af droeg ze in zich de kiemen van den dood en toen
de winter er was, begon ze te hoesten en was plotseling in een benauwdheid gebléven.
Zuster Martha stond bij het wiegje en sprak geen woord: of de dokter al zei, dat
het nu afgeloopen was, dat haar goede zorgen nu verder niet meer nóódig waren voor
't klein, dood meiske - zuster Martha zag hem aan, wezenloos, knikte van ja, zweeg;
ze dacht niet meer, zag alles in haar hoofd zwart, voelde, dat ze haar gedachten niet
meer in bedwang had, dat ze rondzwalkten
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als ontredderde schepen in donkeren storm-nacht; zoo nu en dan werd het iets lichter
in haar hoofd, herkende ze weer 'n gedachte, wilde dan kalmer dóórdenken; maar
het donkerde plotseling weg en ze wist niet wat 't geweest was; dan kwam er weer
een andere gedachte, die zich ophief en weer viel. Moeder-overste, die wel begreep
- al vond zij, dat zoo diep meegevoel voor patienten maar half te pas kwam - dat de
dood van dit pleegkindje het jonge zustertje erg zou ontroeren, troostte haar met te
zeggen, dat Anneke nu gelukkig was, 'n engeltje bij Onzen Lieven Heer - maar zuster
Martha begreep haar niet, zag maar stil toe, hoe de andere zusters het kindje neerleien
in het wiegje, op 'n wit, zuiverwit kussentje, met 'n helder, koel laken over haar heen;
toen kwam een non, die wat bloemen strooide over het bedje, en de andere zusters
knielden neer en baden.
Maar zuster Martha zag al dat gebeuren rond haar heen of het haar niet aanging;
ze bleef roerloos staan, zwijgend.
's Avonds werd het doode kindje uit het wiegje genomen en neergelegd in een
klein kistje met wit laken langs de wanden; de zusters droegen het naar de kapel,
waar het kistje neërgezet werd vóór het altaar, met allemaal hooge brandende kaarsen
er om heen en een groot, zilveren crucifix aan het hoofdeinde.
Zoo bleef het staan, den ganschen nacht, blank in den gouden kaarsen-schijn.
Ook nog den volgenden dag; de zusters kwamen veel in de kapel en baden er lang;
den geheelen dag was er geprevel van fluisterende stemmen; ook zuster Martha lag
er geknield, het hoofd gebogen, bad, en deed of ze prevelde.... ze wist niet meer....
Toen werd het uitgedragen, klein-Anneke in haar donker kistje, begraven, net als
het moedertje, op het kerkhof der Armen, vlak naast het ziekenhuis.
Maar in hetzelfde graf van moedertje werd Annetje niet neërgelegd; men was al
vergeten, waar die onbekende vrouw begraven was geworden, indertijd....
Een paar vreemde, onverschillige mannen in het zwart kwamen het kistje halen
uit de kapel, droegen het wèg....
Maar zuster Martha had het gezien, had met haar oogen de mannen gevolgd, die
het kinder-kistje droegen, onverschillig.... van uit het venster van haar cel had ze de
mannen gezien, had ze de dragers zien stilstaan, bukken....
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Even later kwamen ze terug; ze droegen niets meer; een van hen lachte; ze bleven
staan, staken 'n sigaar op, gingen toen, luid pratend, verder; maar één was er
achtergebleven ginds en zuster Martha zag hoe hij zich telkens bukte en rechtte,
bukte en rechtte....
Den geheelen dag liep ze rond door het Huis, als zocht ze iets; op de ziekenzaal
durfde ze niet meer komen; 'n angst huiverde over haar heen, zoo dikwijls ze aan het
leege kribje dacht; telkens rilde ze, alsof ze koorts had, luisterde, alsof zegeroepen
werd.... dán dwaalde ze weer door de gangen van het Huis, zoekend, wezenloos bijna.
's Avonds laat, als een dief, sloop ze het ziekenhuis uit, naar het kerkhof; 't was
of ze daarbuiten roepen had gehoord en ze was gegaan, dadelijk, in 'n blij verlangen
nu rust te zullen krijgen na àl haar zoeken; ze had niet meer gedacht aan het Huis,
aan de Orde; ze voelde zich nog jong, vrij; ze ging; ze liep snel, angstig, als werd ze
achtervolgd, als spookten zwarte gestalten met lange strek-armen haar achterna; wild
klapperden de kleeren langs haar beenen, en de wind, koud en nat, gierde tegen haar
gelaat, snerpte pijnlijk om haar oogen.
Zuster Martha voelde niets, zag niets.
Ze liep - op het kerkhof - tusschen de graven door en de takken van struiken
slierden haar in 't gezicht; telkens stootte ze met den voet tegen de zerken, gleed ze
af op 'n kouden gladden steen, maar ze richtte zich weer op en liep door, op 'n drafje,
van de eene zerk op de andere, zoodat soms 'n donker geluid onder de steen stolde.
Eindelijk kwam ze bij een kleine, vierkante plek, iets hooger dan het gras er om
heen; 't was 'n donker grafje van vochtig omwoelde aarde.
Ze stiet 'n kreet uit, die snerpte door den nacht; in een boom klapte 'n kraai
wakker-geschrikt de vleugels, gierde met 'n krijsch omhoog; zuster Martha stond 'n
oogenblik stil, besluiteloos; rilde; ze keek om zich heen en huiverde van de
grafsteenen, die wit plekten in den nacht, vóór haar, naast haar, óveral om haar heen;
er ging een wind-zwaai over de boomen; de toppen bogen, de takken ritselden, er
vielen blaren, langzaam, als groote tranen.
Ze luisterde niet, ze zag alleen, beneden aan haar voeten, de zwarte, vochtige aarde,
losgewoeld....
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Ze wist waaròm die aarde los was, de zwaar-vochtige klei, ze wist wat daaronder
verborgen lag, stijf nu gedrukt door den zwaren grond....
En opeens, in 'n wild verlangen, liet zij zich glijden, liet zij zich vallen; ze voelde
zich knakken, eerst in haar knieën, toen in haar lenden, eindelijk benauwd-strak haar
hals; ze voelde hoe haar hoofd zwaar werd, hoe haar hersens vol werden, vol, vol
van donkerte, hoe zij zonk, dieper, diep....
En tegen de donkerte àchter haar gesloten oogen rees zacht 'n licht, 'n glans; ze
wilde zien, de oogen open doen, den nacht zien en wit geplekt de graven, maar ze
kòn niet; haar hoofd lag geknakt op haar borst, zwaar; goud glansde het licht in haar
hoofd, àchter haar oogen; er was, midden in, 'n gespeel van kleine licht-flitsen, 'n
tinteling in 'n kern van hel-wit licht: 't helderde aan, klaar en klaarder, 't breidde zich
uit tot heel ver aan den horizon; en inééns schrikte ze; in 't gespeel van de
licht-verglijdingen had ze plotseling 'n paar oogen gezien, blonk er nu, àchter den
glans, 'n kinder-figuurtje, zág ze, helderder, helderder, naderend in duizelende vaart
door 't licht: Anneke, de oogkens open, het mondje lachend als ten groet; ze zag het
bewegen met de poezele handjes, ze zag het lijfje spartelen in zoo helder-klaren
gloed; en plotseling, in een bloei van extase, zag ze stralen, goudstrakke stralen, die
uitstonden achter om het hoofd van het kind.
Ze sloot vaster, stijver nu de oogen; er kalmde iets in haar weg; ze had nu gezien,
wist nu; maar 'n begeerte groeide in haar nòg eens te zien; zacht probeerde ze de
oogen te openen, te kijken naar buiten door een even openglurende kier der oogleden;
ze meende, heel zeker, zooeven gezien te hebben met open oogen; ze wilde wéér
zien; 'n ontsteltenis sloeg haar tegen, krampte in haar borst, stokte de hijgende
ademhaling; ze zag den bleekdooden nacht, de vreemd bleeke, bleek-groene zerken,
de boomen grillig bewegend in blader-gespeel; en ineens, onder zich, dacht ze zich
den grond, opgewoeld, de dompig-vochtige klei....
Ze richtte zich op, strompelde; 'n benauwdheid vloeide uit haar keel weg; 't was
of ze dreef, òpgestuwd werd naar 't blanke licht; 't was of ze rees, langzaam, maar
gestadig réés, of diep onder haar de aarde zonk, de aarde zich uitbreidde in al wijder
cirkels; nú zag ze 't kind, 't kind in 't licht; 't dartelde voor haar uit, het wentelde doller
en doller in den glans om zich heen; nu
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keerde het kindje het hoofd naar haar toe; 't lachte, 't wenkte; maar het was niet meer
Anneke, 't was anders, 't had andere oogen, ander haar, 'n ander gezichtje....
Ze strekte de armen uit....
‘Ons Heerken’ - gilde ze - ‘Ons Heerken!’
Een donkerte sloeg haar plots door de oogen, blindend....
Toen viel ze, met 'n kreet, de oogen open-gespalkt; en in de néer-knakking van
haar val had ze gezien, duidelijk bewust, om nooit te vergeten, den bleeken, dooden
nacht, de zerken overal grijzend rondom, en vóór haar, ónder haar oogen de open
aarde, dompig en vocht.

VII.
Zuster Martha lag lang ziek, in zware koortsen; langzaam herstelde ze; eerst
herinnerde zij zich niets meer, lag dof en wezenloos te staren, wist niets meer,
herkende niets meer; maar 't bewustzijn keerde terug en het verleden herleefde voor
haar, brok na brok, eerst haar jeugd, haar ouderlijk huis, haar jaren in Tilburg, toen
óok de herinnering aan Anneke.
Ze sprak er niet meer over, met niemand; ze lag er aan te denken, vredig, rustig
als na een langen, zwaren droom; 't lag alles nu zoo vèr, 't was of er jaren waren
tusschen gekomen, of die herinnering al heel, heel oud was, van veel vroeger tijd.
Ze luisterde naar de verhalen der andere zusters, over nieuwe patienten, over
nieuwe gevallen op de operatie-zaal; ze begon weer mee te leven in den
gedachten-kring van het Huis, begon te vragen naar bizonderheden; ze herleefde
weer, voelde weer 'n verlangen naar haar ouden werkkring, naar verplegen,
verzorgen....
't Begon lente te worden, buiten; de boomen waren groen en de zon schitter-lichtte
haar kamer binnen; ze lag nog op bed, rustig, glimlachend, voelde zich sterker worden,
krachtiger, iederen dag. De zusters wandelden in den tuin beneden; langs het hek
liep een jongen met schel gefluit; zusterde Martha staarde gedachteloos naar buiten,
liet de zon koesterend over haar handen warmen; ze zag de tuin door, toen verder,
de donkergroene boomen van het kerkhof; dáár - dacht ze - dáár....
Heel rustig nam ze de herinnering aan Anneke, aan 't moedertje, in haar gedachten
en speelde er mee; heel voorzichtig betastte ze
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de kleine herinneringen, één voor één, bang als ze zich even onrustiger voelde worden;
ze dacht aan het wiegje, aan het kistje in de kapel; verder niet; ze herinnerde zich
niet, dúrfde zich niet te herinneren....
Ze schrikte op toen er op de deur van haar kamer werd geklopt; met matte,
kleurlooze stem riep ze ‘Binnen.’
Zuster Bernarda kwam de kamer in, in haar handen een bos witte seringen.
'n Oogenblik sloot zuster Martha dankbaar de oogen; de sterke geur bedwelmde
haar.
‘Dank je, Bernarda, hoe lief van je....’
‘Wil ik ze in een glas bij je bed zetten, dan blijven ze lang goed?’
‘Nee, dank je; laat ze hier liggen, op m'n deken, dan kan ik ze zoo af en toe 's in
m'n hand nemen en er mee spelen, 't is zoo mooi, al die bloemen.’
Nog even bleef Bernarda praten; toen ging ze naar beneden, naar haar zieken;
zuster Martha bleef alleen; ze voelde iets weemoedigs in zich opweenen bij het zien
van die bloemen; die geur herinnerde haar aan vroeger, aan haar ouderlijk huis; 't
was tòch of er iets in haar gebroken was, of er iets trilde in haar ziel....
Ze nam een tros seringen in haar hand en speelde er mee; weer keek ze naar buiten,
in den tuin, zag, verderop, de donkere boomen van het kerkhof.
Ze dacht aan Anneke en voelde zich droevig worden; ze wilde er zich tegen
verzetten, maar ze was te zwak, ze voelde, dat ze er niet tegen òp kon nog....
Ze nam 'n bloem en wuifde er mee, naar de verte, als 'n groet.
Groote tranen voelde ze komen in haar oogen, tusschen de oogharen; plóts gleed
er een, snel-vallend, langs haar wang.
Toen krampte ze de vingers stijf ineen en bad, herhalend aldoor dezelfde woorden,
tot ze van vermoeidheid in haar kussen terug viel en sliep....
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De noordenwind
door Pauline Le Roux.
Hoor! hoe de Noordenwind buiten huilt!
Maar wij zitten bij de lamp, gezellig bijeen. We hebben warmen wijn, kastanjes
en appelkoeken; vroolijke liederen en lange verhalen.
Stook het vuur flink op; schuif de gordijnen toe, en zie niet naar buiten in het
donker.
Geweldig en woest rukt de Noordenwind aan, zwiepend de takken; met vernieling
dreigend wat niet sterk is als hij. Nooit voldaan, hernieuwt hij zijn aanvallen altijd
weer. De sneeuw, die moe was komen rusten op de aarde, jaagt hij warrelend op.
Als een zinnelooze giert hij en huilt.
We hebben tochtlatten gespijkerd voor de vensters; de deuren zijn op slot, en we
laten hem buiten, den fel-kouden wind. Hem kunnen we niet verwarmen bij ons vuur.
We zingen liederen en we hooren er; oude liederen, die ons werden voorgezongen
toen we kinderen waren, en nieuwe liederen, nog nooit gehoord, die de stemming
van het oogenblik ons ingeeft.
Blij en helder, of geheimzinnig zacht, of verscheurend, wreed-onharmonisch, àl
naar de woorden van 't lied, klinken de accoorden, die begeleiden.
De zang zwijgt, en een oogenblik is het stil.
Hoor toch, hoe de wind huilt daar buiten.
Wind, waarom klaag je, en wat zoek je hier? Keer terug in je land van sneeuw en
ijs. We willen je niet hooren.
Opnieuw hout op het vuur! en vul de glazen!
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Vul ze met bessenwijn!
We hebben de bessenstruiken zelf geplant, als nietige stokjes, toen we kinderen
waren. We hebben de bessen geplukt, geperst, en in een vat laten gisten. Nu is het
oude wijnvat in stukken geslagen en verbrand. Den wijn bewaarden wij in den koelen
kelder. Hij is gewarmd en wordt gedronken.
Hoor toch den wind daar buiten!
Wie is hij? Wie vertelt ons van hem?
Schuif de stoelen bij en luister. Ik zal vertellen van den Noordenwind.
Een somber, forsch grijsaard is hij, die op zijn geweldig stormpaard komt
aangesneld over de witte velden. Een rusteloosdolende is hij; een half-waanzinnige,
die altijd zoekt, en niet kan vinden.
Hij wil, maar hij kan niet onthouden een lied, een enkel lied, zooals menschen
zingen; dat sneller doet kloppen hun hart, hooger gloeien hun wangen, blijder
schitteren hun oogen.
Als hij geleerd heeft dat eene lied, dan zal hij niet omdolen meer.
Want - in het Noorden, hoog in het Noorden....
Luister goed!....
Daar staat zijn koninklijk paleis van ijsschotsen.
En daar is opgegroeid zijn wilde, schoone dochter, sterk en frisch als zijn de
kinderen van het Noorden.
Vol en helder klonk haar kinderlach door het ijspaleis, en in den donkeren, langen
nacht maakte zij groote vuren, die hoog opvlamden: dat was het prachtigste
Noorderlicht.
Zij speelde met de jonge ijsberen, en leerde ze dansen op de achterpooten. De
rendieren spande zij voor haar slee, en in de rotsspleten van de zuidelijke hellingen
plantte ze rendiermos voor ze. Zoo speelde zij, alleen altijd, want vader wind had
voor veel te zorgen. Hij moest vliegen door heel de wereld, om kou te verspreiden.
En telkens als hij ging, zei hij:
- Je moet stil hier blijven, in het paleis of dicht er bij. Speel maar met de
ijskristallen.’
Maar zij hield veel meer van de grappige, kleine ijsberen.
Telkens zei hij het haar opnieuw, met in zijn toon een klimmende strengheid:
- Je moet stil hier blijven.
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- Zal ik dan nooit mee gaan naar het Zuiden?
- ‘Neen’, zei hij, ‘je blijft in mijn rijk, heel je leven’.
- Vertel mij dan iets van het Zuiden. Vertel het mij, éen enkele keer?
- Het Zuiden? Daar is geen sneeuw en ijs zooals hier. Er is niets van te vertellen.
En weg snelde hij, om kou te verspreiden over de wereld.
Maar de dochter van het Noorden vond geen genoegen meer in ijskfistallen en
beren.
- Als ik hier blijven moet altijd, dan wil ik kennen heel het uitgebreid gebied van
mijn vader, zeide zij.
Zij kleedde zich in het zuiverste wit, en haar blonde haren wond zij tot een kroon.
Want zij wilde gekend zijn voor de dochter van haar machtigen vader.
Een ijsbeer droeg haar op zijn rug Zuidwaarts; toen haar eigen, vlugge slee,
getrokken door sterke rendieren.
- ‘Keer nu terug, goede rendieren’, zeide zij, ‘de tocht wordt te lang. Op mijn
sneeuwschoenen wil ik gaan tot de uiterste grenzen van het noordergebied, waar je
mij gezegd hebt, dat zeevogels wonen’.
Zij snelde Zuidwaarts heen, tot waar zij kwam bij zwarte klippen, vol vogels; steile
rotsen, omspoeld door open zee.
Het levende water krulde in wit-gekruifde golven; het rukte aan de ijsschotsen en
spatte op in driftige schuimvlokken. In breede kringen zwierden de zeevogels boven
het water; zij riepen vreemde klanken, en rustten uit op de rotsen.
Toen zij haar zagen, streken zij voor haar voeten neer in dichte scharen, en vroegen:
- Wat brengt de dochter van het Noorden tot de uiterste grens van haar gebied?
- Het verlangen, om te kennen de open zee, en te vernemen van de landen daar
achter.
- Ja, daar zijn we geweest, toen het hier te koud werd, zeiden de zeevogels. Daar
was het toen beter.
- Vertel mij. Wat vond je er wel?
- We vonden er elkaar, want allen waren we er heengegaan. En dan waren er veel
visschen, heel groote en heel dikke. We leden er geen gebrek.
- Maar wat was er nog meer? vroeg zij.

Groot Nederland. Jaargang 5

360
- Rotsen, om op uit te rusten, zooals hier.
- Meer niet? Waren het juist zulke rotsen?
- Ja, juist zooals hier. Alleen met wat meer mos - dat is zacht voor de pooten, en
er groeiden dennebosschen tegen de rotsen.
- ‘Dat moet mooi zijn,’ zei het Meisje uit het sneeuwpaleis. Vertel mij van de
bosschen.
- Ze zijn als stukken mos, maar dan duizendmaal grooter. De takken lijken
beschermende vleugels, maar grooter en sterker dan de onze.
En vele dagen bleef zij bij de rotsen, en hoorde de vogels vertellen.
- ‘Trek met ons mee naar het Zuiden, als de koude tijd komt,’ zeiden zij.
- ‘Kom mee, nu!’ zei de stormvogel. ‘Mijn vleugels zijn sterk: ik kan je dragen.
In éen dag zijn we al heel ver weg, en dan breng ik je weer terug. Kom mee! Sla de
armen om mijn hals; zacht en warm zijn de veeren.’
En hoog zweefden zij, hoog boven de zee en de rotsen. Het was om er duizelig
van te worden, maar zij hield zich stevig vast.
- ‘Hoe mooi!’ zeide zij, ‘de maanbelichte golven en de zwarte rotsen! Laat me
heenstrijken dicht langs de rotsen. Ik hoor het geluid van de watervallen, en van de
beken, die door de bergkloven bruisen, ongezien. Nu gaan we voorbij de bosschen.
Wat een dennengeur! Stil, beweegloos staan de boomen, als wij vliegen er over heen:
En ik zal de zon zien rijzen, als we gekomen zijn op het Duineiland? Je vlucht is zoo
heerlijk snel!’
En zij stond in de duinen, duizelig nog van de snelle beweging.
Ademloos wachtte zij, dat de zon zou opgaan.
Het helm ruischte zacht. De kleine duinbloemen rondom waren nog gesloten.
In het Oosten steeg langzaam op de zon, en over de gouden brug, geslagen op de
golven, kwam tot haar een, die zij nooit gezien had. Hij droeg een gouden kroon op
het hoofd, en had een rooden koningsmantel aan, omzoomd met wit hermelijn.
- ‘Ik ben de Oostenwind,’ zei hij. ‘Is de Dochter van het Noorden gekomen, om
mij te vinden?’
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- Ik kwam, om te zien, wat is buiten het rijk van mijn vader. Ik ken u niet en ik zocht
u niet.
- Dan zal ik heengaan, tot Eene mij beveelt, weer te komen. Mòcht ik haar eens
voeren in mijn rijk, het kleurrijke Oosten. De heerlijkste kleederen zou ik haar
omhangen; de schitterenste, die zij zou kiezen. En altijd zouden er feesten zijn.
- ‘Dat is heel vriendelijk,’ antwoordde zij, ‘maar nog dezen avond moet ik terug
keeren in ons paleis. Ik wilde alleen maar de zon zien opgaan boven de levende
wateren van de eindelooze zee.’
- ‘Ik zal dan heengaan,’ zei de Oostenwind, en kuste haar ten afscheid de hand,
‘en ik zal weerkomen, als de Dochter van het Noorden dat beveelt.’
Stil was de lucht en zacht deinde de zee. Zacht zongen de golven bij het klaterend
zich krullen:
- Kom nader, kom nader!
Langs de duinhelling gleed zij omlaag.
De golven kwamen haar te gemoet. Ze gleden terug en kwamen weer.
Ze lokten:
- Kom nader, kom nader!
Zij trok de schoenen uit, en ging over het natte zand, waarin zich afdrukten haar
mooie voetjes.
- Kom nader! zongen de golven.
Het water bespoelde haar voeten. De witte wanten trok zij uit, en slingerde ze ver
van zich, in de duinen. Het lange, witte kleed tilde zij voorzichtig omhoog. Zoo stapte
zij door het water, dat streelde haar voeten en enkels.
- Nog verder, nog verder! lokten de golven.
- Verder! Kom verder! Daar wonen de meerminnen. Ze omvlechten hun lokken
met wier, ze dansen en ze zingen. Ze wonen diep in de zee, waar wonderlijke, kleurige
planten groeien; geheimzinnige, stille wouden. Ze spelen met visschen en zeeslangen,
en zoeken paarlen in de oesters. Maar het liefst komen zij, bij maneschijn, aan het
oppervlak van de zee, en dansen daar en zingen.
- ‘Kom toch!’ lokten de golven.
Maar zij liep terug, verschrikt.
En zij zocht kleurige schelpen aan het strand, handen vol, en
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met haar hand ving zij in de strandplassen garnalen en kleine vischjes, die zij
zwemmen liet in zee.
- ‘Daar is het beter en ruimer!’ zei ze.
Heel dien dag speelde zij zoo, totdat de zon dalen ging.
Toen zette zij zich neer op den hoogsten duintop, vanwaar zij de zon zag zinken
in zee.
Strak tuurde zij naar het gulden golvenbeweeg.
Toen zag zij komen van heel ver een nevelgrijs schip. Het naderde met snelheid.
De golven verhieven zich hooger en droegen het aan land.
Een, die aan de voorplecht stond, kwam tot haar. Een schitterend, goudgeel kleed
droeg hij, en op zijn hoofd een kroon.
- ‘Heil!’ klonk zijn groet. ‘Heil u! De Westenwind komt tot de volschoone Dochter
van het Noorden om haar te zeggen, hoe lief hij haar heeft. Ach! of zij komen wilde
in mijn nevelrijk! Wazig en zacht zijn er de kleuren. De nevelfeeën zullen haar leeren
gewaden te weven van zilverig grijs. Daarmee zal zij zich tooien, en ik zal haar
bewonderend lief hebben. Als ik zweef over de aarde, buigend en brekend de boomen;
voortjagend het zand, tot blinkende duinen het opeenstapelend, dan zal ik haar
wevende weten op 't stille neveleiland; en gelukkig zal ik zijn, als ik bij haar
terugkeeren kan. Mijn schip ligt gereed. Kom mee!’
- Ik ben een kind. Laat mij spelen als een kind. Heel korten tijd zal ik hier zijn.
Eerbiedig kuste de Westenwind haar hand, en ging.
- ‘Zie, de avondster schittert al!’ zei de stormvogel. ‘Laten we weer gaan naar het
Noorden.’
- Ach, laat mij blijven, nog een enkelen dag. Ik ben zoo moe. In de duinen wil ik
slapen gaan, waar het helm zacht zal wuiven boven mijn hoofd.
De sterke vogel breidde zijn vleugels over haar uit, en rustig sliep zij.
Het vreemde ontwaken in de duinen!
De zon stond al hoog, toen zij wakker werd.
De oogen half gesloten, lag zij een poos, te genieten het heerlijk ongewone.
Langzaam sloeg zij de oogen op, boven haar hoofd welfde zich de hemel blauw.
Een lange helmpluim wiegde heen en weer. Een
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kevertje klauterde er tegen, het tilde de roode dekschildjes op, en vloog op de vleugels,
die er onder lagen.
Het wonder volgend met den blik, was zij overeind gerezen.
Hoe mooi, de zachtgetinte duinen! Hoe aardig, het konijn, dat op de achterpootjes
staan ging, de oortjes recht; het neusje bewegend op en neer; de oogjes glurend naar
haar, van achter een dorenstruik.
En 't hagedisje, dat vlug heenglipte over haar voet; 't vlugge, groene hagedisje met
oogen van goud.
En het duinzand, dat zoo warm aanvoelde in den zonneschijn; dat zij in fijne
straaltjes liet glijden door haar hand.
En de duinbloemen!
- Ik blijf hier zoo korten tijd,’ zei de Dochter van het Noorden tot de duinbloemen.
‘Vertel mij veel geschiedenissen. Als ik honderd mooie sprookjes hoor, zal het mij
zijn, of ik hier honderd levens geleefd heb. Waarvan wil je mij vertellen, witte
braam-bloesem?’
- Van den Zuidenwind, die kwam gegaan over het land. Hij droeg een mantel van
het klaarste luchteblauw. Hij reed op een paard van het schitterendste wolkenwit.
Geen halm werd gebogen, geen bloem geknakt, als hij ging over de duinen. Een stoet
van bloemen omringt hem overal; witte vlinders omfladderen zijn hoofd, en blauwe
libellen; gele narcissen trompetten zijn glorie; òm hem is zacht gelui van lelietjes
der dalen en wilde hyacinten. Alle bloemen hebben hem lief, want hij is mild en
goed, en zacht is de streeling van zijn hand. Dit is mijn vertelling.
- ‘Kon ik hem ook zoo zien,’ fluisterde de Dochter van het Noorden.
- ‘O, hij zal komen, zeker komen,’ prevelden in koor al de bloemen.
- ‘Hij zal komen,’ zei de Dochter van het Noorden. ‘De bloemen voorzeggen, dat
hij komen zal. Ik heb hem gezien, ik ook, eenzaam in het Noorden. In mijn droom
zag ik hem, met zijn mantel blauw, en zijn oogen diep - diep als de hemel bij
maanlooze nachten.
‘En ik weet, dat hij kwam, ongezien, in het rijk van mijn vader en bracht er het
rendiermos: een groet van het Zuiden. Wel goed is de Zuidenwind. Hij moet komen.
Ik zal losmaken mijn haren, dat zij golven om mijn schouders, een wijde
koningsmantel.
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Hij zal mij leeren, ze te vlechten om mijn hoofd. Hij zal ze omkransen met blijde
bloemen.’
- ‘Kom mee!’ lokte de Stormvogel, ‘en ik draag je den Zuidenwind te gemoet.’
- ‘Neen,’ zeide zij, dat niet. Vlieg, mijn goede vogel, vlieg naar het Zuiden; zeg
den wind, dat ik hem wacht.
Op zijn breede wieken steeg de vogel omhoog en vloog naar het Zuiden. Staande
op den hoogsten duintop staarde zij hem na.
Zij zag hem als een kleine stip verdwijnen in de verte. Zij stond daar, de hand
boven de oogen, afwerend de zonnestralen; de haren los, een wijde koningsmantel.
- ‘De Zuidenwind bracht mij het rendiermos,’ fluisterde zij.
‘Mijn vader wil dooden mos en bloemen, maar ik heb den Zuidenwind lief. Ik wil
smeeken mijn vader, te sparen de bloemen, en te sparen hem, altijd. Heerlijk zal zijn
het rijk van den Zuidenwind.’
Een geweidige beweging geschiedde in de luchten.
Het was de zuidenwind niet, die kwam. De Noordenwind stond voor haar. Hij was
komen aanvliegen, over het water, zoo snel, dat woest schuimden de golven.
Hij drukte haar tegen zich aan met zijn sterke armen, sluitend haar mond met de
hand. Hij droeg haar met zich voort, terug naar het Noorden. Zij zag, hoe hagelsteenen
vernielden de duinplanten; hoe het dennebosch op de rotsen boog en zuchtte.
In het ijspaleis is zij teruggekeerd. Haar wit kleed fonkelt van sneeuwdiamanten,
maar van haar lippen klinkt nooit meer een lach, en gedoofd is het vuur in de oogen.
Zij speelt niet meer met de kleine ijsberen; zij ontsteekt geen vreugdevuren in den
langen nacht. Als de Noordenwind terugkeert, na lange omzwerving, komt zij hem
niet blij te gemoet.
Kon hij haar zingen éen enkel lied, zooals menschen zingen, die blij zijn en
gelukkig, zij zou hem aanzien, weer liefhebben kunnen. Maar hij kan niet onthouden
een enkel, blij lied.
Arme, wreed-koude wind! Wij kunnen u in de kamer niet binnen laten; niet
verwarmen bij ons haardvuur.
Werp hout op het vuur, laten we zingen, en vergeten den wind daar buiten.
RIJSWIJK 1907.
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Levensleer
door Louis Bonheyden.
Eerste Deel.
I.
- Paulke, mein weiveke, schiedt er ne kier aait, ge zilt iw uugskes krijnke.
Het was madame Verpoest, die dit zei. Zij zei het tot haar dochterken Paula, in
den omgang Paule of Paulke geheeten.
Het begon inderdaad heel duister te worden om nog te borduren bij 't raam in de
kelder-eetkamer, hoewel dit raam tamelijk hoog en heel breed was. Wagens reden
op de straat aan of weg, werklieden spoedden zich voorbij. November hing in zware
wolken over de stad, en nu begonnen zelfs sneeuwvlokken te vliegen, dra smeltend
in de modder, zwart en glad als zeep.
- Zuu vroeg op 't joar! riep madame Verpoest, omhoog kijkend uit. ‘Toe, Paulke,’
maande zij het meisje nog eens aan.
Met een zucht vouwde deze haar borduurwerk toe. Zij was zoo vlijtig, Paulke. Zij
kon er nooit toe besluiten haar werk te staken wanneer de avondasch binnendrong.
- Zjanitte! riep nu madame Verpoest, naar den achterkant toe, waar de keuken was
en gedempte huishoudelijke geluiden hoorbaar waren. ‘Zjanitte!’
- Wa blieft er ih, madame? antwoordde een sleepende klaagstem.
- Es de kontuir ope?
- Of dat de kontuir open es?
- Ha joa 'k vroage 't ih.
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- Joa j' hei, madam, 'k doe e'k ik hem alteid open as 't oavond wordt.
Een lucifertjes-schrap. Een groote gasplof, een helder bec-auer licht. Met een
ruwen ruk trok madame Verpoest het rolgordijn naar beneden.
Madame Verpoest was gezet, groot, met een stompneus, sproeten in het rood
gezicht en wollige rosse haartjes op de kin. Haar linkerbeen was een ietsje korter
dan het rechter, wat aan haar gang iets waggelends gaf, als van een dikke, zware
eend.
Die eetplaats, voor een keldering hoog van steekte, leek ruim, met een breeden
spiegel op het schoorsteenblad, en een penduul, in navolging van brons, waarop een
herderinnetje prijkte, twee lammetjes hoedend, welke in hun onbeholpen houding
zeker geen neiging tot wegloopen toonden, wat de hulp van een hond overbodig had
gemaakt. Een zoogenaamd ‘duvelken’, zwart kolom-kacheltje, dat naar willekeur in
zijn schuilhoekje onder den schoorsteen kan geduwd of er uitgetrokken worden; een
tafel, een lessenaar, een piano, maakten de verdere meubileering uit.
Bij dat ‘duvelken’ zat, ineengezakt in een fauteuil, een zeer dikke, oudachtige
man. Langs weerskanten puilde het vleesch van zijn onbeholpen lichaam onder de
armleuning uit. Zijn mond, die een buitengewone lippen-ontwikkeling had gekregen,
was scheef getrokken aan den eenen kant. Zijne kalfsoogen keken verdwaasd voor
zich uit.
Vlug trok Paula haar stoel tot bij de tafel onder den lichtkring, ontvouwde de
groene toile-cirée, waarop het wit borduurwerk vastzat, en dra waren naald en draad
weer in beweging.
- Zoede nie zeggen dasse 't veur heur bruud moet doen? zei de moeder.
- Zie, sprak Paula, as ik mei nie 'n hoaste 'n kan mein blouse nie af zein teuge dat
Eugenie komt.
- Moet-te nih blousen droagen van wit goed in de winter uuk? vroeg madame
Verpoest, half ntevreden, half met een zekeren trots. ‘In meinen teid was wirken
troef, ik spreek ik hier van nuudig wirke! En dat hei 'k heul mein leive moeten doen
uuk, as ge d'êwste van achte zeit! Joa, wirken hei 'k gedoan, al woaren me welstellende
meinsche. Voader was den ieste mandemoaker van de stad. 'k Hè 't ilder al zuu dikkels
verteld: as ik geboren bin, vroeg hij aan de vroeivreiwe: Wat hé Onzen lieven Hiere
verliend?’
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en ze zei: ‘Iene veur den bessem en den dweil.’ Ze miende doarmee dat 't 'n meiske
was.
Deze zelfbewierooking, als nuttig lid der samenleving, scheen haar effect te missen.
Paulke borduurde voort met vlijtige handigheid en de andere dochter, Marina, die
ook in de kamer stond, legde de piano open, stelde een muziekboek op en begon te
tjonken aan een studie van Bach.
Paulke was twee en twintig jaar oud. In de eerste vervalperiode van vermagerd
meisje, leek ze veel meer op een aankomelinge met haar schraal figuurtje en haar
plat borstje, waarop de trouw gedragen ‘schamphelaarkens’1) met vergeefsche
pogingen tot behoorlijke afronding, niet veel kans hadden om een doelmatige réclame
voor den verkooper te maken. Het bovendeel van haar fijn gezichtje was lief, de
wenkbrauwen zuiver afgeteekend, maar haar groote zwarte oogen zonder diepte noch
uitdrukking, leken op balletjes git, hare kleur was bloedloos-vaal, de stem had iets
slepends-treurigs, als van vroege, verholen wereldsmart. Het geheel deed aan
zwakheid en ontbering denken.
Marina, daarentegen, drie jaar ouder, was een bloem van een meisje. Het was haar
duidelijk aan te zien, dat zij de kunst van caoutchouc niet hoefde in te roepen om
haar buste volheid bij te zetten. Zij was daarbij slank van gestalte, zeer dun in 't
middel en haar vol, ietwat langwerpig gelaat bloosde als een rijpe perzik. Beide
zusters droegen de haren, naar de mode, omhoog onder een verborgen wrong, in
golvingen gekruld, waarvan de scrupuleuze regelmatigheid zelve het onnatuurlijke
verried. Bij Paulke was het haar kastaanje-bruin; bij Marina was het tot het vorige
jaar ook aldus geweest; maar sinds had het zich verbazing-wekkend ontkleurd en
pronkte nu als Venetiaansch ros in zijn oprecht weelderigen groei. Wie goed zag en
van dichtbij onder het over-hangend gewicht had mogen gaan inspectie houden, zou
wel op eenige millimeters lengte het bruin aan den wortel hebben ontdekt.
Paula borduurde dus. Marina tjonkte op de piano. De vader zat versuft te staren.
De moeder was verdwenen.
Dat duurde zoo een heele poos. Een sleutel kraakte in 't slot aan de voordeur; een
zware stap kwam langs de vier of vijf treden omlaag en Julien trad binnen. Hij keek
eens rond wie er

1) Spotnaam voor valsche figuren, naar den naam van den fabriekant gegeven.
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in de kamer was, wierp zijn pet op een stoel en ging zitten met een zucht van
verlichting, de beenen uitstrekkend, als iemand die zeer moe is.
De oudste zoon....
Hij was breed en kloek, zwaargeschouderd, middelmatig van gestalte, met een
rood gelaat, een donkere korte knevel en het zwart haar als een gebreide muts te ver
over zijn laag voorhoofd gegroeid. Zijn kleedij was niet keurig. Het halsdoek hing
los met twee ongelijke tippen, de hemdsborst was ietwat bezoedeld. Hij droeg Stoffen
pantoffels, waarvan het rood en bruin betere tijden hadden gekend, voordat een zwarte
koollaag ze onwelkom bedekte. Nu keek hij naar de pendule op het schoorsteenblad,
maar het was niet om de herderin of haar lammetjes te bewonderen, want:
- Goan me wei nie eite dan vandoage? vroeg hij zonder dat het duidelijk bleek
tegen wie deze woorden waren gericht; en hij legde zijn twee handen,
vingers-uitgespreid, vóór zich op de tafel. Zij waren dik, groot, rood-verbruind; haar
groeide er op, dat zich zelfs niet tevreden hield met die onbillijke huidverovering,
maar zijn domein tot onder den vuilen band van de hemdsmouwen kortkrullend
uitstrekte.
- 'T es koart veur den achten, hernam hij, als een klacht van ongeduld.
- Seffens, peis ik, antwoordde Paulke, ook een blik op de pendule slaande, ‘huur,
ma es bezig aan't vlies, g'huurt et sisse’.
Hij wendde het hoofd om, naar het eentonig geklank van gammespel op de piano.
- Goa-de gei nie 'n beitsen opheiwe? vroeg hij.
Marina speelde maar immer dapper door.
- Ha, jonge, zei-de doar? zei minzaam madame Verpoest weer binnenkomend.
Doch hij beantwoordde haar welkom niet anders dan door het misnoegde, op
Marina doelend:
- Moeder, doe de dieë doar ne kier opheiwe mee heur zogereie.
Maar vóór madame Verpoest den tijd had om tusschen beide te komen sloeg
Marina de piano toe, begon te schreien en snokte: - Hei 'n kan nie verdroage da 'k
mein lesse studeire, en mademoiselle Strak die morge komt, c 'est vrai aussi toujours
comme ça vous, en zij nokte hoe langer hoe meer, met de twee handen voor het
aangezicht.
Julien stoorde er zich niet aan.
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- Eite, vroeg hij; en op een vermaan van zijn moeder: Julien toch! verklaarde hij: As
ge gei azuu ne heulen dag baaiten gestoan hêt bei de koolelossijnge aan 't schip in
de keiwe, of baaiten aan 't magazein bei den baskuul, meugde zeker wel van da
gerichte bevreid zijn, as ge thaais komt.
- Allo, allo, de vreide, as 't ilder blieft, bad madame Verpoest; en zij begon de tafel
te dekken. Paula schoof wat weg om plaats te maken voor die nuttige verrichting en
borduurde voort. Jeannette kwam binnen met een blikken korf aan den arm, waaruit
een opgerold werkschort en de tippen harer kloefen keken, benevens de hals eener
flesch. Jeannette zag er net en handig uit. Zij stond en wachtte.
- Keik, kind, hier zein ih boterhamme,’ zei madame Verpoest, haar een pak in een
stuk dagblad gewikkeld overreikend, en hier ih twie eiers, 'k hei de
mieste-n-aaitgezocht en ze zein toch al zuu diere!
- Danke, madam; en Jeannette glimlachte zoo blij, de eieren voorzichtig in elk een
van haar klompen bergend: - Ze zein veur meinen boas, och hiere! hei hêt het nih
zuu lastig, hei hêt de nachtdienst in de stoasie.’
- Jeannette, as 't ih blieft, zeg ne kier aan Eugenie, dat ze moe zien da ze zoaterdag
uuk komt, zei Paula.
- En woarveure dàtte? vroeg madame Verpoest met de twee handen op de heupen.
- Veur mein blousen, ommers, mama, 'k zal der morge mee gedoan hên, antwoordde
Paula op een zachten toon.
- Ah joa, 't es woar uuk, mein kind, 'k hoa 't al vergeite, zei even vriendelijk madame
Verpoest: ‘hawèl, Zjanitte, zeg het gei heur.’
- Zie, madame, 'k wil ekik da percies wel doene; moar ge weet gei zu wel as ik,
dat Uizeken heur vaste doagen hêt, z'es zei overal gegeird, azuu 'n nisteg noaisterigske
van-e meiske.
- Eiwe kalante goan toch veure zeiker? Zeg gei heur, dat 't nie gepast 'n zal zein
as ze deserteirt.
- Elle doit changer aussi le col de mà blouse, van de meine, zei Marina, op ietwat
stilleren toon tot hare moeder, de werkvrouw heelemaal negeerend.
- Kompt ze niet, 't en es mein feite niet; 'k 'n kan veur heur nie instoan; ze weun
zij moar op mein koamer. Ge zilt het over-
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morge weite, as ik noar mein wirk kome, antwoordde Jeannette. Nauwelijks was de
daghuurvrouw weg, met een ‘goen oavend’ door andere ‘goen oavens’ beantwoord,
of Marina begon:
- Mama, woarom 'n pakte toch gien meisse die hier sloapt, une qui ne doit pas
découcher, leik overal elders? Wa zeide mee 'n binnediensterigge, ge 'n keunt ze 't
zelfs nog nie alle doage kreige.’
- Zweig gei 'n beitse, antwoordde madame Verpoest, de zaak hiermede zonder
verklaring beslissend afdoende. En zij wierp een voor hare dochter onmerkbaren blik
op Julien.
En juist nu verscheen de jongste zoon: Florimond. Al zonneschijn! Een beeld van
frissche jeugd, deed hij denken aan een mooien appelboom in overweldiging van
lentebloei. Groot, met een rozig gelaat, blauwe oogen vol levenstinteling, blond haar
en een goudblond sikkebaardje op de kin.
- Maatje! riep hij, als een schooljongen, ofschoon hij reeds een paar jaar op een
handelskantoor werkzaam was, - Maatje, mein maatje; en half in nuk, half in streeling
sloeg hij zijn arm om haar schouder en kittelde haar eens lichtjes in den hals. Het
was gedaan, voor ze den tijd had hem met een gevleid-vroolijken lach en een ‘zotte
jonge toch!’ zacht weg te duwen.
Hij was reeds bij zijn vader, een mooie, stevige hand lag neer op dezes schouder:
- Dag, poatjeko! zei hij, den armen man met bezorgde liefde in de oogen kijkend.
Dezes trekken ontspanden zich, voor zooveel het op een gelaat zonder gevoel of
wilsbestuur nog mogelijk was. Hij deed een wrikkende beweging en wilde iets zeggen,
maar de tong weigerde haar dienst, en enkel een onverstaanbare wanklank kwam uit
den scheeven mond.
Aan tafel nu....
De hoofden bogen, de handen vouwden samen en Marina begon hardop:
- Notre Père qui êtes aux cieux, votre nom soit sanctifié. Que votre règne nous
arrive, enz. enz. Florimond had papa's rolzetel bij geschoven, Paulke had hem zijn
servet rondom den hals geknoopt. Zij zat naast hem, zij zorgde voor hem. Hij dronk
zijn soep uit een spoelkom. Hij dronk bier uit een pint, half volgeschonken en at met
een houten vork uit vrees voor mondkwetsuren. Het vleesch had zij hem
voorgesneden. Met onbeholpen
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beef-bewegingen gelukte het hem alles, wat morsend, tot de gewenschte bestemming
te brengen.
Dra was men zonder veel praten klaar. Julien ging bij een hoogen lessenaar staan,
haalde een notaboekje uit zijn vestzak en begon daaruit in een register over te
schrijven. Paulke had bedrijvig met Florimond de groote tafel verplaatst in een hoek
en een klein speeltafeltje bijgeschoven. Ook haalde zij de dobbelsteenen en den
teerlingbak. Het was 't genot van den hulpbehoevenden vader, 's avonds na het eten
een partij te spelen met zijn jongsten zoon.
De moeder had Florimond heimelijk eenige nickelstukjes in de hand gestopt, met
een blik van verstandhouding, voor mogelijk verlies. Paulke zat bij vader, heel dicht
bij hem. Zij was het die de dobbelsteenen voor hem opnam en ze hem telkens in de
hand gaf. Op de schalie was het boomken klaar met krijt geschreven en nu ging het
gooien er op los. ‘Uugskes, deuskes, droaiers, virkes, veinke’, steeds met
nieuwsgierigheid, schoon soms teleurgesteld begroet!
- Vier zisse!
O, als de lamme man zulk een worp sloeg, dan vertrok zijn mond tot iets, dat bijna
op een glimlach leek, en een gekreun kwam er uit, als van een hondje dat nog niet
blaffen kan.
Het huis ‘waaronder’ de familie Verpoest woonde, was nieuw gebouwd in een drukke
poortstraat van Sint Amandsberg, groot en heel hoog. Enkel de kelderverdieping er
van werd dagelijks benuttigd. Bij het binnenkomen had men een vestibule van een
drietal meters vierkant, een tiental wit-marmeren treden naar omhoog - het zoogezegd
gelijkvloers - een vijftal zijds naar beneden. Bij zeldzame pronkgelegenheden gingen
de salons open. Er waren vier vensters naar den straatkant met de deur in 't midden,
waarop een koperen plaat, steeds blinkend gepoetst:
J.B. VERPOEST, Charbons et Cokes.
Links was er een Vlaamsche kamer; vervolgens de trap naar boven met een glazen
dom en daaronder, op zij, een spreek-kamertje. Er was dus ruimte ook in de keldering
en gelukkig! want de plaats, die eertijds onder de Vlaamsche kamer tot bureel diende,
moest, nu dat het hoofd van 't huis door lamheid
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was geslagen, tot slaapvertrek dienen. Florimond, als eventueelen nachtelijken helper,
had er ook een ijzeren bed staan. Daar werd de lamme door zijn jongsten zoon des
avonds in zijn mekanieken zetel heen gerold en er 's ochtends op dezelfde wijze
uitgehaald. Die wandelingen maakten de eenige van zijn leven uit.
Madame Verpoest zag dat Julien, na den lessenaar met een slag te hebben dichtgedaan,
in den spiegel keek, zijn halsdoek rechtknoopte en vervolgens naar zijn overjas greep.
- Nog aait? vroeg ze teleurgesteld.
- Eh, wa zoe 'k doen dan? en hij vertrok met een gezamenlijken ‘goên oavend’.
Zij zag hem na, haar oudsten zoon, en zuchtte stil. Zij keek naar Florimond: Welk
een verschil tusschen die beiden! De eene altijd lief en opgewekt, de andere altijd
barsch en stug. Goed was Julien voor de zaken, dat stond vast, maar ‘och Hiere, ne
meins es toch uuk gediend mee 'n vriendelijk woordeken’. Zijn gedrag! Ja, ja, zij
had menige harde noot moeten kraken met hem. Wiens schuld was het, dat ze geen
meiden houden kon!... Als Florimond, haar engel van haar Florimond nu maar op
den goeden weg mocht blijven....

II.
Het was een verre tocht voor Jeannette om bijna dagelijks, van de Dampoort naar de
Brandstraat terug te keeren.
Maar zij was betrekkelijk jong en zoo moedig. Zij was het slaven gewend.
Eerst door de Dampoortstraat met haar vuile modder bij regendag en het vêle gerij
van wagens en trams, met de botsing der voetgangers op de smalle trottoirs.
De lucht deed haar goed, hoe koud of hoe slecht het weer ook wezen mocht. Na
een heelen dag schrobben en schuren binnen huis of het ontzenuwend, verzwakkend
aan de kuip staan in de warme walmen van de zeeploog, was ze soms blij dat de
familie Verpoest zoo ver van haar af woonde.
Aan den hoek van de Damstraat gekomen, aarzelde zij telkens: zou ze langs het
Steendam en over de Vrijdagmarkt, gaan of
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langs de Roode Torenstraat? Soms koos zij het eene, soms koos zij het andere. En
tusschen de twee bruggen, die, de eene rechts, de andere links, naar die Straten leiden,
bleef zij een wijle roerloos staan. Het was er zoo vrij, zoo open, men snoof er de
lucht met volle teugen op. Er lag iets geheimzinnig-aanlokkends voor haar in dat
ruischend, donker, neerstortend water, zoo onrustig hier, zoo kalm een eindje verder,
met de vele gaslichten die er, uiteenloopend in glansvlekken en spatten, in lange,
rimpelige strepen naar de diepte, zich als maneschijn weerkaatsten.
Jeannette dacht volstrekt niet, dat het daar heerlijk was. Maar zij onderging een
onbewusten indruk van grootschheid en genot. Het was iets verkwikkends, dat over
haar kwam, net als het haar onwillekeurig verprilde de sterren boven haar hoofd te
zien pinken bij mooien avondstond.
Nu spoedde zij zich naar huis, nu dat de sneeuw hoe langer hoe dikker dwarrelend
rondom haar hoofd en in haar gezicht vioog. Zij had geen regenscherm. Wie zou
daaraan gedacht hebben, toen ze 's morgens met heldere lucht vertrok! Zij maakte
dus spoed geheel den weg door en zoodra ze over de Predikheerenbrug was, begon
ze te loopen door de verlengde Zwarte Zusterstraat en over de gedempte gracht der
Houtlei, schuins-links verder op naar de smalle Brandstraat, die, bij het contrast der
grootestraten-verlichting, als een zwart hol ongastvrij haar aangaapte.
Jeannette was al gauw aan haar huisje, een eigenaardig huisje van het oude Gent,
in die eigenaardige straat, waar er nog enkele van dat soort bewaard zijn. Het helde
bouwvallig voorover met zijn trapgeveltje. Achter het venster het eenig bovenvenster,
brandde licht. Euzeke was dus reeds thuis.
Jeannette had een sleutel; want de kinderen, Tansken en Emmatje, moesten op
haar bevel in bed wezen, voordat ze thuis kwam.
- Ze moeten toch ilder sloapken hên, azuu twie jonge schoapkes!
Emmatje ging nog op de stadsschool, ze was tien jaar oud; maar Hortense, Tanske
genoemd, die slechts twee jaar ouder was, had reeds al de huishoudelijke
beslommeringen op zich genomen; moeder uit van 's morgens tot 's avonds heel de
week; vader die 's middags kwam eten, op vaste uren, en nu hij in de groote statie,
bij het verzenden der pakken, den nachtdienst had, vroeg ontbijten moest, waarna
hij rusten ging, tot Hortense hem riep,
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dat het middagmaal klaar stond. Emmatje kwam dan ook van school terug en alle
drie zaten aan.
Jeannette trad het ledige woninkske binnen en draaide het pitje van 't zorgvuldig
neergelaten petroleumlampje helvlammend op.
Zij keek goedkeurend rond in het vertrekje met een trede in, scheef van wanden
aan den eenen kant; maar zoo rein-wit gekalkt, de kachel blinkend-zwart, geen enkel
voorwerp slingerend op stoel noch tafel. Haar eerste was het deksel van de stoof
opheffen om naar 't vuur te zien.
Ja! Goddank! het brandde nog met blauwe vlammetjes over de asch en de
schribilden, die het toedekten. Opgepookt, met wat kolenmul er op, laaide het lustig
naar omhoog.
Jeannette borg de twee eieren in de schapraai en haalde een boterham uit het
meegekregen pakje. Daarna nam zij een pekelharing uit de eetkast dien ze ruw het
vel aftrok, de ruggegraat uitpelde benevens nog eenige kleinere graten, en waarin ze
met eetlust beet. Verwarmde koffie diende als drank. Dat was haar avondmaal. De
eieren werden voor haren ‘boas’ gespaard.
Maar zij keek nog eens rond.
Geen gerucht was hoorbaar, behalve het getik van 't hanghorloge. De eenzaamheid
drukte haar. Zij ging aan de trap, die met een val van boven toelag en riep, al wist
zij het heel goed: - Uizeke, zei-de gei al thaais?
- Bei joa-j ik, Zjanitte, 'k ben ekik thaais, antwoordde een jeugdige stem.
- Toe, komt 'n beitse bei mei zitte, leik 'n broave.
- Moar, Zjanitte, 'k hè toch nog zuuveel te noaie, mein schoap.
- Toe, toe, 't er mag toch wel 'n half uurken af, zeiker?
Het meisje liet zich verlokken, en daalde zoo vlug de trap af als een kat, al was
die trap gevaarlijk steil. - Hier bin ik! lachte zij.
Al jeugd, al bloei ook aan haar net als bij Florimond; maar wat hij in het blond
was, dat was Euzeke in het zwart, met donkerder gezondheidsblos. Zoo rond, zoo
mollig, zoo frisch; men zou nooit gewaand hebben, dat zij haar jong leven meest
zittend binnenshuis doorbracht. De kleine zwarte oogjes tintelden van wakkeren
levenslust onder de dichte wenkbrauwen en het rijke kroezelhaar.
- Zit ih neire, zei Jeannette een stoel bij de kachel trekkend, blij welkomlachend.
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Het meisje huiverde, met een langgerekt Brrr!
- 'k Hè toch zik ne keiwe! klaagde ze.
- Van woar kom-de dan?
- Moete da vroage? Ha, van madame Carbonelles. 't Es toch 'n schande van ne
meins azuu ne heulen dag in 'n koamer zonder vier te zetten!
- Uize, veur da 'k et vergeite, madam Verpoest vroagt of da ge zoaterdag uuk zoedt
wille goan wirke.
- Joajek, antwoordde beslist Euzeke, tot opkijkende verwondering van Jeannette,
die allerlei tegenwerpingen had verwacht.
- Joajek, zig ik, herhaalde Euzeke, - ge moet gij zuu verwonderd nie zein.
- Ha joa, omda 'k weite, da ge de zoaterdag bei madame Carbonnelle-n-uuk goat,
meende Jeannette.
- 'k En wille der nie mier goan, zei Euzeke moedwillig. Watte! ne meins azuu te
versteive zette; veur zik 'n reik volk.
- Zeg oardig volk, ge weit er giene rechtere kant an, meende Jeannette. Ze weunen
in 'n schuun haais, al in de luxe en as er 'n rekeneinge komt, ze kuine ze nie betoale.
'k Hè d'r ommers geweund veur meisse, as da wuinen hiet woar da ge moar drei
weiken 'n bleift. As er iemand kwam om gild, 'k moest alteid zigge, da madame aait
was. Menier 'n tel nie mee, dat es 'n ootjen in 't cijfere.
- Ze luup heule doage langs de stroate-n-uuk, pruttelde Euzeke, 'k zitte doar alteid
alliene en as ge peist dasse mee al ilder muusche thons nog zuu gierig zein, da 'k
meinen teid moe hangen aan madam's kaaiels van himde te repareire.
- Vreiwenhimde lappen! zei Jeannette met den grootsten blaam, - van den twiede
kier dasse weire gewassche worde liggen z' in de kaaip in brokken en stikken.
Vreiwenhimde sleiten overal geleik.
- Joamoar, ze moe zei spoare veur heur twie soepe van zeuns, zei Euzeke.
- Doar wordt ej-ei alle soorte van gezeid, sprak Jeannette geheimzinnig omziende
naar onmogelijke luisteraars. 't Scheint dasse zei geld lienen op huugen interest aan
de dieë die in de krot zitte. Dat er oardig volk komt is zeiker, azuu hieren en damen,
ge zoedt precies zegge, da 'z ulder wigsteike, bei nacht en onteie, 'k hêt genoeg gezien
op de korten teid da 'k er meisse was.
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Madam zei mei ne kier: Zjanitte, zei ze - ne kier da 'k de deur open hoa gedoan zonder
da madam heuren bellen hoa; want ze liep alteid zelve, zuu geiwe of da ze 's oaves
de belle 'n heurde - Zjanitte, zei ze, as ge gei iemand zoedt kinnen, die hier komt,
hêwt da veur ih, en spreikt er tuige nieman van.
- Ne meins 'n màg nie spreike, zei Euzeke, die ook wel iets te weten scheen; en
zij stond op.
- Toe bleif nog 'n beitse, bad Jeannette.
Maar 't meiske antwoordde:
- 't Stoelke zigt: zit nog wa, en 't beddeke zigt: lig nog wa, moar nih moe 'k goan.
'K hè toch nog zuveile te doen. 'K moe nog twie broekskes moake veur Fonske van
madam Pieters, 't moet er morgen ien van aandoene....
- Uizeke, 'k 'n verstoa mei aan ih niede, hernam Jeannette; 'k begreipe dage dag
en nacht wirkt veur ih boterhamme, moar wat da 'k nie 'n begreipe veur azuu 'n snel
meiske van twintig joar, dage toch nuunt of nuunt ne kier noar 'n danszoale 'n goat
en da ge nog gien lief 'n hêt!
Euzeke lachte met al haar schoone witte tandekens bloot:
- Vinde-gei da zuu oardig?
- Joajek, bekende Jeannette.
- Och, mein schoap, sprak Euzeke weer ernstig, woar zoe 'k ik noartoe luupe de
zondag, anders as ne kier toe bei mein tante.
- Doen leik 'n ander van ih joare, doar!
- As mein gruutmoederke leifde, mein broaf gruutmoederken, - en Euzeke's stem
verkropte lichtelijk, - me woare wei da gewend van noar tante's te goan koarte, en
nih, da gruutmoederken op Mariakirke ligt, nih goa 'k ik doar vuurt.
- En nog giene vrijer?
Euzeke werd vertrouwelijk.
- Keik, Zjanitte, doar zoe azuu nen broave jonge kome, mee 'n goe ambacht, en
hei zoe mei geire zien en ik hem, 'k zoe ekik zeiker treiwe leik 'n ander; moar vuuders
van de reste, nien ik, Zjanitte. As ik azuu 's oavens noar haais kome en da 'k achter
mei huure: Pssst! of: ma 'k 'n endeke mee ih mee goane?, of: Mietje, mein poezeke,
kom ne kier hier!.... 'k 'n keike nie omme en 't es siffes gedoan.
- Hè menier Julien ih nuunt nie te noar gesproke; 't es uuk iene, die 't achter zein
meiwe zitten hè, en nie te stoan 'n es?
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Ik 'n hei der gien ondervindijnge van, verzekerde Jeannette, en moest hei 'n woord
controarie ziggen of zeine veinger noar mei aaitsteike, hei zoe mein vaaist in zein
weize kreigen uuk.
- Menier Julien 'n hè mei nog nuunt bekeike, zei Euzeke, en wat da menier
Florimond betreft, 't es al da 'k hem kinne, want ge weit het uuk, dat hei 's noens nie
thaais 'n dineirt, mee zeinen bureau, die aan de Brigsche-puurte-n-es.... Moar nih
moe 'k goan zilde! Sloap wel, Zjanitte, toe morgen, as 't God belieft.
En weg was ze, de trappen op, ‘toe morgen’ door Jeannette achternagewenscht.
En dra tikte weer boven het eentonig gerucht der naaimachiene, lang, lang,
aanhoudend in den sneeuwigen Novembernacht....

III.
Euzeke had woord gehouden. Het was nu zaterdag en sedeit den vroegen morgen
werkte ze bij de familie Verpoest. Zij zat op de eerste verdieping in de badkamer.
Daar was men rustiger dan beneden met het geharrewar van gaan en komen. Er was
geen vuur, maar een petroleumkachel brandde er met een bewegingloos
amaranthe-lichtje en benauwde de lucht. Er stond een kostbaar bad, zeegroen,
blinkend, bijna doorzichtig als onyx, met een zittingplankje van mahoniehout, bij
middel van twee haakjes aan den ronden bovenkant vast. De sierlijke kranen der
waterleiding en het verwarmingtoestel glommen van netheid in hun onberekende
pracht, alles uit de volle beurs betaald. Maar het gasvuur had er nog nooit in gebrand,
de kranen hadden nog geen water doorgelaten en geen bloote voet had zich tot
dusverre op den glansgladden bodem van het bad neergewaagd.
Marina kwam van tijd tot tijd eens voor een oogenblik boven en stond te kijken
naar het vorderen van het werk. Hare blouse was aangepast, Paulke hielp er aan
naaien, terwijl zij weder naar beneden trok om eene pianoles te studeeren.
- Aidez aussi un peu, had Paulke tevergeefs gevraagd.
- Ha, oui, comme si moi j' avais le temps, n' est-ce-pas? zei Marina ontwijkend.
Het kamertje geleek op een kleine naaischool; snippers, kluwentjes driegdraad,
spelden lagen verspreid op den grond, met de gevallen schaar. Euzeke, aan 't raam
gezeten, bloosde met nog hooger
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rood dan gewoonlijk van de vlijtige inspanning, zoo snel gleed de naald door haar
bedreven vingers. De naaimachien lag tijdelijk stil. De witte blouse van Paulke hing
aan den kapstok tegen het blauw behangpapier, als een zomerwolkje op het luchtazuur.
Het laatst aan de beurt kwam madame Verpoest. Zij had zuinigheidshalve een
blouse gemaakt gekocht. Deze was te klein voor haar gezetheid; de mouwen te kort,
de hals te nauw en het geheel barstend-spannend aan haar dik lijf. Euzeke onderzocht
het geval met kennersoog, raad en hulp in haar brein optrommelend.
- On ne saura pas de chemin avec ça, meende Marina, die ook toekeek.
Maar Euzeke wist beter:
- Madame, 'k zal den hals verbrien, de zuum aan de meiwen aaitlegge, en ne spriet
onder den oarm in 't leif en aan d' oarmgoate steike, zei ze. Ge 'n zil nie zien, dat er
aan gepritst es.
- Joa kind, moak et gei volgens mein grossièreteit, zei madame Verpoest
inschikkelijk.
Een tikje op de deur.
- Wa es 't nih? vroeg madame Verpoest misnoegd.
- Madam, 't es menier en madam Carbonnelle-ne, ze vroage noar ih en of d'
iffreiwen thaais zein, zei Jeannette.
- Ça veut justement réussir main'nant, moar ik noaie vuurt, verklaarde Paulke stil,
doch vastberaden.
- En ik ben wig, moi je m' encours, zei Marina. On m' attend pour aller étudier
notre quatre-mains ensemble chez Georgeken, est-ce-pas.
- Ik moe ekik derbei, zuchtte madame Verpoest, geweld doende om het te klein
kleedingstuk af te stroopen.
- Uizeneitje, doe gei geleik of dadde gezeid het, 'k loat ih mee de last. En na weder
in orde te zijn trok ze naar beneden bij de bezoekers.
Zij zaten in het voorsalon.

IV.
Toen madame Verpoest de deur opende stonden zij beiden op en kwamen naar haar
toe.
- Bonzjour, madame Carbonnelle, et bonzjour mesieur Carbonnelle,
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quel plesir de vous voir et commen-t-allez vous! riep opgewekt madame Verpoest,
of ze ten zeerste over het bezoek verblijd was.
Reusachtig groot en zwaar, hoog in kleur met bolle glimmendvette wangen, grove
oogen en breed-glimlachenden mond, drukte madame Carbonnelle luidruchtig hare
vriendin de hand. Zij hield een hondje op den arm, een klein, glimmend-zwart
schipperke, zoo levendig, dat ze moeite had om het met een onvoelbaar klapje en 't
prangen van de hand onder bedwang te houden:
- Allo, koest, être sage, Carlo! Il ne fera pas de mal madame, il est très propre,
jamais rien dans la maison, n' estce pas, bibieske? zei ze tot het hondje, dat
voortdurend pogingen deed om haar te ontspringen.
Meneer volgde haar op de hielen: klein, oud, grijs, nietig naast haar zware volheid,
zijn schichtige, gebrilde oogjes schuchter om zich heen en naar 't tapijt glurend, alsof
hij onophoudelijk iets zocht dat hij verloren had. Ook hij drukte madame Verpoest
de hand, en allen gingen zitten, de beide dames dadelijk in druk gepraat over weer
en wind en andere banaliteiten.
- Et votre mari, madame, et vos enfants, comment von-tils? Toujours bien
n'est-ce-pas? ratelde madame Carbonnelle, zelve vraag en antwoord gevend. - Et
quand aurons-nous aussi une fois le plaisir de vous voir chez nous? Ala toe, ge moet
nog ne kier komen, avec vos demoiselles, et avec vos fils que je ne vois jamais.
- C'est assez difficile pour moi, madame, meende madame Verpoest. - J' ai tous
les jours du temps trop court, ah! oui, avec les affaires, n'est-ce-pas? Papa 'n mag ik
toch alliene nie loaten, e-woar? Florimond 'n hè uuk gienen teid, et Julien, n'estce
pas? ça est triste, madame, mais ça est un garçon qui ne donne pas pour des visites.
Madame Verpoest zuchtte, den blik even op 't donkerrood behang der kamer, waar,
in gouden lijsten, gefotografeerde familie-groepen hingen.
- Ça est donc encore toujours la même chose avec Julien? vroeg onbescheiden
madame Carbonnelle. - Ces hommes tout de même! hoofdschudde zij.
Madame Carbonnelle wist er ook van mee te spreken met haar zoons!
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- Mais Florimond est bien, n'est-ce pas? Je l'ai rencontré hier, seulement il ne m' a
pas vue, voegde zij er aan toe.
- Où ça? ging het bij madame Verpoest, met belangstellende moederliefde, gevleid
alreeds zonder te weten waarom.
- A la Place d'Armes, hei was mee ne kameroad, je ne sais pas qui. Mais quel joli
garçon, tout de même, ce Florimond!
- Vous trouvez? vroeg de moeder, gestreeld glimlachend.
- Ah! je crois bien! Il doit avoir du succès auprès des femmes celui-là!
- Oh, jusqu'à présent il est très tranquille dans les femmes.
- Si on était encore jeune et si un pareil homme vous faisait la cour! antwoordde
traag madame Carbonnelle, met een gedempte vlam onder de half gesloten wimpers,
den loop harer eigen gedachten volgend.
Madame Verpoest's troebele oogen verlevendigden zich even met een gloed van
emotie en een heete kleur kwam op haar reeds warm en rood gezicht. Zij zei,
mededeelzaam:
- Oui, madame, Florimond est très brave, très. Je peux vous assurer qu'il n'a jamais
regardé une femme.
- Allons donc, madame, ça c'est une farce que vous dites là, meende madame
Carbonnelle met een plompen, korten, luiden lach.
- Ge 'n geleuf mei niet, c'est pourtant comme ça! hield madame Verpoest vol.
- Wa zegde gei doarvan? vroeg madame Carbonnelle aan haar nietig mannetje,
dat stil te luisteren zat.
Mijnheer Carbonnelle glimlachte heimelijk en zei ontwijkend: - Cela est un
problème que je ne suis pas à même de résoudre.
- Mais madame, hernam zijn vrouw, zich tot hare vriendin wendend, vinde gei da
zudoanig goed van 'n jonkheid op te breingen gelijk 'n santje? 't Zein al de dieë die
't iest in slechte hande vallen.
- Hoe miende da, madame? vroeg madame Verpoest, heel onthutst.
- Dat 't beiter es da ze de weireld kenne. Ik veur mei 'n ben doar zelfs nie teige,
qu'ils ont une maîtresse, dat houdt ze van irger dijngen af.
- Moar, madame toch! moar madame toch! uitte madame Verpoest als een
noodkreet.
- As 't nie te verre-n en goat en da ze der niet te veel gild
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aan 'n hange. Ge 'n keunt ze gei toch in gien maaite steike, madame, da moet er toch
ne kier van kome.
- Madame, 'k en geive ih gien ongelijk, moar meine Florimond 'n keik nog noar
gien vreiwevolk. Zeine Club Nautique, den Athlétaaique en zeine velo, dat es zein
lank leive. Vroeger had hij nog zein daaiven; il jouait dans les pigeons; moar hei hèt
da uuk al loate voaren. En 'k en contrarieere hem doar nie in, in al die deinge. Komt
hei ne kier 'n beitse loate thaais, hawèl 'k doe mein uge toe en iene van de meiskes
of ik zelve steike papa in zein bidde. Ge zie wel, dat hei in gien maaite 'n en zit. Ik
kan ik uuk de zon in 't woater zien scheinen, 't en es dadde neit, pruttelde madame
Verpoest voort. - 'k En zoe doar 't zelfs nee teige zein, da Florimond ne kier baaiten
de schreive liep geleik 'n ander, moar 'k hou er mei aan, dat hei 't niet 'n doet, doarop
zoe 'k meine veinger in 't vier dirven steike.
- Hei zoe d'er wel verbrand keunen aaitkomme, spotlachte madame Carbonnelle.
Maar madame Verpoest hield vol, halsstarrig in haar moeder-vertrouwen:
- 't Goa zuu verre, da 'k hem zoe dirve thaais loaten alliene, mee 'n jong meissen
en da gedurenden acht doage, oui, madame, parole d'honneur.
- Ziet, da ge de katte moar in de kelder nie 'n vermoakt, waarschuwde haar
tegenspreekster.
- 'k Zeg het nog ne kier, je le repète encore une fois, verzekerde madame Verpoest,
da 'k nie kwoad 'n zoe zeine, moest ik verneime, dat hei 'n kier 'n amouretten heit,
as 't nie te verre-n-en goat, voegde zij er voorzichtigheidshalve bij.
Zij praatten daar nog even over door, madame Carbonnelle koel-cynisch haar
zienswijze verder toelichtend. Toen tikte het klokje op den schoorsteen vier zilveren
klopjes en madame Verpoest stond op en zei:
- C'est quatre heures, est-ce que nous voulons aller prendre le café en-bas! Vous
saurez causer aussi Verpoest.
Mijnheer en madame Carbonnelle namen de uitnoodiging aan. Zij verlieten met
madame Verpoest het salon en volgden haar in de schemerige gang.
- J'irai devant, zei madame Verpoest zich even tot haar bezoekers omkeerend. Dans ce temps de l'année il fait tellement
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obscur dans les escaliers qu'on se casserait bien quelque chose.
Langs de vijf donkere treden daalden ze langzaam en met inspanning naar de
kelder-eetkamer, meneertje Carbonnelle zich krampachtig aan de gladde leuning
vasthoudend.
- Entrez mais, zei madame Verpoest, de matglazen deur openend.
- Quel langage! fluisterde madame Carbonnelle aan 't oor van haren man.
Zij traden binnen.
In het bijna gansch donker vertrek zat de dikke Verpoest zwaar in zijn fauteuil
gezakt naast het ronkende ‘duvelken’. Hij probeerde een beweging te maken toen
hij de bezoekers zag, maar madame Carbonnelle vloog haastig naar hem toe, drukte
zijn slappe hand en riep:
- Non, non, monsieur Verpoest, ne vous dérangez pas pour nous, tenez-vous à
l'aise, nous venons un peu vous dire bonjour et voir comment vous allez. Ca va
toujours bien, d'après ce que je vois; et l'appétit est toujours bon?
De zware man brabbelde met dikke tong iets onverstaanbaars, en stak nu ook, met
een vagen blik van herkenning, zijn weeke hand uit naar meneertje Carbonnelle, die
deze even drukte en vriendelijk naar hem toe neeg, onnoozel-weg, om iets te zeggen,
vragend:
- Eh bien, ça va toujours?
Madame Verpoest antwoordde in de plaats van haar man:
- Oui, ça va comme ca va, il dort bien, il mange bien, il a de l'ouverture dans son
corps, hei goa noar achter op zeinen tijd; moar de sproake, zie-je, dàt es 't. De sproake
et son une main, sa gauche, qui reste toujours un peu (zij vond het woord niet) un
peu slapkes.
Mijnheer Carbonnelle, niet wetend, hoe hij hier bemoedigen kon, beperkte zich
met te zeggen:
- Quelles bonnes nouvelles?.... waarop natuurlijk geen antwoord komen kon van
wege den verlamde.
- Asseyez-vous, madame, et monsieur, je vais tout de suite allumer de la lumière
et faire servir le café, verzocht madame Verpoest, druk stoelen aanbiedend. En zij
riep naar de keuken toe:
- Zjanitte, stoat de kontuir open en es de káffee geried?
- Joa hij, madame, antwoordde Jeannette's stem achter de binnendeur.
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- Hawèl, Zjanitte, komt al geiwe de toafel dekken en snijdt boterhammekes en
likkerkoeke. 'k Zal-e 'k ik zilve de lucht aansteiken. Menier en madame Carbonnelle
bleiven hier káffee dreinke.
Meteen streek zij een lucifertje aan en ploffend vlamde 't gaslicht op, ineens helder
de kamer en de aanwezigen verlichtend.
Jeannette kwam binnen en dekte.
- Asseyez-vous auprès, madame Carbonnelle et mesieur Carbonnelle, zei madame
Verpoest, voorkomend. En terwijl draaide zij Verpoest's rolletjes-leunstoel om, bond
hem, als een kind, zijn servet aan den hals en schoof hem ook bij.
Zij aten... Carlo, steeds op den schoot zijner meesteres in hare vingeren gekluisterd,
wilde mee eten. Hij keek heel happig naar de beetjes, maar kreeg eerst niets. Hij
moest zijn kunstjes vertoonen. Madame Carbonnelle liet hem even los en hield een
stukje koek in de opgeheven hand:
- Allo, schune, sur son cutje, beval ze; en het lieve diertje zette zich, de twee
voorpootjes naar haar toe, bestendig op en neer bewegend.
- Och Hiere!, zei madame Verpoest, bewogen, 'k hè uuk 'n hondje g'had, mais ce
n' était qu'un chien de rue, de meine; moar intelligent, il n'avait pas son pareil. Hei
verstond al wa dadde zei, 'k hei em lank g'had. Hei 'n wilde moar mee mei
alleine-n-aait goan, en dat es woar, zilde! verzekerde zij, - moar 't was ne vieze kadée,
hei was bedorve, hei 'n wilde beikans op 't loaste niets mier eiten en hei verstond mei
geleik ne meinsch. 'k Mocht hem alles vuurzetten wat da 'k wilde, hei 'n keek er nie
noar. Moar road ne keir wannier dat hei at?
- Ah ça je ne sais pas, antwoordde madame Carbonnelle benieuwd, en meneertje
keek ook belangstellend op.
- As ik zei: Mange, mon choutje, il y a un oeufken dedans!... Toens viel hei deraan,
dien deugniet!
Deze mededeeling verwierf den gewenschten bijval met een ontroerd: - We zien
ze toch zuu geiren, ons biestjes! en een bevestigend hoofdgeknik van meneertje
Carbonnelle met de verzekering:
- Je ne voudrais plus de chien, si celui-ci venait à mourir, on s'attache trop aux
bêtes!
Er was een korte stilte.
- Comme ca un vierboterhammeke avec un potse káffee, ça fait encore du bien,
est-ce pas, madame Carbonnelle? meende
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madame Verpoest, een ander onderwerp in het gesprek brengend.
- Je le crois bien que ça fait du bien! beaamde madame Carbonnelle. Quand moi
je n'ai pas mon potje káffee à quatre heures, c'est comme s'il me manquait quelque
chose.
- Moi je trouve, que manger, ça fait toujours du bien, waagde meneer Carbonnelle.
De dikke Verpoest, morsend in zijn kop, brabbelde iets tot meneer Carbonnelle,
hem met zijn uitgepuilde, levenlooze oogen strak aankijkend.
- S'il vous plait? vroeg meneer Carbonnelle, die niet verstaan had.
Verpoest maakte een hopelooze beweging en herhaalde nog eens zijn gebrabbel,
ditmaal zijn vrouw aankijkend.
- Comment ça va avec les amis du Eetmans-Club, il demande, gaf madame Verpoest
de uitlegging.
- Ah! très bien! très bien! ieste klasse. Z' hên gisteren nog noar ih gevroagd,
antwoordde meneertje Carbonnelle, eensklaps, gansch opgefleurd, meneer Verpoest
toeknikkend.
Ook in de vage, doffe oogen van Verpoest kwam terstond iets als een vluchtige
glans van herleving en zijn dikke, scheeve mond vertrok zich even, als in een
machtelooze poging tot glimlachen.
Die Eetmans-Club, waar beiden deel van maakten en zelfs tot de eerste oprichters
behoorden, was een eigenaardige vereeniging. Hij had tot voorgesteld doel: niets!
Hij was ontstaan als van zelf, op een avond, in de herberg waar enkele gewone
stamgasten elkaar geregeld om de drinktafel ontmoetten. En aan meneer Verpoest,
namelijk, kwam de eer der initiatief toe. Doodeenvoudig had hij tot de anderen
gezegd: Woarom 'n zoeme wij, die elken oavend mallekoar hier zien, gien sosseteit
formeire? En oogenblikkelijk hadden allen juichend toegestemd.
- 'n Sosseteit! Joa moar, wa veur 'n sosseteit? had toch iemand, na een oogenblik
overweging, gevraagd.
- Wel, 'n sosseteit, da es geleik, dat 'n goa niemand nie aan, antwoordde Verpoest.
- Joa moar, ze moet te minsten toch ne noam hén! riep een der gasten. We'n keunen
ze toch den Eelmans-Club nie bieten, want den dienen bestoat al, op de Keiter!
- Wel, hiet ze dan den Eetmans-Club! schertste een grappen-
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maker. En, per acclamatie, werd de pasgeboren vereeniging met dien naam gedoopt.
En de Eetmans-Club, met meneer Verpoest als voorzitter en meneer Carbonnelle
als secretaris, had prachtig zich ontwikkeld en gebloeid. De leden waren toegestroomd,
met tien-en-twintigtallen, en om de veertien dagen had men gewichtige vergaderingen,
excursies per stoomboot of met rijtuigen, zelfs korte uitstapjes van een paar dagen
gehad, die telkens op reusachtige eet-endrinkpartijen uitliepen. Van lieverlede was
de Eetmans-Club een der locale vermaardheden geworden. Hij had weldra een
provisoir vaandel en een schild en bij alle plechtigheden: het huwelijk, het gedecoreerd
worden of het afsterven van een der leden, werden delegatiën met kransen en
redevoeringen uit name van den Eetmans-Club afgevaardigd. Het was dan ook voor
meneer Verpoest een niet te overkomen grief en leed geweest, toen die plotselinge
aanval van beroerte hem voor altijd in zijn leunstoel kwam verlammen. Met tranen
in de oogen had hij aan Marina zijn ontslag als voorzitter gedicteerd. Een delegatie
kwam hem bezoeken om hem te smeeken op zijn besluit terug te komen, maar ziende
dat hij hopeloos voor hen verloren was, belegden die heeren een plechtige vergadering,
waarin, met algemeene stemmen, levenslang aan meneer Verpoest het
eere-voorzitterschap van den Eetmans-Club werd aangeboden. Dit was althans een
weeke troost geweest in heel veel lijden, en nu nog was 't bezoek van een der
medeleden het eenige, dat meneer Verpoest nog ietwat op kon beuren. Uren lang
kon hij dan de vreugden van 't verledene weer memoreeren, en doen of hij nog vaagjes
medeleefde in een genot dat hij wel nooit meer deelen zou.
Terwijl meneertje Carbonnelle aldus zoo goed en zoo kwaad als het kon, aan zijn
ouden vriend, de gewichtige gebeurtenissen uit den Eetmans-Club trachtte te vertellen,
was madame Carbonnelle druk bezig aan madame Verpoest haar voornemen bekend
te maken van een groote soirée déguisée, die zij van plan was met Carnaval in haar
huis te geven. Meest al haar vrienden en kennissen, waaronder ook heel veel jonge
lui, zouden er op uitgenoodigd worden en madame Carbonnelle hoopte wel dat
madame Verpoest met haar dochters en haar zoons insgelijks zou komen.
- Certellement, avec plesir, madam, antwoordde madame Verpoest zonder daar
echter diep op in te gaan of veel geestdrift te laten blijken.
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De Carbonnelle's stonden op. Verpoest, even door de verhalen van den Eetmans-Club
opgefleurd, drukte bevend meneertje Carbonnelle's hand, brabbelend dat hij al gauw
moest terugkomen om daar nog meer van te vertellen; en madame Carbonnelle, haar
schipperke op den arm, nam afscheid van haar vriendin, met een luidruchtig:
- Allons, madame, au plaisir de vous revoir, n'est-ce pas? faites mes compliments
à vos enfants et pensez encore une fois à tout ce que je vous ai dit, n-'est-ce pas?’ Zij
drukte ook de slappe, lamme vingers van Verpoest, en gevolgd als van een tweede,
tam, oud hondje door haar futloos mannetje, verliet zij de eetkamer, reusachtig-groot
onder de betrekkelijk lage verdieping, waar haar zwaar figuur bovenmatig de beperkte
ruimte scheen te vullen.
- Est-ce qu'ils sont enfin partis, m'man? klonk Paulke's heldere stem boven op het
trapportaal, nadat de voordeur nauwelijks was dichtgeslagen.
- Owie, Paulke, est-ce que vous venez m'nant zouer votre partie avec p'pa?
antwoordde madame Verpoest. En toen Marina ook binnen was, zei ze, half spottend:
- Hèt er moar moed op, madam Carbonnelle goat heur soirée geive.
- Zoe 't er nih toch van kome? vroeg welmeenend Paulke.
- Ha moar, ba nien 't; hoe keundet nih nog geluve, as g' al zuu dikkels bedroge
zeit! riep minachtend Marina. 't Es al twie joar da ze doarvan klapt, iest op
Kersoavend, toens op Carnaval, toens op Halfvasten, et ainsi de suite. Nous mettions
nos fèves tremper dessus, moar die nie gegeiven 'n wierd, was heur soirée!
- Moar, ma, es da woar, wat dasse zigge van da woekere mee gild, bei de
Carbonnelle's? vroeg Paulke bedeesd.
- Och, k' en geluve doar niets van, mein kind; moest ik het geluve, wei, treffelijke
meinschen, 'n zoên mei ilder gien kennesse wille zein.

V.
Hoe dan ook, wat de soirée betrof, had Marina zich niet vergist. Er was niets meer
van te hooren. Gelijkmatig vervloog de tijd,
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met afwisselingen van theater of concert, en nu en dan een vriendendiner of een
meisjes-bijeenkomst voor de twee dochters.
Hun voortdurende, groote, blijvende bezigheid was: voor Marina de piano, voor
Paulke het borduurwerk.
Geregeld bleef Euzeke komen naaien.
De lente was in aantocht, zachtere winden woeien het naaistertje tegen, toen ze
aankwam en heenging, en kiemend leven openbaarde zich ten allen kant.
Dien Aprildag vooral was de lucht zwaar en zwoel. Een gevoel van loome
lusteloosheid tot arbeiden drukte Euzeke, en zij moest zich geweld aandoen om de
ratelende machien gewetenstrouw in gang te houden. Met het laatste stuk was ze
klaar. Zij verademde een korte wijle.
- En nih, begonne mee d' himdes, zei madame Verpoest, naast haar staande, en
zeer er op gesteld dat geen tijd verloren ging.
- Komt-e-kier bowve, Florimond? riep ze in de trap. Zij had hem aan de voordeur
gehoord.
Een vlug geruk, twee treden te gelijk omhoog en de frisch-blozende, forsche jongen
met zijn blonden knevel en blond sikke-baardje, stond in 't kamertje. Ietwat onthutst
daar het naaistertje te vinden, keek hij beurtelings zijn moeder en Euzeke aan.
- 't Es dat Uizeke heul de weeke bleift noaien, zei madame Verpoest, en 'k zoe
geiren hên da z' ih de moate neimt veur 'n dozeine witte himdes. G' hêt ze steif nuudig.
- Joa, ma, 'k hè ze zeiker nuudig, antwoordde Florimond.
Euzeke was opgestaan en keek bedeesd en blozend Florimond aan, haar
linnen-metertje gereed in de hand.
- 'k Zal zeiker moete mein kezakke n-en mein onderviste-n-aaitdoen? vroeg
Florimond.
- Ha joa g' as 't ih blieft, meniere, zei Euzeke.
Madame Verpoest liep eensklaps haastig naar de deur toe.
- Ha moar, Hiere, da zein deingen! riep ze, 'k hè nih nog vergeite van an Zjanitte
te zeggen, wat da ze moe geried moaken veur de souper. En zij spoedde zich naar
beneden.
Florimond stond in zijn hemdsmouwen, jas en vest uit, de bretelles gekruist over
den rug. Blozend nam Euzeke de maat.
- Zoede ne kier 'n momentsje willen iwwen oarm opheffen, menier Florimond?
- Azeu? es 't azeu goed? vroeg hij.
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- Heul goed, menier Florimond, merci.
Er was een korte stilte. De laatste stralen der lentezon zonden hun goud om hen
heen.
- Dat es nih toch schu weire, e-woar! zei Euzeke.
- 't Es compleet zomer. Ge 'n zoedt nuunt peize dat er nog slechte doage keune
kome, antwoordde hij.
Beneden klonk de huisbel. Jeannette ging open doen en helder galmde de stem
van Marina in de gang even op.
- Iefer Marina die thaais komt; z' hé geleik da ze van heur jonk leiven profiteirt,
zei Euzeke, die nu in den rug aan 't meten was. De dieë hè toch altijd plezier, e-woar?
Heur ze ne kier zeinge!
Marina daalde onder het uitgalmen van een paar klinkende trillers vlug de
benedentrap af en men hoorde haar de glazen deur van de kelder-eetkamer openen
en weer dicht doen.
Euzeke nam de maat van den hals. Haar vingers beefden ietwat onder het even
aanraken van Florimond's blanke huid.
- T'n mag zeiker nie spannen, e-woar? vroeg zij, lichtblozend, met eenigszins matte
stem.
- Ha nien't zilde, zei hij. K'n kan da nie verdroagen as mein kroage spant. Al 't
bloe goa noar meine kop.
't Was klaar; Euzeke hielp hem jas en vest weer aantrekken, en fluitend holde hij
de trappen af.
Den volgenden dag moest het eerste hemd aangepast worden, bovenop het andere,
volgens het voorstel van Euzeke.
- Joa, joa, moak ze moar gruut genoeg, teige 't groeien, had madame Verpoest
lachend aanbevolen.
Euzeke was weer met hem alleen op het zonnig badkamertje. En terwijl hij daar
geduldig voor haar stond, onder naaisters behandeling, keek hij het meisje voor het
eerst met aandacht aan. Het fijn profiel en hare frischheid troffen hem als iets nieuws.
Het was als voelde ze 't. Zij werd eensklaps vuurrood en haar vingers begonnen te
beven, terwijl de zachte vlam van haar donkere oogen zich als door een waas van
schaamte of beschroomdheid omsluierde, en zij, onwillekeurig ophoudend met
aanpassen, bedeesd de blikken neersloeg.
Florimond merkte haar ontroering op; een vreemde, onbekende aandrang
doorstroomde heel zijn lichaam. En wondervol begon het in zijn binnenste te jagen,
terwijl zijn droge keel even naar adem hijgde.
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Wat was dat gek!
Alles nevelde weg voor zijn oogen en in zijn sterkgespierde armen voelde hij
trillingen van verlangen als om ze in eens wild uit te slaan, en het meisje onstuimig
tegen zich aan te drukken.... Zou hij dan werkelijk iets onzinnigs gaan bedrijven?
Eensklaps ging een deur beneden open en een vlugge trippelpas kwam naar boven
gerend.
Het was Paulke.
- O! zei-de gei hier nog bezig! riep ze, toen ze haar broeder zag.
De kwellende bekoring was verbroken....
Dienzelfden avond drentelde Florimond schijnbaar doelloos langs den weg dien
Euzeke moest volgen om naar huis te gaan.
Uit de Zwarte-Zusterstraat zag hij haar weldra achter een groep werkmeisjes
aankomen. Verlegen nam hij den hoed af en stapte even voor haar van het trottoir.
Verbaasd en schuchter groette zij hem terug, als een onbekende schier. Maar een
paar schreden verder keek zij om. Florimond deed precies het zelfde en met een kleur
van schaamte, als hadden zij iets heel onbehoorlijks gewaagd, vorderde elk zijn weg
in tegenovergestelde richting.
Den volgenden dag, stipt op de zelfde plants, ontmoette hij haar weer. En weldra
ontmoette hij haar elken dag, zoo gezegd telkens bij toeval. En het duurde niet lang
of hij sprak haar eens aan en liep een eindje met haar mee. Ze zwegen meer dan ze
spraken. Aan den hoek der Brandstraat scheidden zij, lang nog in elkanders oogen
starend - - - - -

VI.
Eenige weken later, op een zachten lentenamiddag, ging Florimond als elken dag
naar zijn bureau, toen hij, dicht bij de kantoren gekomen, twee van zijn
mede-bedienden ontmoette, die, zoodra zij hem zagen, met vroolijke gezichten en
zwaaiende armen, teeken schenen te doen, dat hij niet verder hoefde door te stappen.
Verwonderd hield Florimond even stil, maar vóór hij ook den tijd had om te vragen,
wat er gaande was, kwamen de twee naar hem toegeloopen, juichend:
- Pas de bureau cet après-midi! 't Weif van de patron hè ne
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zeune gekocht, en hij es 'r zuu kontent van, qu'il a donné congé à tout le personnel.
Goa-de mee 'n pinte pakken?
- Joa moar, serieus? Es 't gien blague? vroeg Florimond wantrouwend.
- Parier? Pour deux boutell de champagne? stelde een der commiezen voor, de
hand uitdagend-weddend naar Florimond uitgestoken.
- Allons, tant mieux, zei Florimond niet langer twijfelend. - Ce n'est pas moi qui
ai envie d'aller me mettre sur mon bureau, par ce beau temps! En hij wendde zich
om en liep met hen mee.
Zij gingen binnen in een koffiehuis en vroegen er elk een pintje ‘triple’. De twee
kameraden stelden voor een partijtje biljart te spelen; maar het café was somber, kil,
ongezellig en verlaten met dat prachtig lenteweer; en langzamerhand voelde Florimond
in zich de lust opkomen dien eenigen vrijen middag aan heel wat anders te besteden.
Het spel vlotte niet, in bierdrinken had hij geen zin, hij wilde liever naar buiten, de
frissche ruimte in, op 't water, in een der lichte schuitjes van den Club Nautique.
- Ala, toe toe, loat ons liever aaitschiên mee da onneuzel biljoartspel, en.... en....
Hij stokte even, zweeg. Plots was een gedachte als een weerlicht in hem opgeflitst.
- Hawèl?.... en.... watte? vroegen de makkers verwonderd.
- En wa anders doen, zei Florimond, zonder overtuiging, eensklaps gegeneerd en
blozend, met een meisjeskleur over zijn frissche wangen....
- Ah ouais mais, si vous n'avez que ça à proposer! lachten de anderen hem uit.
- Enfin, moi j'en ai tout de même assez, savez-vous, après cette partie. Je vais me
promener un peu, verklaarde Florimond.
- Ha! leik of ge gei wilt, meine vriend. Wei goan toch nog 'n partietje spelen en
nog 'n peintsjen of twieë pakken, e-woar, Guust? zei de eene commies tot den andere.
- Hoa joa 'm zilde! Pour une fois que nous avons l'occasion! bevestigde deze.
- Eh bien, bonjour alors, en amuzeirt-ilder. A demain! Florimond betaalde, stak
een pijp aan, en was weg.
Slenterend stapte hij een poosje vóór zich heen. Hij keerde
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stadwaarts terug. Aan den hoek der Hoogstraat en der gedempte Houtlei, bleef hij
aarzelend stilstaan.
- Zou hij 't doen? Zou hij durven?
Gevaar voor bespieding was er eigenlijk niet en de verzoeking werd zoo vurig!
Jeannette aan haar werk bij zijn ouders, en Euzeke dien dag alleen in 't huisje van
de Brandstraat, alleen, hij wist het, op haar kamertje. Was dat geen eenige
gelegenheid! Kom! hij kon niet langer weerstand bieden. Hij zou het in elk geval
toch probeeren. Weer zette hij zijn weg voort, met veerkrachtigen stap, de oogen
glinsterend, een zachte warmte van emotie op zijn wangen. Vlak langs de huizen,
om de beurt schichtig kijkend in de nauwe openingen van 't Schouwvagerstraatje en
van de Wellinckstraat, sloop hij in de ouderwetsche smalle Brandstraat, met haar
hobbelig plaveisel en haar verweerde, armoedige, hier en daar spitsgevelige huisjes.
Snel joeg zijn hart, hij voelde zich bekeken, niet op zijn plaats dáár, hij, een heer, in
die arbeiders buurt. Mama, of Marina, of Paulke moesten er hem eens tegen komen!
Doch neen, dat was niet mogelijk, die kwamen dáár nooit. Vlug doorgestapt toch
maar, om zoo gauw mogelijk aan de nieuwsgierige blikken van enkele, op hun
drempel staande of zittende menschen te ontkomen....
Daar staat het huisje, geelgekalkt, trapgevelig, scheef ingezakt, met een naar de
straat uitbultend buikje. Een groen, gesloten deurtje en twee raampjes; en daarboven
één vierkant venstertje met enkele, op den buitenrand, in een groen latwerkbakje,
frisch-schitterende, roode en witte geraniums. Naast het deurtje een half opgeroeste
bel, waaraan hij zenuwachtig trekt.
Boven gaat het raampje open en over groen en bloemen heen, verschijnt Euzeke's
frisch-bekoorlijk gezicht, verwonderd voorover gebogen. Hij ziet haar en licht
groetend zijn hoed op, terwijl ze zich plots met een vuurroode kleur, achter het
raampje terugtrekt.
Hij hoort haar vlug, langs 't trapje, naar beneden hollen. Zij opent half de deur,
kijkt schuw in de straat, laat hem aarzelend binnen, fluistert, heesch van angst:
- Oh! moar, menier Florimond! Hoe durfte! Ge 'n meug gei hier nie komen! Toe,
toe, heul de gebuurte zoe ih zien! Ge moet ziere weere wiggoan.
Haar lief gezicht is plotseling zoo bleek geworden als haar wit katoenen jakje en
angstig staren hare donkere oogen. Zij wil
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hem vooral weg krijgen, in elk geval hem zoo spoedig mogelijk weg krijgen.
Diep teleurgesteld staat hij haar even roerloos in het somber gangetje aan te kijken,
zonder een woord te kunnen spreken, noch haar aan te durven raken.
- Ha moar Uizeke, 'k mage toch wel ne kier bei ih komen! zegt hij eindelijk, met
een klaagstem van verwijt.
- Ha moar, menier Florimond, wa peinste-toch! Hoe dirft-e! Hoe dirft-e? angstigt
zij.
- 'k Kwam ih hoalen, zegt hij met droogslikkende stem, plotseling dien inval
krijgend. - K' hè congé van den achternoene en 'k kwam ih hoalen om mee mei in 'n
buutsen op de Leie te goan voaren.
Een zachte glimlach van verraste dankbaarheid straalt even op haar aangezicht,
maar:
- Oo! k' en dirve nie, menier Florimond, en 'k hè toch nog zuuveel wirk! antwoordt
zij aarzelend. En uuk, dat er ons ne kier iemand moest zien!
Voelend dat hij het wel zal verkrijgen, dringt hij dadelijk met nadruk en bijna
gebiedend aan:
- Ge mòèt meegoan! 'k wilt! As ge mij da plezier nie 'n doet es 't tieken da ge mij
nie geiren 'n ziet! En kijkt toch ne kier wa veur 'n scheun weere! herneemt hij zachter,
overredend. Hoo! 't es zonde van nih binnen te zitten.
Zij laat zich bewegen. Zoeter ontspant de innige glimlach van verrukking hare
zachte trekken.
- Ha joa moar, k'n ben ik doar nie op geklied. En uuk: we'n keune wij doar toch
te goare nie noartoe goan! werpt zij nog even tegen.
Doch dat bezwaar telt hij niet mee.
- Klied ih direkt aan, binst da 'k ik noar de Club om den buut goa, zegt hij. En, as
ge geried zijt, goa langs den boulevard des Hospices tot aan de Zwemschole; doe ih
doar deur de pont overzetten en wandelt stillekes langs de Leie veurt. 'K zal ih doar
in mein buutse komen oploân. Es 't azuu goed? Ala 'n schuun totsen!
Zij stribbelt nog eventjes tegen, maar vurig sluit hij haar in zijn armen, prangt haar
tegen zich aan, zoent haar hartstochtelijk op den mond.
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- Toe, menier Florimond, toe menier Florimond, as 't ih blieft goa nih! smeekt ze.
Hij laat haar los, doet haar nog eens vast beloven dat ze komen zal, en is weg....

VII.
Enkele minuten daarna kwam Florimond ademloos in den Club Nautique aan.
Niemand was er op dit vroege middaguur; alleen de ‘knoape’, die op het pleintje,
vóór de donkere, open loods waarin de bootjes lagen, bezig was een werrie schoon
te maken.
- Kan ik iene van de youyous hên, Pier? vroeg Florimond dadelijk.
- Joa, joa g', menier Verpoest; de welsten zoe-je willen? Ze zijn alle drei in de
garoage, antwoordde de man bereidwillig.
- Loat-e-kier zien, zei Florimond. En gevolgd door den knecht trok hij de
wijd-openstaande loods binnen.
De lange fijne schuitjes lagen er tegen de beide zijkanten, omgekeerd op houten
schragen, het eene boven het ander gestapeld, als zooveel groote, vreemdsoortige,
uit het water gehaalde, strakdoode en droge, bruine, gladde visschen. Sommige waren
zóó smal, dat zij slechts door een mirakel van evenwicht, zonder om te kantelen,
konden op het water blijven; andere schenen zóó lang, dat het van verre leek of er
wel twee en drie aan elkaar waren getimmerd. Rechts en links tegen de houten wanden
stonden heele vrachten gele roeispanen, en midden in de loods, tusschen de beide
rijen fijne course-booten, lagen, op platte rolwagentjes, de drie keurige mahoniehouten
youyous, met glimmende koperen dollen en gemakkelijke zitbanken, die voor
pleiziertochtjes met dames dienden.
Florimond koos de ‘Pétrel’, het kleinste en lichtste van de drie, en de ‘knoape’
trok het dadelijk te water, terwijl Florimond zich spoedig in de cabien ging verkleeden.
In enkele minuten was hij klaar: korte witte broek en bloote beenen, witte trui met
bloote armen en 't klein rood-zijden jockey-petje achterover op het hoofd. Een witte
wollen jersey hing hem los om hals en schouders en op den linkerarm droeg hij,
gevouwen, het donkerblauw jasje met koperen knoopen en rood-flanellen voering.
- Ha! nih kan 't nog zein om ne keir te voaren, mee da
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schuun weere! zei de ‘knoape’, hem in het bootje helpend, moar 't es speitig da g'
alliene zeit.
- O! k'n zal meschien nie alliene bleive, antwoordde Florimond luchtigjes, de
riemen in de handen vattend.
De knecht duwde hem zacht van wal, Florimond gleed op de schuifbank naar
voren, sloeg de spanen in het spattend water, helde sterk het lichaam achterover; en
als een schicht schoot het bootje vooruit. Het vloog, een en al tinteling van lichte,
frissche kleuren over de effene, zonne-glinsterende watervlakte, tusschen de bloeiende,
malschgroene, kronkelende lente-oevers, waar in het riet verscholen vogeltjes zaten
te kweelen; telkens weer verder schietend in den forschen rythmus van de
sterk-gespierde, reeds gezonnebruinde armen, tot het al spoedig, langs de bleekerijen
van Akkergem heen, in den breeden zwemkom kwam, waar Euzeke met de pont
moest oversteken. Maar hij begreep wel, dat hij er te vroeg was, hij roeide even naar
't Patijntje toe, keek in 't verschiet der vlakke oevers zonder haar te zien, keerde zich
om, en kwam, heel langzaam achteruitroeiend, weer in de richting van de stad toe.
Dit was hun eerste gezamenlijk uitstapje. En het was zoo geheel van zelf gekomen,
zoo plotseling en spontaan, dat het er haast van duizelde in Florimond's gejaagd en
jeugdig hoofd, en hij maar niet begrijpen kon, hoe en waarom hij nu zoo plotseling
dien grooten stap gewaagd had. Doch terwijl hij daar wachtend in zijn bootje zat,
zoo vrij en veilig midden in die zachte lenteheerlijkheid, voelde hij niet de minste
spijt over zijn onbezonnen daad. Nu voelde hij enkel weer zijn moed en hartstocht,
in 't sterk bewustzijn, dat hij trouwens deed zooals meestal de jonge mannen van zijn
leeftijd; en 't speet hem zelfs, dat hij niet eerder en niet vrijer met Euzeke was
begonnen, en zich weken lang, als een misdadiger gedoken en geschaamd had. En
eindelijk zag hij haar van verre komen, geheel in 't licht gekleed, met bleeken strooien
hoed en witte parasol. Hij zag haar komen in het kort en somber, naar het water
hellend steegje, met de hooge groene prachtboomen der Nieuwe-Wandeling als
achtergrond; en haar plotseling verschijnen was zoo frisch en zoo verrassend daar
in dat vuil, nauw straatje, dat het iets gloeien deed van diepe emotie in zijn binnenste,
terwijl hij vlug haar tegemoet roeide, de logge, trage pont voorbij, om haar maar
dadelijk en zonder schroom in
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zijn licht en vroolijk schuitje op te laden, 't Kon hem niet schelen of iemand het zag.
Zij leek zoo jeugdig bekoorlijk en mooi, dat hij zich eensklaps trotsch voelde op
haar, met de behoefte om zijn overwinning onbeschroomd ten toon te spreiden. Zacht
lei hij aan tegen het steenen trapje van den Zwemkom, waar op dit vroege middaguur
en jaargetijde nog geen baders waren, hielp haar met de hand in 't bootje en deed
haar achteraan zitten tegen de leuningbank, bij 't stuur.
Zij was ontroerd en zelfs een beetje bang. Haar zachte wangen gloeiden met een
warme kleur.
- O! menier Florimond, da memá ons nou ne kier moest zien! of iefer Marina!
- Ha! da ze zei ons zien! We 'n doen wei toch gien kwaad, zeiker! riep hij, bijna
uitdagend. Keunt-e barreeren, Uizeke? vroeg hij lachend.
- Wa es datte? Ba nien ik, zeiker, antwoordde zij ontsteld.
- 'T 'n es niets, 'k zal 't ih lieren. Ge zil het seffens keunen. Ge 'n moet moar die
kuurdekes in iw hand houën en zachtekes trekken al de kant woar da ge 't buutse wilt
doen voaren. Ala, probeirt-e-kier.
Hij stak van wal en zij gleden weg. Een paar flinke riemslagen en 't sierlijk schuitje
scheen als een lichte, bruine vogel over de effen watervlakte te vliegen.
- O! wa goat da ziere! juichte zij met glinsterende oogen.
- Pas op! lachte hij, we zitten in de kant.
- Ha moar, menier Florimond, wa moe 'k ik doen? 'K en hè ik doar gien verstand
van!
- Stillekes trekken, heul zachte, zie-je wel. Bon. Azeu zie. Ieste klasse. Kijk ne
kier hoe schuune da we nou in 't midde voaren! Zie-de wel, ge keunt het al.... Zeg,
Uizeke, es da nih toch nie veel giestiger of op ih koamerken in de Brandstroate te
zitte noaien?
- Joa 't, zilde, glimlachte zij, innig verrukt. 't Es spijtig e-woar, dat 't nie 'n kan
bleiven duren.
Er was een korte stilte. Zij voelden even het vergankelijke van de pret als een
donkere schaduw over hunne frissche vreugd, en zijn riemen sleepten een poosje
loom op het water, terwijl een uitdrukking van ernst den helderen glans van zijn
lichtblauwe oogen doofde. Maar hij schokschouderde, als om een vervelende
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gedachte van zich af te schudden, de stralenlach kwam weer op zijn jeugdig,
licht-gezonnebruind gelaat en flink roeide hij verder door.
- Wa goan we doen? Woar goan we noartoe? vroeg zij.
- 'n Heule excursie, zei hij. Iest noar Afsnee, aan de Nénuphar. Doar 'n momentsje
stille liggen en 'n potse káffee drijnken. Van doar langs de Drei Leien noar 't Heilig
Haaizeke; van doar tot in de Lange Rek en meschien tot aan Loathem; dan weere
komen, nog ne kier peisteren aan de Nénuphar, den buut in de Club weire breingen
en in de Vleurmuis goan soupeeren.
- O! da zal giestig zijn! juichte Euzeke.
Nu roeide hij kalm-rythmisch door, in stevigen, gladden kadansslag; en zij, aan
de stuurbank gezeten, hield goed het schuitje in het midden der rivier. Zij schoren
voorbij het Patijntje, waar ook een paar bootjes aangemeerd lagen, en waar vroolijk
gepraat en gelach klonk van onzichtbare bezoekers uit het groen geheim der dichte
priëeltjes; zij gleden vlug onder de hooge spoorwegbrug van 't Snepke en kwamen
eindelijk in volle landelijke eenzaamheid, tusschen de lage, malsch-groene, bloeiende
lente-oevers, onder de oneindige blauwe hemelkoepel met de hoogdrijvende,
zilverwitte wolkjes. 't Was alles zoo ongerept jeugdig en frisch. Er zweefde een reine,
gelukkige vredes-atmosfeer door de zachtwarme lucht. De populieren langs den
oever hadden nog hun blondgele, doorschijnende kruinen van allereerste frisch
ontluiken, de witte madeliefjes en de gele boterbloempjes woekerden bij plaatsen in
het gras, als met volle, milde handen uitgestrooide sterretjes van zilver en van goud;
het geurde zoet alom van onnaspeurlijke aromen, en overal, als een melodie zonder
begin en zonder eind, hingen de leeuwerikjes trillewiekend in de lucht te orgelen.
- O! da es toch alles scheun en gezond baaiten! zuchtte Euzeke.
- E-woar? juichte hij. En zijn oogen glinsterden de hare te gemoet, vol blij-gezonde
liefde en bewondering. De zonnegloed stroomde over haar licht japonnetje, dat was
een geelachtig katoentje, met lichtroze bloempjes; en onder haar wit hoedje met
grijze veer, leken de donkerbruine, golvende haren bijna zwart, terwijl haar rond en
liefelijk gezicht zich kleuren bleef met warme tinten, als straalde 't nu opeens een
maandenlang vergaarden schat van krachtvol innig leven en gezondheid uit. Hij vond
haar
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mooi, van een hem nog onbekende en ontroerende schoonheid, en zijn oogen zeiden
zijn bewondering in jubelende stralen, die haar, nog sterker blozend, beschaamd
bijna, den blik telkens deden neerslaan. Toen glimlachte hij even; maar onmeedoogend
bleven zijn oogen in de hare priemen; het was een overweldiging, een onweerstaanbare
attractie, de macht en de bekoring van het onbekende, de macht van den verliefden
man en de bekoring der verliefde vrouw.... en plotseling was het sterker en machtiger
dan alles: hij liet zijn riemen los, vloog naar haar toe, omsloot haar in zijn
sterkgespierde, naakte armen, zoende hartstochtelijk haar mond en zuchtte:
- O! Uizeke, mijn Uizeke, ge 'n keun nie geluuven hoe girne da 'k ih zie. K'n zoe
zonder ih nie mier keune leiven!
Maar zij kwamen in druk-bezochte oorden en hij liet haar los en vatte weer zijn
riemen, de handen bevend nog en het gelaat even verbleekt door zijn onstuimige
ontroering. Groote buiteplaatsen, kasteelen omringd van golvende grasvelden met
bloemen en prachtige boomen, rezen langs den oever op, en veel andere mooie
schuitjes kruisten nu op 't stille water, met bloot-gearmde roeiers in witte, blauwe of
roode truien en lichtgekleede dames, gezellig uitgestrekt of leunend tegen de
gemakkelijke banken bij het stuur.
Daar stond de ‘Nénuphar’ met al zijn tafeltjes en banken onder looverpriëeltjes
bij het water en Florimond roeide er onbeschroomd naartoe, ondanks den angst van
Euzeke, die er kennissen van hem of van haar vreesde te ontmoeten.
- 'T 'n kan mei nie schillen! riep hij uitdagend. Ander doen 't uuk!
En ja, waarachtig, nauwelijks had hij tusschen een paar bootjes aangelegd of daar
zagen zij, zittend met twee vrouwen bij een tafeltje, Urbain en Adhémar, de beide
verboemelde zoons van meneer en madame Carbonnelle! Ondanks al zijn vrijpostig
aplomb zette Florimond toch even een benauwd gezicht, en Euzeke, die ze ook kende
en wist dat de Carbonnelle's veel bij de Verpoest's aan huis kwamen, slaakte een
doffen kreet van schrik en keerde, instinctmatig, haar gezicht naar den anderen oever
om.
Maar 't was wel overbodig, de Carbonnelle's hadden dadelijk Florimond herkend,
en Adhémar stond al vast op en kwam
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glimlachend naar den oever toe om het bootje van zijn vriend te helpen vastleggen.
- Bonjour, Florimond, vous êtes aussi une fois sorti avec le beau temps; zei hij,
het bootje zacht tegen den kant aantrekkend. En hij drukte hem de hand en lichtte
ook eventjes zijn hoed op voor Euzeke.
Zij stegen uit. Euzeke wist niet waar kijken van verlegenheid en schaamte.
- Toe, menier Florimond, loat ons alliene goan zitten, fluisterde zij haastig in 't
uitstappen. Doch er was weinig kans toe: ook de oudste der Carbonnelle's was
opgestaan en kwam Florimond de hand drukken, en de twee vrouwen die bij hem
zaten, keken, met brutaal-vorschende oogen, Florimond en Euzeke aan.
- Mettez-vous ici, près de nous, zei Urbain. En hij leidde hen naar het tafeltje, waar
hij glimlachend de presentaties deed:
- Notre ami, monsieur Florimond Verpoest et.... et qui? aarzelde hij even fluisterend.
- Mademoiselle Uizénie, antwoordde Florimond blozend.
- Et mademoiselle Uizénie, herhaalde Urbain. En dan tot Florimond en Euzeke,
de twee vrouwen voorstellend:
- Mademoiselle Dolfa et mademoiselle Julienne.
Florimond boog, met een onnoozelen glimlach en een kort, plomp knikje. Euzeke,
geheel van streek, wist niet hoe zich te houden. De twee lichtekooien wisselden een
schalksch geknipoog en bogen nauwelijks, met een air van laatdunkende pretentie.
Florimond en Euzeke namen op houten stoelen bij het tafeltje plaats.
- Qu'est-ce que vous prenez? vroeg Urbain.
- Un cafeï, zei Florimond.
- Et vous mademoiselle?
Euzeke, die nauwelijks enkele woorden Fransch verstand en in 't geheel die taal
niet sprak, werd doods-verlegen. Zij kreeg een kleur als vuur en knikte met het hoofd,
zonder te antwoorden. - Aussi un cafeï? herhaalde Urbain eenigszins verbaasd over
haar vreemd-gegeneerde houding.
- Ouais, ouais, haastte Florimond zich in haar plaats te antwoorden.
- Et des tartines de corinthes? vroeg nog Urbain.
- Ouais, ouais.
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Urbain klopte met zijn stok op het tafeltje, om 't dienstmeisje te roepen. De twee
lichtekooien staken nu de hoofden bij elkaar en fluisterden, bedektelijk gichelend.
Adhémar, een vagen glimlach op de lippen, zat zwijgend naar Euzeke te kijken.
Florimond haalde zijn sigaretten-koker uit, presenteerde hem aan de beide vrienden,
die bedankten, stak zelf een sigaretje op, met licht bevende handen.
Er was een korte stilte.
Sinds hij deelmaakte van ‘l'Athlétaaique’ en van de ‘Club Nautaaique’ ontmoette
Florimond geregelder dan vroeger de beide broeders Carbonnelle, en van lieverlede
was een soort camaderie en zelfs van vriendschap tusschen hen ontstaan. 't Was
eigenlijk op het herhaald aandringen van Urbain, dat Florimond zich bij de twee
sportvereenigingen had laten inlijven, en Urbain was heel trotsch op deze nieuwe,
door hem aangevoerde recruut, die beloofde weldra een der sterkste competitie-roeiers
van het land te zullen worden. In den grond van zijn hart voelde Florimond een vagen
afkeer voor de twee verloopen broeders, die niets uitvoerden en hun gansche leven
verslampampten en verbrasten; maar hij was zwak, hij kon moeilijk aan de verzoeking
weerstand bieden en in den laatsten tijd ging hij nu en dan eens met hen uit.
Het dienstmeisje verscheen met een presenteerblad vol bordjes en kopjes, en
Urbain, om Florimond en Euzeke gezelschap te houden, bestelde nu ook glaasjes
cognac en chartreuse, voor hem, zijn broeder en de beide cocottes. Zij aten, dronken
en praatten. Urbain, die enkele jaren ouder was dan Florimond, sprak met gewichtige
autoriteit over dezes ‘training’. Florimond mocht dit jaar nog in geen wedstrijden
meedoen. Hij moest zich ‘entraineeren’ het geheele jaar ernstig zich ‘entraineeren’
en dan opeens het volgende seizoen optreden en alles door zijn kracht veroveren.
Zijn sterkte moest geheim worden gehouden, vooral de bookmakers mochten er niets
van hooren, anders was er geen kans meer om onder gunstige voorwaarden op hem
te wedden; en daar was het toch om te doen. Urbain was vast van plan sommen op
hem te wagen en er een klein fortuintje aan te verdienen.
- Tu m'avertiras, chéri, quand le moment de parier sera venu? vroeg hem vleiend,
met schor-heesche-stem, een der lichtekooien, terwijl ze meteen, ontzagvol, naar
Florimonds sterkge-spierde armen keek.
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- Si tu es sage, glimlachte Urbain, ietwat uit de hoogte, als een pacha op haar
neerziende.
- Et moi, chéri? Toi aussi tu m'avertiras? vleide de andere zich tot Adhémar
wendend.
- Ouais, si je le sais moi-même, antwoordde deze, van zijn ondergeschikte rol
bewust.
De beide broeders leken niets op elkaar. Urbain, groot, zwaar, vierkant geschouderd,
met vollen bruinen baard, een type van stevigen viveur; Adhémar een klein misbaksel,
mager, blond, met smalle, afzakkende schoudertjes, waterige, bleeke oogjes en een
grooten rooden neus. Urbain was de heerscher en Adhémar de slaaf, en de kleine
deed den groote na, of trachtte hem na te doen, altijd en in alles.
- Ouais, si vous êtes sages, orakelde Urbain toegevend; en eensklaps, met een
rechten blik op Florimond en Euzeke: et surtout, si lui est sage!
- Mais! riep Florimond vuurrood wordend, terwijl ook Euzeke, half begrijpend,
van schaamte als 't ware den grond onder haar voeten voelde wegzinken.
De lichtekooien barstten plotseling in een proestlach uit.
- Mais il a l'air très sagel gichelde mademoiselle Dolfa.
- Trùp sage! herhaalde mademoiselle Julienne.
En er werd over uitgeweid in weinig bewimpelde woorden. De lichtekooien zaten
zich op haar stoelen te kronkelen, gil-lachend, met schitterende, op het ongelukkig
Euzeke gerichte oogen. Ook Adhémar lachte, met korte schokjes,
vuurrood-glimmenden neus en een wijd open mond, die zijn leelijke brokkeltanden
liet zien. Om hen heen, aan de andere tafeltjes, begonnen de bezoekers vreemd en
fluisterend op te kijken.
- Loat ons toch veurt goan, smeekte Euzeke.
Florimond stond op. Ook hij had er genoeg van en voelde zich niets meer op zijn
gemak. Erg speet het hem dat hij daar opgehouden had.
- Quoi? Vous partez déjà! riep Urbain verbaasd.
- Ouais, nous allons encore à l'Heilig Haaizeke.
- Allons, comme vous voulez. Mais, dites: faites-donc un peu un enleveï ici devant
nous.
- Bon.
Florimond, zijn rood-zijden petje in de hand, nam van de
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lichtekooien afscheid. Zij drukten hem de hand en knikten vriendelijk-glimlachend
nu, met stralende oogen; maar voor Euzeke werden zij dadelijk weer koel en stroef
en groetten enkel uit de hoogte, met laatdunkenden blik.
- Allez d'abord vireï, hein, jusqu'au bout de la campagne de monsieur Baaizen, et
puis revenez en enleveï, zei Urbain, Florimond en Euzeke in 't bootje helpend.
Florimond stak van wal. Euzeke, wie 't schreien nabij stond, nam de touwtjes van
het stuur in handen. Het schuitje gleed weg, eerst in de richting van Gent, langs den
hoog-belommerden oever, keerde op een honderd meters afstand, kwam terug.
Florimond begon zijn ‘enleveï’.
Vóór den Nénuphar stonden Urbain en Adhémar, de twee cocottes, tal van
wandelaars en nieuwsgierigen te kijken. Florimond, in snelle, prachtig-gelijkmatige
kadans, gleed knieplooiend op de schuifbank naar voren, sloeg beide spanen zonder
spatten in het water, gooide zich met al de kracht van zijn sterk lichaam achterover;
en 't lichte bootje schoot vooruit en scheen te vliegen, steeds sneller en sneller, terwijl
Euzeke doodgegeneerd onder al die blikken op den oever, met wangen als vuur, van
de inspanning op haar lippen beet, om nu toch maar niet verkeerd te sturen.
Een wild bravo-gejuich steeg op toen zij den Nénuphar voorbij vaarden, Urbain
knikte, Adhémar zwaaide met zijn hoed en de lichtekooien wuifden met haar
zakdoeken: 't was een triomf! Dadelijk om den hoek en uit 't gezicht, liet Florimond
zijn riemen drijven, en Euzeke van haar kant, het stuur loslatend, barstte plotseling
uit met een kwaadaardigheid die Florimond nooit in haar zachte natuur zou vermoed
hebben:
- Verdome! die smeirige weiven uuk! Wa mienen ze wel dan! Da zein de vodden
en de slonsen van al 't mannevolk en da trekt uldere neus op leik prinsessen. In zuk
'n compenie 'n moet-e mei nie mier breingen, menier Florimond, da es den iesten en
de loatste kier!
Met ontstelde verbazing keek hij haar aan. O! wat was ze eensklaps boos en nijdig!
Haar voorhoofd stond samengefronst, haar anders zoo lief-en-zacht-streelende oogen
hadden een norsche, sombere uitdrukking.
- Hoa joa moar, Uizeke, k'n kost ik da toch veuruit nie weite, excuseerde hij zich
bedeesd.
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- Al da beslag mee ilder fransch; omda ze'n poar woorden fransch keune, ging Euzeke
door met brommen, zonder van zijn deemoedige verontschuldiging veel notitie te
nemen. - 'K achte mei 'n beitse better as ze zij, zilde!
Ook hij achtte haar beter, oneindig veel beter en hooger dan die twee sletten, en
hij zei het haar op liefelijk-verzoenenden toon, en weer kwam langzaam aan de goede
zachte stemming in Euzeke's even verbolgen gemoed. Opnieuw had hij zijn roeispanen
en zij de touwen van het stuur in handen genomen en verder gleden zij nu rustig over
't stille water der kalm-kronkelende Leie, tusschen de lage vlakke oevers van
lenteweelde en vruchtbaarheid. Zij kwamen aan het ‘Heilig Huizeken’, vroeger een
kapelletje, thans een eenzaam landelijk herbergje. Enkele zeilbootjes van de ‘Sailing
Club’ lagen er onbewegelijk tegen den waterkant gemeerd, als groote blanke vogels
met breed-krachtige, nu, in de ongerepte stilte, slap hangende vleugels, en in 't
verschiet kwam snel een stoomjacht aan, lichtblauw met gelen schoorsteen, die achter
zich schuimende golven opjoeg, waarvan de brobbelende deining in het
ruischend-wiegend oeverriet ging uitsterven.
- O! menier Florimond, es er gienen danger van ommesloan! vroeg Euzeke angstig.
Maar hij glimlachte zoo veilig-geruststellend om haar onbezonnen vrees, en als
speelsche kinderen lieten zij zich in hun licht schuitje op de kolkende baren van de
stoomjacht wiegelen en drijven.
Langzamerhand daalde de avond. Het werd één wazige, purperen glorie, over
hemel, veld en water. De groote boomen van den oever stonden helderzwart omlijnd
in de gouden diepten der rivier weerspiegeld, en heel hoog, duizelingwekkend hoog,
dwars door het blauwe van de lucht, strekte zich als een fijne reuzenvacht van
ontelbare kleine, dicht op elkaar gedrongen, doorschijnendlichte, gouden wolkenstipjes
uit. De bloeiende wilde zuring in het hooge gras der weilanden werd
bronsrood-tintelend als een vonkenzee, en de groote parken van de buitens en
kasteelen in 't verschiet, trokken zich tot een hooge, strenge, ondoordringbare
nachtsomberheid in elkaar. Na de bijna tè heete warmte van den dag, werd de avond
zalig frisch en koel.
- We zille moete weire kieren, menier Florimond, zei Euzeke.
- Joa 'm, antwoordde hij stil.
Met stralende oogen van verzoening en liefde keken zij elkander
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aan. Zij zag zijn sterke, bruin-gebronsde armen in den rooden gloed, zijn open,
vriendelijk gezicht met heldere oogen, de goudblonde krulling van zijn haar en baard.
Hij, even onbewegelijk, met zijn goud-afdroppelende spanen boven 't water, zag haar
als een stralenbeeld met avondglans omgoten, het gloeien van de roze bloempjes op
haar geel kleed, het lichtend tintelen van haar witten hoed, het somber en bijna woest
glanzen van haar donker haar; en een emotie kwam in hem, geweldig, met een vurige
begeerte: de begeerte om haar niet meer te verlaten, om haar altijd, mooi en frisch
als nu, bij zich te hebben. Waarom ook niet? Anderen, zijn meeste kennissen en
vrienden, hadden toch ook hun vast vriendinnetje, die op een kamer woonde en
waarmee zij uitgingen, vrij en blij, waar en wanneer het hun beliefde. Ja, waarom
niet? En wie weet: als hij het haar niet voorstelde, of ze soms niet een dergelijk
aanbod van een ander....
Dàt nooit! Liever alles! Zij was van hem, zij was verrukkelijk en lief, zij moest
en zou de zijne, alléén de zijne worden!
Vlug nu gleed het bootje in de schemering, naar de stad terug. Zij spraken niet
meer, ieder in zijn eigen gedachten en gewaarwordingen verdiept. Zij vaarden voorbij
den nu verlaten ‘Nénuphar’, waar reeds licht achter de ramen schitterde, voorbij de
plechtige sombere tuinen van de groote buitens, vol van 't verliefd-galmend gezang
der nachtegalen, voorbij al de lustige, thans stille zomerherbergjes: het ‘Anker’, het
‘Snepje’, het ‘Patijntje’, en het was donker-nacht toen zij eindelijk vóór den Club
weer aanlegden.
- Joa moar, mag-e k' ik doar binnengoan? aarzelde Euzeke.
- Goa moar, goa moar, ander doen 't euk wel; zei hij onbeschroomd.
Euzeke bleef wat in het tuintje bij het water wachten, terwijl hij met den ‘knoape’
't bootje binnenhaalde en zich ging verkleeden. Na enkele minuten kwam hij bij haar
terug en, gearmd trokken zij langs het kronkelend Leiepad heen om in de ‘Vleermuis’
te gaan soupeeren.
Zij namen plaats in een der loover-prieëltjes bij het getemperd schijnsel van twee
oranje ballonnetjes die tusschen 't groen te gloeien hingen en aten eerst lekkere,
geroosterde paling met uiensaus en daarna rijstpap met meelsuiker. Andere verliefde
paren zaten verscholen in de priëeltjes om hen heen; gefluister, gelach, gezoen,
gerinkel van borden en messen weerklonken in
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de zachte, schemerige duisternis; dienstmeisjes in witte schort liepen bedrijvig, met
dampend-geurende schoteis, van de helder verlichte herberg tot de geheimzinnige
looverhuisjes heen en weer. De gansche atmosfeer scheen vol van onbevangen
minnekoozerij en streeling; en Florimond en Euzeke lagen dadelijk omarmd tegen
elkander aan, of zij elkaar nooit meer verlaten zouden.
Een straatzanger met een guitaar kwam zachtjes in de open ruimte tusschen de
priëeltjes aangetreden; het was een klein, mager ventje met holle wangen en een
hoogen rug; hij nam zijn hoed af en begon te tokkelen, terwijl zijn zware, ietwat
heesche stem weemoedig aan het zingen ging, van teêre en treurige en liefdevolle
dingen.
Het galmde in diepen weerklank door hun licht-ontvankelijk gemoed. 't Was of
hij zong alleen van hen en van hun liefde en hun mogelijk lijden; en zelfs wanneer
hij, in een patriotisch lied, weeklaagde over de smartvolle verzuchtingen der
Elzas-kinderen onder Duitsche dwingelandij:
‘La patrouille allemande passe,
Baissez la voix, mes chers petits,
Parler Français n'est plus permis,
Aux enfants de l' Alsace,’

voelden zij zichzelven, als onder een indirect-uitgesproken dreiging bedoeld, en zat
Florimond even met op elkaar geklemde tanden te staroogen, terwijl Euzeke
onweerhoudbare tranen onder haar wimpers voelde komen.
Maar het werd laat, de paren kwamen sluiperig-stil uit de priëeltjes en vertrokken,
de lichten doofden uit, en eindelijk ontwrong ook Euzeke zich zacht uit zijn omarming
en zuchtte:
- Joa, 't zal teid worden, menier Florimond. Morgen es 't veur mij al weere heul
vroeg op te zein.
- O, Uizeke, bleif bei mij, bleif bei mij, smeekte hij in zijn opgewondenheid, alsof
zoo iets mogelijk was.
- En woar zôen we goan sloapen? Hier, in da gloriëtse? lachte zij, stil-weemoedig
opstaande.
Hij drong niet aan en stond ingelijks op. Maar in zijn oogen schitterde een
hartstochtelijke vlam van vastberaden besluit.
- Wach moar, wach moar, sprak hij tusschen zijn tanden. 'k Zal d'r ier dat 't ienige
doagen veurder es wel iets op vinden!
Veertien dagen later was Euzeke door meneer Florimond gekamerd, op een tweede
verdieping, in een huis van de Citadellaan.
(Wordt vervolgd).
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Kinderen.
Winkeltje
door Ina Boudier-Bakker.
Even uitpuffend van gedraaf in het zonheete tuintje om het kleine rozenperkje heen,
zaten ze met hun drieën op de treeën van het bordesje, dat nog koel in schaduw lag;
keken Tootje en Rozetje gespannen aandachtig op naar Fientje, die op de bovenste
tree zat, het kruidenierswinkeltje, dat ze op haar verjaardag had gekregen, op haar
schoot.
‘Zet het nou hier neer!’ kribde Tootje driftig, te warm, om zich nog langer te willen
uitrekken naar de bovenste tree. ‘Hoe kan ik 't nou zien zoo!’
Fientje, aarzelend, het glimmend gezichtje met de bolle, domme konijnenoogjes
stil-verrukt lachend, zette het winkeltje voor hen neer.
Stil een oogenblik keken ze toe, Rozetje en Tootje de hoofdjes vlak bij elkaar,
toen begon Rozetje nieuwsgierig de busjes open te doen, om te kijken, wat er in zat.
‘Rijst - suiker - ècht!’ gichelde ze vol pret.
‘Je mag niet overal anzitten!’ baasde Tootje.
‘Ik kòm 'r nìe-an, kind! ik moet toch kijken wat er in is!’
‘Moe het 'r rozijnen ook in gedaan,’praalde Fientje glunder.
‘Rozijnen? lèkker! laat kijken!’ riep Tootje naar 't busje grijpend. ‘O grut, kijk es
wat 'n boèl!’
‘Nou doe je 't zèlf!’ pruttelde Rozetje boos.
‘Och kind, hou je mond! mag ik een rozijntje, Fientje?’
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‘Ja -’ knikte Fientje onwillig.
‘Hè - dan ik ook!’ riep Rozetje.
Samen, het busje tusschen hen in, zochten ze met groezelige, warme vingertjes
naar de grootste. Fientje, op de tree boven hen, keek onrustig toe; ze had zelf het
winkeltje al twee dagen zoo bewaard, zonder er iets uit te nemen, en ze kon niet
velen het dadelijk gesnoep der andere twee; maar verlegen, durfde ze niet òp tegen
de vriendinnetjes.
‘Moet jij niet?’ vroeg Rozetje verwonderd.
Ze knikte; stak stug haar handje uit, toen de rozijn in haar mond keek ze toe op
hen, eerst weer tevreden, toen 't busje op zijn plaats stond.
‘Nou - ga we nou spelen?’ vroeg Tootje, ‘wie zal de winkeljuffrouw zijn?’
‘Aftellen, ik zal wel aftellen! steek je handen dan op!’ riep Rozetje, en ze begon:
‘Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, elf,
De koning van Delf De koning van Dòrd,
Ga jij maar vort -’

met een pik op Fientjes en Tootjes borst, of in hun hals - Fientje om den pik te
ontgaan, trok telkens terug, haar kin diep in haar halsje gedoken, maar Rozetje,
lacherig, telde door, expres plagend harder pikkend, - tot eerst Tootje eraf viel met
vort, toen Fientje....
‘Rozetje is de juffrouw!’ riep Fientje schel blij.
Tootje zei niets. Achter Rozetjes rug grimaste ze spottend tegen Fientje, die niet
begrijpend, verlegen gichelde.
‘Ik ben de juffrouw,’ knikte Rozetje vergenoegd.
‘Kom, ga in je winkel!’ riep Tootje plagend, en meteen trok ze aan Rozetjes kort
vlechtje, dat van dunte stijf recht naar achteren uit stond, een vuurrood strikje heel
aan de punt.
‘Blijf af!’ schreeuwde Rozetje woedend; thuis had ze lang opzij in den spiegel
gekeken naar haar vlechtje, dat ze prachtig vond zoo; en ze had er zich onduidelijk
een glorie van voorgesteld bij de vriendinnetjes.
Beleedigd, met een gebaar, alsof 't een groote, dikke vlecht was, probeerde ze het
kleine staartje over haar schouder te leggen,
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maar ze kon het maar moeielijk opzij trekken, en met schuin verdraaide oogen keek
ze lang oplettend naar het roode strikje, of dat nog zàt.
Tootje, zich stil verkneukelend, stond haar uit te lachen.
‘Wàt 'n haar -’ proestte ze.
‘Kind! kijk jij naar je eigen haar!’
Fientje, vreesachtig, streek schuw over haar eigen korte melkboerenhondenhaartjes.
Tootje schudde uitdagend haar mooie losse krullen, waar op school de meesters
en de juffrouw aan trokken, en alle menschen altijd wat van zeien.
‘Jij hebt vreeselijk dun haar,’ zei ze misprijzend.
‘Kind! jouw broertje het een heel kaal hoofd!’ schimpte Rozetje vinnig.
‘Da's nietes!’
‘Welles! - Wàt smerig!’
‘Jij bent zelf smerig, kind, met je vieze, gele haar!’ schold Tootje kwaad.
‘Hè - la' we nou spelen gaan!’ zeurde Fientje.
Nijdig, wrokkend, bleven de andere twee elkaar aankijken, met booze oogjes in
verhit gezicht.
‘Toe nou - hè la' we nou spelen.’
‘Ja, kom dan maar,’ riep Rozetje, weer in goed humeur door plezier in 't spel - en
ze schikte zich behagelijk voor het winkeltje - ‘nou moeten jullie eerst effen weggaan.’
‘Goed ja, kom dan,’ riep Fientje blij-bereid, Tootjes hand pakkend.
‘Jakkie - 't is zoo heet -’ morde Tootje nog onwillig.
Langzaam, pruttelig, liep ze achter Fientje aan het kleine perkje om, weer terug
naar het bordesje, waar Rozetje parmantig wachtte.
‘Tingelingelinggg!’ deed Tootje, en Fientje schaterde, een blije verrukking in haar
bol, dom snoetje, om die To, die zoo ècht dee.
‘Wà blieft u juffrouw?’
‘Een ons suiker -’ brabbelde Fientje haastig verlegen.
‘Och! jij ken d'r niks van!’ baasde Tootje. ‘Je moet eerst zeggen: dag juffrouw en dan: juffrouw mag ik een ons suiker van u -’
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Fientje knikte gedwee beduusd.
‘Doe jij nooit boodschappen met je moe?! - ik wel - alle Zaterdagavonden - soms
wel tot negen uur - wàt fijn!’
Fientje zweeg bedremmeld, haar gezichtje betrokken - ‘zij moest altijd om zeven
uur naar bed.’
‘Hou jij je mond! ze doet 't wat goed -’ beschermde Rozetje, in groeiende
vijandschap tegen Tootje, en ze draaide zich heelemaal om met haar rug tegen de
tree, dat Tootje niets aan haar vlechtje kon doen.
Fientje, onbewegelijk, keek eerbiedig toe, hoe Rozetje handig de suiker stortte in
't schaaltje, op het andere, het gewichtje zette.
‘O kijk es, papieren zakjes ook! kleine poppenzakjes!’ riep ze opeens verrukt.
‘Die het moe gemaakt,’ knikte Fientje trotsch.
‘'t Zijn gewoòn punten van groote zakken,’ zei Tootje bits wijs.
Even zwegen de anderen, in de war door dit besliste zeggen.
‘Niewaar!’ riep Fientje gekrenkt.
Rozetje, slimmer, zag dadelijk in, dat Tootje gelijk had - maar onverschillig, niet
mee willende doen met dat kind, liet ze de suiker in 't zakje glijden.
‘Asjeblief juffrouw - drie cent.’
‘Asjeblief,’ telde Fientje fier drie kiezeltjes in Rozetjes zweet-warm handje.
‘En u juffrouw?’
‘Juffrouw, mag ik twee ons kaas van u?’ vroeg Tootje, plaagflikker in haar bruine
oogjes.
‘Kaas? Ik hèb geen kaas,’ pruttelde Rozetje ontevreden.
‘Hè-è-è!!’ jouwde Tootje, zich omgooiend, dat ze languit voorover tegen het trapje
op lag; haar scherp kinnetje in haar hand, keek ze plagend Rozetje aan - ‘een
kruienierswinkel, waar ze nie-eens kaas hebben!’
‘Moe het wel kaas!’ ijverde Fientje.
‘Dan moet je 't halen gaan,’ zei Tootje bijdehand.
Rozetje aarzelde onwillig.
‘Ga jij 't halen.’
‘Ik? hè kind verbeel je! Een juffrouw uit 'n winkel, die wat niet het, die gaat 't
altijd halen! dan zeg je: Wil u effetjes wachten juffrouw en dan ga je 't halen.’
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‘Ik weet niet waar je moe is,’ pruilde Rozetje tegen Fientje.
‘Nou dan ga ik wel met je mee.’
Langzaam stommelde Rozetje het bordesje op.
‘Nou moet je 't ook tegen mij zeggen!’ meesterde Tootje, in 't spel.
‘Kind - ik weet bèst wat ik zeggen moet!
Juffrouw-ik-heb-'t-niet-maar-wil-u-effetjes-wachten-dat-ik-'t-haal,’ raffelde Rozetje
wegloopend nijdigjes kort af.
‘Jawèl juffrouw, as 't niet te lang duurt, want me man wacht op me,’ knikte Tootje
waardig, als een groot mensch.
Even keken de twee verbluft door Tootjes ècht doen, toen gingen ze samen naar
binnen.
Tootje alleen, glee af op de onderste traptree en haar paarsrood, warm gezichtje
bukkend, trok ze haar schoentje uit waarin een kiezel vinnig prikte; toen haar schoentje
weer aan, schudde ze haar haren van haar voorhoofd, zat een poosje stil te kijken
met kleine oogjes om die schelle zon op 't tuinpad.
‘Kijk, hùn poes zat op de muur daar, lekker in 't zonnetje - zou die 't nou niet warm
hebben - poès! poès!! - kijk wat 'n groot beest in de lucht - zeker een bij - ja hoor hij
bromt! - as ie maar niet hier kwam - gisteren op school ook een bij - wat gilde die
Jo toen - waar bleven ze nou - ze had wel zin in een rozijntje.’
Voorzichtig nam ze het busje, even wachtend om te luisteren, of ze al terugkwamen;
toen, ineens gulzig, stak ze drie tegelijk in haar mond.
‘Lekker hoor - zoo zoet - nòg een - - als zij ze eens allemaal nam.... zoùen ze
kijken!....’
Gauw, haar mondje saamgeknepen, haar oogjes glinsterend van pret, leegde ze
het busje in het zakje van haar boezelaar, schoof het terug op zijn plaats. Dan de
anderen hoorend, ging ze weer languit tegen het trapje liggen, schuin nu, dat de
rozijnen niet fijn gingen, haar hand op 't zakje.
‘Hier is kaas, kijk wat 'n stuk!’ riep Fientje al van verre triomfantelijk schel.
‘Zoo juffrouw, u is làng weggebleven hoor! ik was haast weggegaan, want me
kinderen zijn alleen thuis,’ zei Tootje parmantig.
‘Dat jokt u juffrouw, u heb nèt gezegd, dat uw màn op u
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wachtte,’ zei Rozetje scherp - en àl kribbiger om de warmte, stompte ze ongeduldig
Tootje opzij.
‘Ga weg, nou moet ik er weer zitten.... twee ons?’
Rozetje, precies, zoekt de gewichtjes uit, die ieder een ons verbeeldden; toen, met
het kleine stompe mesje, sneed ze een stukje van de kaas, wilde het op het schaaltje
leggen. Maar ze bedacht zich; slim koopvrouwtje in haar hart al, begréép ze
instinctmatig: ‘zakje woog mee,’ - en ze pikte een puntje van de kaas af, legde deze
nu met zakje en al op de schaal; en gespannen stond ze op te letten, het hoofd opzij,
tot het schaaltje éventjes overhelde, nam de kaas er dan haastig af. Zóó geheel in het
spel, vergat ze zelfs, dat dit alles niet eens van haar was, gedreven door de drift naar
winstbejag, onbewust zich duidend in haar gretig grijpende vingertjes, en felle oogjes.
‘Asjeblief,’ gaf ze Tootje.
‘Dank u,’ knikte Tootje, met één sprong van het trapje springend.
‘Pphh! Wat wordt 't hier warm!’ pufte Rozetje, opzij schuivend tegen den muur
voor de zon, die nu bijna het geheele bordesje blaakte.
Fientje zuchtte, wreef met klamme, smoezelige handjes over haar zweet-bepareld,
rood gezichtje.
Tegen het muurtje geleund, stak Tootje telkens ongemerkt een rozijn in haar mond.
‘Ik heb zoo'n dorst -’ klaagde Rozetje.
‘'k Zal wel een beetje water halen -’ riep Fientje ijverig.
Tootje zweeg, keek naar de lucht, waar het groote beest van daareven weer
rondbromde.
Even later kwam Fientje terug met een groot glas water.
‘Hè lekker!’ riep Rozetje, en ze dronk gulzig met vooruitgestoken, zuigende lipjes.
‘Ik ook wat!’ drong Fientje begeerig. En ze dronken om beurten nu, tot het groote
glas leeg was.
Tootje keek het aan.
‘Oo-o-oh! Noù ga je dood!’ - zei ze, beslist knikkend, met een plagend mondje.
‘Doòd??’ stokte Fientje bang.
‘Och kind! doòd!....’
‘Wèl waar hoor! als je zoo heet bent, en je drinkt dan zoo'n

Groot Nederland. Jaargang 5

411
hoop koud water, dan ga je dood. Mijn oom is d'r van dood gegaan....’
‘Zoo? Wanneer dan, kind?’ minachtte Rozetje, Tootje den triomf van het akelig
geval niet gunnend.
‘Verlejen zomer - en 't was wàt akelig - en ie gilde zóó, dat ze 't drie huizen ver
hoorden!....’
‘Hè!’ rilde Fientje, de bolle konijnenoogjes wijd van schrik.
Tootje knikte voldaan.
‘Noù!’ zei Rozetje, pralend-lang-uithalend - ‘toen mijn broertje doodging, toen
het ie wel een heele week gegild....’
‘Nou, mijne ook....’
‘Jij kind! hè jij dan een broertje, dat dood is?!’
‘Ja zeker.’
‘Nietes!’
‘Wèl.’
‘Hoe heette die dan?’
‘Willem,’ loog Tootje prompt.
Overbluft, tòch niet geloovend, keek Rozetje haar boos aan.
‘Ze jokt 't hoor,’ fluisterde ze in Fientjes oor.
Tootje stond de beiden aan te kijken met bruine spotoogjes.
‘Hè, laten we nou maar weer gaan spélen!’ drong Fientje, de eenige die nog zin
had.
‘Hè, nee, wat anders,’ zuchtte Rozetje, verveeld door de warmte, ‘ik ga een rozijntje
eten -’ en ze nam het busje, deed het open....
‘Waar zijn ze?!’ gilde ze, met open mond Fientje aanstarend, die
verschrikt-wezenloos meetuurde in 't leege busje.
Verslagen een oogenblik zwegen ze, toen opeens sprong Rozetje op Tootje los,
die nog kalm tegen den muur stond.
‘Jij eet wat! jij hebt ze!’ schreeuwde ze, met haar stevige, dikke handjes wringend
aan Tootjes vastgesloten tenger vuistje, ‘geef je hier! geef je hier! hièr!!’
Maar Tootje, sluw, haar linkerhand, die Rozetje wrong, nog altijd stijf dichtknijpend
alsof daàr wat in zat, greep opeens met haar andere hand de rest rozijnen uit haar
boezelaarzakje, propte ze alle tegelijk in haar mond - toen, haar lenig lichaampje
behendig Rozetjes grijpende vingers ontduikend, glipte ze tusschen hen door, holde
het pad af, naar het poortje van haàr tuin.
‘Mee! kom mee!’ schreeuwde Rozetje en rende Tootje na.
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Vinnig, dol op haar prooi, draafde ze, haar tandjes in haar lip, de oogjes fel, haar
eene hand òp, klaar om te grijpen.
Langzamer, sukkelig-log kwam dikke Fientje achteraan, huilerig om de rozijnen
- om 't spelletje, dat uit was....
In de gloeiende zon, klepten de rappe stapjes der twee voorste kinderen vlak achter
elkaar op het tuinpad; haar beenen hoog achterom opgooiend, dat haar rood jurkje
telkens opwipte, de lange krullen dansend om het lachend paarsrood-gloeiend
gezichtje, hòlde Tootje op het poortje toe - Rozetje hoorde ze vlak op haar hielen nu wàs ze er - - bonzend viel ze tegen het houten deurtje aan - smeet het daverend
achter zich in 't slot.
Even stonden de twee beduusd stil te kijken, toen, woedend, gooide Rozetje zich
tegen het dichte poortje, schopte er tegen met haar zware lompe rijglaarsjes, dat het
kraakte.
‘Valsch kind! leelijke dièf!’ schold ze krijschend hoog door den zonnigen tuin.
Aan den anderen kant van de schutting bleef het stil.
Toen opeens kwam Tootjes hoofd boven de schutting uit.
Haar wangen dik-bultig gepropt met rozijnen, wees ze sarrend met haar vinger op
haar mond: ‘Vòl!’
Dan zich vasthoudend met één hand, lekker koel onder de schaduw van den eenigen
boom in de twee tuintjes, bleef ze op haar gemak neer kijken op Fientje en Rozetje,
die naar haar op stonden te zien, de felle zon stekend in hun pijnlijk, kleingeknepen
oogen, en gloeiende gezichtjes.
‘Nare meid! valsch kind! je bent een dièf!!’ gilde Rozetje, àl woedender om de
rozijnen, om Tootje - om die heete zon, die recht in haar oogen brandde.
Tootjes hoofd, plagend-koel in de schaduw, kauwde overdreven met vollen mond.
‘Geef je hier!’ krijschte Rozetje, ‘zal je ze teruggeven!’ - Tootje lachte vergenoegd, wees met haar hand tergend ‘hoè lekker 't was!’ - - toen
opeens sprong ze achter de schutting naar beneden.
Stil stonden de twee een oogenblik te wachten, of Tootjes hoofd niet wéér kwam
-Maar 't blééf stil.
Langzaam, met sloffende voetjes, tranen over 't smoezelig gezichtje, liep Fientje
terug naar 't bordesje, waar nu in stekende
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zonhitte het winkeltje verlaten te blakeren stond; voorzichtig nam ze het op, ging er
mee naar binnen, zacht huilend roepend: ‘Moe! Moe!!’ - Over het poortje naar den anderen tuin, schòld Rozetje woèdend - in 't wilde door:
‘Dièf! Die-ièf!!’ - Toen vloog eindelijk sarrend over de schutting, één uitgezogen rozijn.
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Gedichten
door Marie Metz-Koning.
Liefdeliedje.
En heb ik mijn oude lachje niet meer,
En niet meer mijn jonge wangen,
Dan zal ik toch altijd nog jong zijn, mijn man,
In mijn oogen en in mijn zangen.
Want mijn oogen bewaren hun ouden moed;
En mijn zangen bewaren hun ouden gloed;
Nu onze eeuwige liefde ze leven doet,
In een onuitbluschbaar verlangen.
En heb ik mijn bruine haren niet meer,
En niet meer mijn vlugge schreden,
Dan zal ik toch altijd nog jong zijn, mijn man,
In mijn handen en in mijn beden;
Want mijn handen bewaren hun ouden druk,
En mijn beden bidden voor ons geluk:
Voor je liefde, die 'k levenslang òveral pluk,
Zoo dankbaar als jaren geleden.
En heb ik mijn oude stem niet meer,
En niet meer mijn jonge gebaren,
Dan zal ik toch altijd, mijn lieve man,
Iets jeugdigs voor jou bewaren;
Want de liefde die weet niet van jong of oud
Die toovert de lente in het winter-woud,
Met woorden, warmer dan zonne-goud:
En die wil ik voor joù bewaren.
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Recessus.
Mijn lief, je was zóóveel: een teedre wijze,
Die àlles wil, om 't lief geluk te geven.
Je toonde me de waarheid van het leven,
En wou den weg me zonder tranen wijzen;
En wendde me om, waar ik zag weelde-rijzen
De roode Smart; en leerde me àf, te streven;
En bracht met kalmen wil me in veilge dreven,
Waar wandlen enkel koele wereld-wijzen,
En wou mijn dank.... Maar hoè mijn lippen prijzen:
Een dichter-ziel kàn niet van waarheid leven.
En léven wìl ze; en àlles prijs weer geven,
Als ze mag léve' en weene' op oude wijze;
En liever wìl ze zèlf in smaad vergrijzen,
Dan trotsch van vreê op doode dingen leven.
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Mijn Muze.
O, mijn Muze is geen meisje met engel-gezicht;
En ze sloot voor het leven haar oogen niet dicht.
Zij is òòk niet een moeder, die enkel maar weet,
Van den weg naar de wieg, en klein-kindertjes-leed.
Ze is nog minder een kindje, dat zangetjes weeft,
En aan mij, die ze liefheeft, maar bloemetjes geeft.
Maar mijn Muze is een vrouw, met den blik van een man,
Die het leven door-lééd, en het dóór-denken kan,
En die tóch nog wil leven, uit innere kracht;
En de menschen be-meêlijdt; en niemand veracht.
Die de schoonheid aanbidt, en om ijdelheid spot,
En zich kneedde uit een leemklont het beeld van een god.
O, haar hand was soms hard in den nacht op mijn hoofd;
En haar wil heeft me dagen van rusten beroofd;
Maar haar wòòrd is 'n ladder; haar stèm is een wijn:
En nooit wensch ik zòò diep iets, als bij haar te zijn.
Want haar wil is een staal, die mijn wezen doordringt;
En haar wet is een vreugd, die mijn leven doorzingt;
En mijn vreeze tot háár is een godsdienst gelijk;
En haar haat is mijn hel, en haar liefde is mijn rijk,
En haar lippen als rozen zijn vuur op mijn mond;
En haar lach is mijn lust; en haar smaad is mijn wond;
En haar oogen zoo diep, zijn als meren van tijd,
Waar mijn gondel Gedachte naar Tijdeloos glijdt.
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Aan een Vriend.
Als ik een zon was, zou van gouden schijn,
En bloeme' en groen, en gulle vogel-zangen,
En horizonnen, zilver-blauw behangen,
Je leven rijk en ruim en heerlijk zijn.
Nooit zouden je oogen - vogels vreemd-gevangen,
In enge kooi - meer smachten naar 't festijn
Van lente-weelde en zomer-zonneschijn:
Van licht en warmte was je gansch omvangen.
Maar nu ik ben een ster, heel stil en klein,
In verre luchten, waar wel wolken hangen,
Zie 'k machtloos neder naar je stille gangen;
En zie je gaan, omglansd van vreemden schijn,
Tusschen véél vreemde mensche' in vreemde' pijn,
Met oogen, die naar 't verre licht verlangen.
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Geknotte Kracht.
Als een zee, die tegen de rotsen slaat,
En zichzelven aan schuimsel spat;
Als een storm, die zèlf zich te beuken staat,
Op de torens van een stad,
En dan maar weer liggen gaat, machteloos-stil,
In zijn eigen pijn, om zijn eigen wil,
Die hem zéér doet, en niemand baat,
Zoo woedt ìn mij een kracht, die mijn wijsheid bespot,
Met den màcht-wil van een orkaan:
O, het toomloos geloof van een jongen god,
Die een boos-doenden reus wil verslaan;
Maar op rotsen van domheid zijn kracht verspat,
En hij kan niet verwoesten de leugen-stad,
En hij moet maar weer liggen gaan....
O, in machtlooze haat, ten doode moe,
In mijn stille binnenst hij ligt...
En doe ik maar even mijn oogen toe,
Dan zie ik zijn goden-gezicht.
En dan wéét ik, wat ik wel soms vergat:
Dat ik Hem toch het diepste heb lief-gehad,
Schoon mijn wijsheid zijn dwaasheid richt.
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O mijn Lief, lang geleê....
O mijn lief, lang geleê - 'k was een rozerood kind,
Met mijn blik in de verte, en mijn haar in den wind Zag ik uit in de zee, als de zon er verging,
En een purper gordijn van den hemel af hing;
En ik dacht, dat de hemel zich openen wou,
Op mijn bruigom, een god, die me meenemen zou.
En ik lei er mijn wang aan de wenkende zee,
En de lokkende golven die droegen me mee.
En ze solden en speelden, en sloegen me aan pijn,
Wat ik droeg, om maar dra bij mijn bruigom te zijn.
Maar mijn hart werd een wrak in de branding vergaan,
En mijn droom was een spel, en mijn god was een waan.
En mijn blik was omlaag, en verbloeid was mijn wang,
Toen je kwam met je liefde en je liefde-verlang'.
En je waart er geen god, die me rees uit de zee;
Maar een ernstig, stil man, die me wachtte aan de reê.
En in je oogen, héél diep, waren tranen gestild;
En je lach was zoo zacht, en je woord was zoo mild;
Maar je liefde was jong, als een rozerood kind,
Met heur blik in de vert', en heur haar in den wind.
En je wees naar de zee, waar de zon in verging,
En een purper gordijn van den hemel af hing.
En je zei: dat de hemel zich openen zou,
Als ik bleef als je bruid; als ik leefde als je vrouw.
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Zomernacht.
Zee-verre velde' in wondre wazen staan.
De kleine korenkopjes roeren niet:
Ze buigen 'ruischloos in het licht, dat giet
Van hemel af de blanke zomermaan.
De menschen al' rondom zijn slapen 'gaan,
En in de gansche stilte zingt geen lied.
Geen vlinder-windjen in de paden vliedt.
Wat enkle sterren staren stil het aan.
O, zomernacht: van vreugde vol-gedaan
Is nu mijn hart, en kent verlangen niet.
En grauwe zorg, en zijpelend verdriet,
O, àl die dingen zijn nu dood-gegaan....
O, zomernacht, ik buig me bij u aan,
En drink het licht dat van den hemel giet.
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Naar de benedenfactorijen
door Henri van Booven.
Weer had hij zijn koffers gepakt, 't goed er maar zoo, onverschillig in-geworpen,
moe en uitgeput als hij was van de dagen lange koortsen en een begin van dyssenterie
dat na de crisis zoo hevig deed verlangen naar veel, veel rust, veel slaap, en hij stond
een oogenblik rechtop, midden in die groote kamer van de benedenste factorij, terwijl
pijnlijk, in zijn hoofd, drukte, met lichte klopjes, 't bloed.
Hij duizelde even, zag 't donker worden voor z'n oogen als begon er een grauwe
aschregen neer te dwarrelen om hem heen. 't Duurde kort gelukkig, 't ging gauw weg,
maar een paar seconden glipten er voor zijn kijken fijne lichtpuntjes, ontelbare,
vlugge, verglijdende sterretjes, als wit-blauwige en daarna bloed-roode vonkjes die
een allerfijnst streepje even na lieten glimmen.
Dan staarde de witte suffig om zich heen, bleef lang zonder besluit, als een zieke
die pas uit bed komt na een zware krankte en die roerloos en hulpeloos maar
strak-kijkt voor zich, zonder kracht om te gaan en te lusteloos om te spreken.
Buiten hoorde hij geraas, gestommel en gebonk in een schip dat gelost werd, de
Engelsche mail den vorigen avond pas aangekomen; die boot had zes lui voor ‘boven’
meegebracht.
In een hoek stond het bed met de moustiquaire daaromheen, goor en vettig, een
wanstaltige slaapsteê, van planken ruw getimmerd, daarvóór armoedig zijn po, dat
ding van slecht email dat hij zelf altijd schoon had moeten spoelen in de rivier omdat
Mendelle, z'n boy, 'n lui en onwillig boefje, geregeld er geen zin in scheen te hebben.
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Hij sufte nog wat over Mendelle en zag door de open-staande deur een stuk van de
verandah met een streep blindend licht van de zon op de planken, waartoe 't water
al heel na was gestegen....
Mendelle was een diefachtig, klein, vet negertje, uit Loanda geboortig, dat van
zijn bussen met chocolade, van zijn hemden, zakdoeken en sokken, zijn
geweerpatronen, zijn zeep en zijn flesschen met ‘fruit-salt’ stal....
‘Je mot 'm op z'n donder geven’, zeide Termate altijd, ‘ranselen en trappen mot
je'n-'m, anders doet-ie 't telkens weer.’ Maar hij had dat nooit kunnen doen, 't zat
niet in 'm, en Mendelle bleef stelen en vrat rijst voor drie, eens kreeg hij erge diarrhée
omdat hij ‘fruit-salt’ had genomen....
Mendelle had een glimmende, onwelriekende huid, die naar bedorven
Spaansche-peper rook, hij wreef den god-ganschelijken dag met een stukje hout over
zijn tanden en kiezen, van andere boys kreeg hij dikwijls ransel, zoodat hij veeltijds
met huilerige oogen liep. Hij had een afschuwelijk grooten navel die als-het-ware
een blaas op zijn buik vormde. Als Mendelle noodig was kon niemand hem vinden,
maar schuchter kroop Mendelle voor den dag wanneer er niets te doen viel....
De witte stapte zeer langzaam, loom naar de deur, hij opende die en stond nu op
de verandah, waar de boy, lekker in elkaar gedoken, tegen de gewitte planken zat te
soezen. Hij commandeerde Mendelle te roepen naar de overkant om een boot, want
vóór de lunch wilde hij nog wat met Termate praten en bovendien zijn koffers alvast
doen bezorgen.
De jongen stond op, aapachtig vlug, ging leunen tegen de verandahomrastering
en hief zijn bovenlijfje, dat, rond-mollig, glom van overvloedige, heete zon; zijn
dunne vingers hield hij als een roeper voor zijn dikken kop en hij schreeuwde naar
boven, naar de nieuwe factorij, terwijl hij door de inspanning soms op zijn bloote
teenen ging wippen en eventjes, behendig tusschen 't schreeuwen door, een slijmpje
uitspuwde in het gele water van de rivier vlak voor hem.
Boven op de rotsen lag de nieuwe factorij waar Termate chef was.
Die factorij stond ongeverfd, het dak alléén pas wit gemaakt, maar het hout van
de wanden en van de verandahstutsels kleurde nog hel geel. Lang kon hij niet naar
boven zien, 't laaiende
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hemelwit was te verschrikkelijk, het had hem overdag nimmer de dingen duidelijk
doen ontwaren, alles verschrompelde dan altijd voor zijn kijken tot iets onduidelijks:
onwaarneembaarheden achter de vreeslijke, overfelle schittering van de lichtlaaiingen
des dags.
De witte wachtte geruimen tijd, terwijl het zwarte jongetje bedrijvig heen en terug
liep over de verandah's, quasi hard in de weer met het schikken van enkele
voorwerpen, noodig tot het reinigen van het inwendige der kamers. Eindelijk begon,
hoog, naast de boven-factorij, een lange neger woorden te schreeuwen, een bootje
werd losgemaakt in de kreek, de lange neger liep behoedzaam de steile rotsen af en
stapte bij een ander in het bootje.
Samen roeiden ze naar de half-onder-geloopen factorij terwijl Mendelle woorden
smoezelde tegen de andere negers en het zich verschrikkelijk druk maakte. Hij hield
lang voor het bootje dichtbij genoeg was om vastgelegd te worden, zijn glimmenden
arm al gestrekt, sloeg zijn linker hand vast om de omrastering en trappelde ongeduldig
met zijn bloote voeten op de randen van de verandah. De negers in de boot negeerden
hem volkomen, een mepte hem fluks om de ooren zoodra ze op de verandah waren,
een ander gaf hem een duwtje, juist toen hij, op een been staand, met de andere voet
zijn kuit ongemanierd-ijverig aan 't krabben was. Mendelle verloor zoo dadelijk het
evenwicht en tuimelde onhandig tegen de planken. Toen begon hij te grienen, maar
nu riepen de anderen dreigend iets, en kwamen schrikaanjagend-gebarend grijnzend
op hem af, terwijl ze felle, harde woorden sisten ook, Mendelle maakte zich
ongelooflijk-snel uit de voeten en bleef weg.
De koffers waren spoedig in de boot gedragen.
De witte keek nog even rond in de kamer om te zien of hij niets vergeten had.
Druk pratend wachtten de negers in de boot terwijl zij de riemen kleintjes bewogen,
er wat mee speelden, ze dompelend even wat in het water en ze dan heffend weer
zoodat de druppels flitsten als doorzichtigen edelsteen in het over-helle zonlicht.
Toen hij zich vergewist had dat er niets in de leege, holle kamer achter-gelaten
was, stapte hij behoedzaam in de boot, ging tusschen zijn koffers zitten terwijl de
roeiers de naakte negerlijven
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sterk spanden en taai de riemen trokken dat het klaterend voort-schoot, schuin tegen
stroom in naar de hooger gelegen nieuwe factorij.
Dit was het laatste déjeuner bij Termate op de Hollandsche nederzetting van Matadi.
Hij was er een week gebleven om te wachten op het gouvernements bootje
l'Hirondelle, dat eens in de zeven dagen tusschen Boma en Matadi voer. Het was
een kleine stoomboot zooals er wel varen in Holland op de rivieren, stoom-vaartuigen
van geringe grootte voor pleizierreisjes en passagiersvervoer. Dat bootje was twee
dagen te voren voor Matadi gekomen, het lag dicht achter de Engelsche mail, die bij
de pier was gemeerd.
Met hun tienen zaten ze nu aan tafel. De witte, Termate, de onderchef Ronk met
een employé en de zes nieuwelingen.
Aan de lunch werd er gegeten: brood, ham, hutspot en beef uit blik, gedronken
werd er roode Portugeesche wijn en als dessert presenteerde de d i s p e n s e r o onrijpe,
harde mangos, groen als gras.
Termate zeide aan tafel:
‘Dus je gaat terug met de Bruxellesville. Die mot nog komme, je weet dat je nog
een maand den tijd hebt. Krijg je werk in Boma bij Jenning? Aardige vent en een
lief wijf heeft-i. Hij nam d'r meê van de kust, uit Loanda, ze was toen dertien.’
De witte antwoordde: ‘Ja, ik denk wel dat ik in Boma zal kunnen werken. Als de
koorts maar niet terug komt.’
‘Och op se tijt hebbe we allechaar de koors’ zei Ronk. ‘Asje maar ni te kouwe
koors krijch, das nog feel beroerder. Hè! Hè! Hè! Furleje had ik 'm bijna! Hè! Hè!
Maar ik sech je, cheen beter ding dan 'm choet luste, je mot 'm blijve luste, anders
bè-je chepiept. Hè! Hè! Hè!.... Enne.... Enne.... dan krijch je de houte pels om. Hè!
Hè! Hè!’
De witte zweeg en at zijn zoute hutspot-uit-blik met graagte, want nu de hevigste
koortsen met het dagen lange vasten achter den rug waren, had hij altijd veel trek in
eten, behalve wanneer de malaria zoo tegen den avond stilletjes aansloop en hem in
bed weer deed liggen, rillend met kletterende tanden en negenendertighalf, veertig
graden koorts. Hij bleef zwijgen, liet zich een ander bord geven door den dispensero
die de hutspotborden wegnam en er, uiterst voorzichtig, schoone voor in de plaats
schoof.
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De employé vraagde den witte:
‘Heb je lang in Brazzaville ziek gelegen?’
‘Een week koorts, neus-bloedingen en een begin van dyssenterie, maar ik had een
goeie dokter, hij gaf me eerst zóóveel quinine tot ik die niet meer verdragen kon en
de medicijn weer uitbraakte terwijl ik nog altijd even harde koorts had. Toen probeerde
hij het met onderhuidsche inspuitingen met quinine, dat deed hij in mijn dij, een
beestachtige pijn, 't was alsof 'k ineenschrompelde van de plotselinge krampen. Zóó
kreeg ik acht onderhuidsche injecties.... Och laat ik er maar over ophouden, ik wordt
er nog beroerd van als ik er aan denk.’
‘Nauw, ga nauw-us door’ verzocht de employé weer.
‘Toen dan de kóórtsen weg bleven een poosje, had 'k zoo'n vreeslijke hoofdpijn
dat ik soms met mijn kop tegen het houten beschot lag te bonzen. Ze moesten me
toen vasthouden. Op één nacht werd ik wakker met een gevoel alsof ik gewurgd
werd. Ik had neus en keel vol geronnen bloed dat mij bijna stikken deed. Ik liet mijn
hoofd buiten bed hangen, veel bloed kwam er uit keel en neus. Ik bloedde bijna dood,
maar de hoofdpijnen bleven weg. In Kinchassa, op weg naar hier, kreeg ik een begin
van dyssentrie, maar 't klimaat; in 'N. Tumba dat heel droog en hoog is zooals je
weet, deed mij opeens heel veel goed. Hier heb ik 't weer met de zelfde beroerdigheid
en koortsen te kwaad gehad.’
De nieuwelingen die luidruchtig waren geweest door 't te vele wijndrinken hadden
geluisterd. Een merkte op:
‘Ik heb gehoord dat 't altijd goed is wanneer je hier ziek wordt.’
‘Daar is wel wat van an’, zeide Termate.
‘'t Is altijd beter om hier wat te krijgen dan op zee, als je terug-gaat, bij Accra,
Sierra Leona of Monrovia bijvoorbeeld of thuis in Holland. Ik heb verscheie lui
gekend die op zee bij die plaatsen zwaar ziek geworden zijn ineens, terwijl ze hier
nooit wat hadden gemankeerd. Neê, 't is veel beter wanneer 't hier uitwerkt. De laatste
keer is 't met Rutten gebeurd, die z'n contract in Libreville nog wel met drie jaar had
verlengd, nadat hij zijn eersten tijd had laten voorbij gaan. Hij was zóó zes jaren
achter elkaar hier geweest, altijd in Libreville, dat toch haast net zoo slecht als
Kinchassa is, en nooit had hij iets gemankeerd, ook op reis kreeg-i niks. Maar in
Brussel, veertien dagen na z'n
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aankomst in Antwerpen, ik zeg in Brussel waar-ie an 't potverteeren was geraakt,
werd-ie opeens ziek. Zoo lag-ie een tijdje lang in z'n hotel. Hij werd hoe langer hoe
wilder daar. Op een middag kleedde-ie zich an, liep als een gek over straat te zwaaien,
bezoop zich bovendien, kreeg ruzie met een paar dienders, die 'm begonnen na te
zetten. Hij sprong in 't water, werd met moeite opgevischt en de politie liet 't zaakje
maar blauw-blauw, omdat-ie zoo krankzinnig deê en omdat de dokter aan 't bureau
vaststelde dat hij 't had gedaan in een.... hoe noemen ze dat ook.... O! Ja! In accès de
fiè vre chaude. Ze brachtten 'm naar zijn hotel terug, maar hij werd daar dadelijk zóó
erg, dat de hotelier 't maar beter vond om hem naar een ziekenhuis te laten vervoeren.
Dat ging nog met heel veel moeite, want hij was zóó razend geworden opeens, dat
ze hem een dwangbuis moesten aandoen ook omdat-ie sloeg en beet en krabde. Hij
knauwde een oppasser een vinger af en een ander trapte hij zóó in de buik dat die
man er zwaar ziek van werd. Hij was totaal malende geworden en gilde dagen lang.
Zij brachten hem toen naar de afdeeling voor de zielszieken, daar raakte hij wat
kalmer en twee dagen lang hield-ie zich heelemaal bedaard. Maar een nacht kreeg-ie
'm opeens weer te pakken, hij sprong uit zijn bed, scheurde zich 't nachtgoed van 't
lijf en liep spiernaakt door de zalen. Toen heeft hij een oppasser aangerand die 'm
niet an kon. Terwijl die man om hulp schreeuwde sloeg hij hem bijna dood en hij
was bezig hem te wurgen en te bijten waar hij maar kans zag, toen andere verplegers
hem weg-rukten en met geweld weer in zijn bed brachten. Tegen den morgen was-ie
'n lijk.... in zoo'n accès de fièvre chaude gebleven!....’
Terwijl Termate vertelde scheen alle lust tot scherts bij de anderen geweken, de
nieuwelingen zeiden ook niets meer, maar Ronk beweerde:
‘Och, dá-mò-je nie-so opfatte, da sijn met rech uitsonderinge. Ik weet toch ook
wel van andere lui die hier niks hadde en die d'r ferder en in Europa toch ook wel
choet afgekomme sijn. Ik sech, je mot 'm blijve luste, altijd maar blijve luste’, en na
zich te hebben ingeschonken, dronk hij zijn glas wijn leeg, in eens, zette 't ruw weer
op het vuile tafellaken. Onbehoorlijk smekkend gerucht voortbrengend tusschen 't
beweren door, zwetste hij nog grof: ‘'t Was op jullie chesonthè t, daar is hier maar
één ding noodig,
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da-we-num nog lang magge hebbe, luste sal-wè-chaan! Hè! Hè! Hè!’
Kort daarna liep 't maal ten einde, er werden pijpen en sigaren aan 't dampen
gebracht en digereerend, weinig sprekend, rookten ze allemaal.
Toen ze opgestaan waren om het middendaagsche rustuur in de slaapkamers door
te brengen, hield Termate den witte even staande, dicht bij de omrastering van de
verandah.
De witte rookte z'n pijp, tegen de balustrade leunend en tuurde uit naar de rivier,
waarover het gerucht ging uit de schepen geankerd in het voor Matadi zeer zich
verbreedende gedeelte van de Congo, waarin, even vóór de stad, de cataracten
eindigen.
‘'t Spijt me dat je weg gaat,’ begon Termate, ‘je was juist weer zoo best aan 't
opkikkere en we hadden misschien heel aardig kunne same werke. 'k Had zoo gedacht:
jij hier voor Ronk in de plaats, we kunnen 'n fatsoenlijk persoon best gebruike; Ronk
zuipt. Al 'n paar keer heb 'k ook klachten over 'm in moeten dienen omdat-ie den
rommel in de war stuurt, van zuiplappen mot 'k niks hebbe.... 't Spijt me!’
De witte antwoordde:
‘Ja, ik vind het ook bizonder onpleizierig. Ik herinner me nog toen we hier een
paar nachten gebleven zijn indertijd vóór ik “naar boven” werd doorgestuurd. Jij was
hier toen nog niet, de chef lag doodziek met een paar gezwollen beenen, toen heeft
die Ronk ons, we waren met ons drieën lui voor “boven”, op een manier ontvangen!
Schandalig! 't Waren koude nachten en we kregen geen bedden, maar we konden
slapen op den vloer zonder dekens, zonder matrassen, zonder muggengaas, je begrijpt
wat 'n ellende dát geweest is. 't Spijt me ook dat ik nu niet kan blijven, maar er schijnt
niets aan te doen.’
‘Ja! Ja!’ antwoordde Termate. ‘We zullen 'm nou helpen, de laan gaat-ie uit....
Toch jammer dat we je niet kunne houwe.’
Beiden zwegen ze een poosje. Dan, opstaand zeide Termate, wat mistroostig:
‘Kom ik ga maar aan 't werk, ik waarschuw je wel tegen kwart over drie, dan wor-je
naar de Hirondelle geroeid, dan zullen we afscheid nemen, je hebt nu geloof ik nog
anderhalf uur.’
De witte keek op zijn horloge, 't Was nog vóór tweeën.
‘Ja,’ antwoordde hij als in gedachte nog, terwijl Termate de
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verandahtrap afging naar zijn kantoor: ‘Ja, nog bijna anderhalf uur, tot straks.’
De witte tilde een rieten leunstoel op en zette die in het midden van de verandah,
hij nam een paar boeken van de reeds ont-dekte tafel, lectuur, daar na het eten altijd
door Termate's boy neergelegd, een kleine vriendelijkheid van den chef, wat
ontspanning voor den zieke die zich dagen lang niet had mogen verroeren. Ook nu
kon hij niet beter doen dan de laatste ure van zijn verblijf in Matadi maar met lezen
doorbrengen. Hij schikte zich gemakkelijk in den stoel en las verder het verhaal uit
de factorij-bibliotheek: Dickens' Olivier Twist. Maar tot lezen kwam het niet, hoewel
het hoofdstuk heel pakkend was: De vlucht van Bill Sikes. De witte tuurde een tijd
lang ingespannen op het papier, droomerig bladerend en bekijkend de houtsneden,
bizonder nauwlettend bezag hij het prentje waarop Bill Sikes met zijn hond stond
afgebeeld, wanneer hij na de misdaad behoedzaam de kamer uitgaat. Hij vond iets
heel merkwaardigs en boeiends in dat prentje en hij wist niet wat schrikwekkender
was, het gedweesluipende van den hond vlak bij zijn vreeselijken meester, of het
wreed-gespannene van diens over-krachtig neergeteekende, schijnbaar staalharde,
zwaargespierde moordenaarskuiten.
Door het lange staren verloor de voorstelling dan aan sombergriezelige
aantrekkelijkheid, hij liet het boek dicht-vallen, keek naar den gehavenden omslag,
vol vieze vlekken, bladerde onverschillig nog eens, met zijn duim ontsnappen latend,
een voor een, de gore, vergeelde bladen. Hij keek eindelijk slaperig naar de rivier,
waar hij de Hirondelle onder stoom zag liggen. Ver-weg hoorde hij het woeste
gedruisch van de watervallen als een eeuwigdonkere dreiging, aan de over-zijde van
den stroom plantten de mamelons zich lomp rondend neer als een vaste, grove muur
van stugge onoverkomelijkheden, en ziedend vergleed het gele water der geweldige
rivier onder het wit-gloeiende licht van de zon....
Met een zotte kronkelbeweging hupte, van achter een deur naast hem, een dartele,
magere, geelwit-en-zwart geteekende, kleine kat; die loerde wat met de oogen
knippend tegen het schelle licht, streek met haar schonkig en harde lijfje langs de
pooten van zijn stoel, mauwde dwaas, even wijd sperrend den vuil-witten bek en
begon zich dan klaar te maken voor een verren sprong naar de verandah-omrastering,
waar-onder-vandaan schuchter
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een schoonkleurig hagedisje kroop, dat uiterst behoedzaam achter een zwart kevertje
aanging.
Het kleine, magere katje kneedde met de voorpooten onrustig, totdat de schonkjes
scherp uit het pelsje staken, dan deed ze haar sprong, sloeg het hagedisje bedwelmd
zoodat het bleek-groene buikje boven kwam te liggen met de vier pootjes daar stijf
en hulpeloos uit opstekend. Het wreede spelletje begon.
De witte keek er naar, onverschillig en vermoeid. De kat wierp het diertje in de
lucht, ging op haar achterste pooten staan, sloeg de klauwtjes vangend saam, liet het
diertje even liggen op de planken, liep er schijnbaar onoplettend even van weg, kwam
er bij terug, ging er koddig de ooren bewegend, luchtigjes bij zitten, verschoof het
even met gekromd tastend pootje, danste er nog eens verheugd om heen, het telkens
weer vattend en schuddend in den bek en begon het dan heel rustig zittend, aandachtig
ineengedoken met één gerekt knauwen op te eten, daarbij hield zij den kop beurtelings
schuins, naar links of rechts.
Na dat maal sloop het magere katje druilerig knipoogend in 't felle licht weer weg
naar de schaduwdonkere kamers.
De witte soesde nog wat, slaap-bevangen; hij dacht er maar over een beetje onder
zeil te gaan, op dit uur sliep alles. Hij keek nog even uit naar de rivier, waar de rook
uit de gele schoorsteen van de Hirondelle waarschuwend opsteeg, waar de Engelsche
mail lag, log en stom. Verder, den kant van de katarakten uit, ontwaarde hij het
spoorweggebouw, met vlak daarbij de witte daken van de Duitsche nederzettingen,
en lange rijen wit-overtrokken wagens op de rails, waartusschen traag een locomotief
aan 't rangeeren was. Dan sloot hij de oogen om het onaangename, stekend-grelle
licht dat hem kwellend vermoeide, en liet zwak en uitgeput al van dat weinige, intense
waarnemen, zijn hoofd rusten tegen de rieten stoelleuning.
Even hoorde hij nog gonzen het her-levende gerucht van den tropendag, de brutaal
kwakende vorschen, de krekels en zooveel meerdere insecten die reeds weer
ontwaakten na hun korten rust, dit uur van allergrootste hitte.
Termate wekte hem.
‘'t Is tijd zeg! Je moet beginnen je klaar te maken’ waarschuwde de chef.
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‘Is de boot er al?’
‘Ja! Ze zijn juist bezig je koffers naar beneden te dragen. Ik heb hier nog een brief
voor Jenning, wil je die voor me meenemen, pas er mee op, 't zijn dienstzaken. Wil
je?’
‘Ik zal er goed voor zorgen.’
De witte was met moeite opgestaan en liep langzaam naar den muur waartegen
zijn helm hing. Toen hij dien opgezet had, kwam een neger onderdanig naar Termate
toe en zeide iets.
‘Alles is klaar zeker?’ vroeg de witte.
‘Ja,’ antwoordde de chef. ‘We nemen maar afscheid, vergeet den brief niet voor
Jenning.... En.... Het ga je goed! An de kust zal je wel weer heelemaal opkikkeren.’
Hij drukte den witte de hand en zeide nog eens: ‘Adieu! Het ga je goed!’
De witte met den neger daalde al af het zonhelle voetpat naar de boot in de kreek.
Terwijl de boot tusschen de ritselende, breede biezen en het enorme ijle riet van
de kreek doorschoof, zat de witte naar de stad te kijken. Hij zag Matadi kleiner
worden, al maar kleiner, en de boot, tegen stroom ingeroeid door zes sterke negers,
kwam meer naar het midden van de rivier.
Vlak bij dook monsterachtig, de kop van een hippopotamus even uit het water op,
stootte hoog, met fluitend gierend gerucht heeten adem recht de lucht in uit de
geweldige neusgaten. De witte zag even het zonlicht glinsteren op het slijmige, natte
vel, dan plompte de kop weer 't water onder, dat ruw in beweging bleef boven 't snel
wegzwemmende, angstige rivierbeest.
Kalmpjes schoof de roeiboot tegen den romp van de Hirondelle, zóó even dat 't
maar een heel klein, dof gedreun gaf. Om niet tegen de neergelaten trap te stooten
roerden de negers handig met de riemen in het water; zoo, zoetjes, streek de boot
langs de zware-spijkers-beslagen ruige, zwart-ijzeren schipwanden en werd handig
vastgelegd, vlak tegen het smalle trapje aan....
De Hirondelle was klein, er was een kajuit, maar de witte mocht er niet in omdat
de vennootschap, zuinig, nooit anders dan tweede klasse billetten voor hare employés
wilde betalen. Koppig bleef de witte zitten onder het kleine stukje tent dat hem voor
de verschrikkelijke zon beschermde. Toen de kapitein zelf kwam om hem zijn
supplement te geven, bedankte hij ironisch:
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‘Mais non! Je suis très bien ici!’ Hij schikte zich zoo goed en zoo kwaad als 't ging
in de smalle, houten bank onder het gore zeildoek en keek opnieuw naar de stad, die
scheen te trillen van de hitte, naar het verre Matadi, dat als een fel-wit starend spooksel
van verschrikkelijke zonnedroefgeestigheid mat neerlag, gloeiend steen, wit
opgedolven uit de grauwe, grove mamelons.
De kapitein bromde wat, en zocht de schaduw weer op, terwijl de witte luisteren
ging naar de vele geluiden die van zoo heel wijd weg aangonsden.
Daar waren de doffe suizingen allereerst, die drongen aan van het land, de
brul-kikkers, de insecten, en dan het doffe, dreunende gerucht als een hardvochtige
dreiging opklimmend zich aanstootend van uit het Noord-Oosten, waar de
geelschuimende watervallen somber zongen, een nooit te stillen zwaren zang, waar
het troebele, gele, verraste water vallen moest, vallen, schuimen, zieden tot den
jongsten dag. Dan onderscheidde hij ook het gerucht van de metaalbewerkers in de
werkplaatsen van het spoorwegstation, een locomotief floot en 't was alsof dat fluiten
den witten damp veroorzaakte die plotseling boven den schoorsteen dicht-wit begon
omhoog te dotten. In een praauw roeiden negers koopwaar van den eenen rivieroever
naar den ander, ze roeiden stil en vlijtig, zeer gelijkmatig alleen bewegend de
werkzame, zwarte armen met de pagaaien daarin en de witte hoorde hun huilerig,
vibreerend gezang, een donker lied van enkel klagen. Vast en overheerschend soms
het insecten-gerucht, kwam domp geplof, gedreun van heel veel verder weg uit de
watervallen aan, grommend zieden van de rivier die vallen moest eeuwig tusschen
de scherpe rotsen bij de stroomversnellingen door....
De witte schrikte op.
Vlak bij was de stoomtoeter die plotseling dof-schor te fluiten aanving en dat
langgerekt gerucht tot drie malen toe herhaalde. Hij zag ook dat de kapitein die aan
het touw getrokken had, spotachtig van terzijde naar hem keek. Die had het dus
gezien dat-ie zat te mijmeren, te soezen, had misschien gedacht: ‘eens kijken wat
voor gezicht-ie zet, die sufkop.’
Vlak voor hem begon een korte, dikke neger met alléén een lange, blauwe broek
aan, touwen los te maken, hij deed het handig en krachtig; zijn dunne, taai-knokige,
leerachtige-huidovertrokken, vettige vingers doken wringend in de kabels, en
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begonnen het uiteinde, dat nog buiten boord bengelde, dat van de pier losgemaakt
was, door een anderen kerel in een bootje, met behendige rukjes naar zich toe te
palmen. Hij sprak grijnzend wat met dien vent in het bootje, terwijl hij wijdbeens
zijn werk verder afdeed en de rol touw toen ordelijk wegduwde in een hoek bij wat
kisten.
De machines vingen nu aan te grommen. De Hirondelle zwenkte plotseling en
liep al heel gauw weg, mee met den snellen stroom.
Daar voer de witte weer, dat was in maanden niet gebeurd. De booten van de
benedenrivier waren héél wat beter dan die van ‘boven’. Te drommel wat schoot dat
ding er van door met stroom meê, op zoo'n manier konden ze wel vóór zonsondergang
in Boma zijn, in ruim twee-en-een half uur, 't was toch bliksems snel.
Als spiegelbeelden glipten de riviergezichten langs hem weg. De Congo werd hier
zeer breed. Het was toch prachtig, hij had niet gedacht nog zóó zuiver te zullen
genieten. De witte begon zich blij te voelen, al zat hij ook op het smalle, vuile bankje,
onder een nietig reepje schaduw.
Blij en licht, opgeruimd bijna begon hij zich te voelen; daar was koelte, daar stond
een zeewind pal tegen de boot in, een zuid-westen-wind, die frisch werd door het
water en door de snelle, gelukkige vaart.
De boot kwam in den gevaarlijken Duivelshoek. Daar juist tegenover de kromming
van de rivier, waar de bergen als twee ronde, grove vestingen uit het water bonkten,
twee dwingende, ruwe steenen vuisten, daar tegenover lag dat factorijtje van
Nokki-Nokki: 't leek wel een lustprieel, het deed hem denken aan een koepeltje dat
hij eens had zien steken uit een rivier in Holland. Het stond op een klein eiland, aan
de Vecht was het geweest, meende hij....
Hè! Wat was die koelte zalig!
Met vervaarlijke snelheid schoot de Hirondelle tusschen de bakens bij den
Duivelshoek door, nu oppassen dat ze niet op de rotsen bij de draaikolken werden
gedrukt.
Toen keek de witte even achter zich. Hij zag nog juist hoe de twee bergen bij den
hoek zich schoven voor het blauwende gezicht van Matadi dat reeds zoo ver weg
lag, zoo wijd verloren. Daar wipte ook de witte, ontruimde factorij al achter donkere
rotsen en nu kwam er dadelijk een heel ander landschap. In lichte
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buigingen, voor hem, ging de nu smaller wordende rivier, de rotsen aan beide kanten
staken recht de lucht in. De witte keek uit of er hier of daar nog niet een spoor te zien
was van nederzettingen, winkels of negerhutten, maar er was nu niets dan steen, de
rotsen met wat uitgedroogd, verschrompeld hout verdwaald tusschen tochtige, ten
deele beschaduwde kieren en spleten.
O! Die koelte! Die heerlijke koelte! 't Was alsof hij overtogen werd van iets geheel
nieuw verrukkends, dat een muziek wel leek, een voort-durende zoeming; van uit
alle windstreken aansuizende, heerlijke en verblijdende geruchten, die, jubelend
gekomen, lange, beloftevolle verhalen deden van veel schoone mogelijkheden.
Soms werd de rivier plotseling veel breeder, meer boomen en planten kwamen te
zien tusschen de nu ook minder woest en grillig gevormde steile rotsen, die langzaam
de gewone gestalte hertoonden van de grove, plompe, afgeknotte bergen. Er rezen
palmen, heel enkele maar, uit de ravijnen op, eenzame groepen, majestueus de
stekelige kronen torsend op slanken stam. Een enkele magnolia, een roode, had hij
ontwaard, vlak bij een inham, waar de droge rotsgrond zacht hellend neerstreek naar
het water.
De tijd verging, en lager begon de zon te staan. Met het nu minder fel hellende
licht kon hij de boorden van de Congo duidelijker zien, hij zag de bergen lager
worden, hoe de oevers werden groen en sappig en hij rook den vreemden, gekruiden,
doordringenden geur van veel woest door elkaar groeiende, vruchtbare planten, van
tropische boomen, bloemen en vruchten.
Toen voelde hij zich op den schouder tikken en een stem zeide:
‘Gaat u ook naar Boma?’
De witte keek op, en zag een jongen man die wel uit de eerste klasse kajuit moest
opgekomen zijn, want hij had behalve den kapitein, niemand op het schaduwlooze
dek gezien.
Toen de witte niet dadelijk antwoord gaf, hervatte de ander: ‘'t Was me te heet
beneden, hier is 't waarachtig veel beter, u hebt wel gelijk boven te blijven. Mag ik
eens kennis maken?’
Zij maakten kennis en gaven elkander een hand.
De witte was verrast geweest, beluisterend het orgaan van den jongen man, en hij
zeide:
‘Het lijkt wel alsof u erge moeite hebt Hollandsch te spreken.’
En de ander antwoordde: ‘Dat heb ik ook, ik werk al sinds langen tijd op de
Engelsche factorij in Boma. Ik heb in meer dan
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een jaar geen Hollandsch gesproken. Ik praatte maar Hollandsch tegen u, omdat ik
u uit het Hollandsche huis zag komen.’
‘Hoe komt u zoo bij de Engelschen te land?’
‘Ja.... Dat is een ellendige, een beroerde geschiedenis,’ begon de jonge man. ‘Ik
was vroeger met mijn broer bij dezelfde vennootschap als u geëmployeerd, wij
kwamen samen op dezelfde factorij, Kwisenka. Mijn broer, die al eerder in Congo
zat dan ik, had de opkomst van de factorij meegemaakt. De eerste jaren hielp hij,
vooral door zijn werkkracht, schatten voor de vennootschap winnen. Dat was toen
de stammen in den omtrek nog goedgezind waren. Als chef van Kwisenka verdiende
hij al een heel mooi traktement, toen ik, drie jaren nadat hij gekomen was, op zijn
aansporen óók naar Afrika ging.
Ruim een jaar na mijn komst bleef onze factorij nog onder die huizen, die in het
“beneden”-gebied het meeste geld voor de vennootschap inbrachten. Maar alles
veranderde later. Er kwamen kapers op de kust, naijverige chefjes van heel kleine,
vreemde factorijtjes om Boma en Banana heen. Die probeerden....’
De witte viel den jongen man plotseling in de reden. Hij vond dat zijn reisgezel
wat te druk werd, de jonge man scheen hem een wijdloopig verhaal te willen doen
en de witte had nu weinig geduld dat alles aan te hooren, het interesseerde hem
volstrekt niet. Rond zich heen voelde hij streelen de lavende koelte van den vochtigen
zeewind, en het schouwspel van de rivier, van de bosschen langs de oevers en de
bergen daarachter, vervulde hem geheel.
Wrevelig vraagde hij dan langzaam, wat onverschillig:
‘Kwisenka, dat hebt u toch gezegd? Dat is die factorij half-weg Boma en Banana’,
en, bemerkend dat de jonge man na een haastig hoofdknikken wilde vervolgen,
coupeerde de witte opnieuw, een beetje misnoegd:
‘Maar Kwisenka! Kwisenka is toch al lang gesloten! Daar weet ik alles van; heeft
de vennootschap niet ruzie gekregen met kwaadwillige negers?’
De verteller bevestigde weer, liet zich niet uit het veld slaan en de witte, wrevelig,
hoorde hem aan:
De factorij waar de beide mannen jaren lang hadden gewerkt, was door oproerige
stammen aangevallen. De broeders hadden veel geld verdiend, doordat Kwisenka,
dank hun werkkracht, jaar
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na jaar groote winsten had gegeven. Maar nu de handel in die streken voor de
Rotterdamsche vennootschap plotseling onmogelijk was geworden, werden de
jongelieden maar aan den dijk gezet. De directie beweerde eenvoudig dat de
catastrophe door hun schuld was aangekomen, hoewel de jonge mannen, die part
nog deel aan het ongeluk hadden, door schurkachtige concurrenten waren bedrogen.
Omdat de vennootschap begreep dat de broeders, aan hooge traktementen gewend,
geen posten voor ‘boven’ op minimum-loon zouden aannemen, werd hun gewezen
op een bepaling in het contract, die hen onder deze omstandigheden, eerste klasse,
vrije overtocht naar Europa waarborgde. Maar de broeders hadden plaats gevonden
op de Engelsche factorij in Boma. Het Hollandsche huis had er geen zij bij gesponnen,
onder de leiding der broeders deden de Engelschen de vennootschap steeds
bedenkelijker concurrentie aan.
‘Mettertijd hebben ze heelemaal niks meer te vertellen! Ha! Ha!’ Zóó besloot
minachtend de jonge man, en hij lachte schamper, bleef dan stil opeens, terwijl hij
onrustig-snel de oevers van de rivier eens opnam, waarlangs nu enkel dichte wouden
rezen, met, boven de toppen der boomen uit, menigten van veraf-gelegen mamelons.
De witte vraagde onverschillig:
‘En wat zijn nu uwe plannen voor de toekomst? Blijft u hier? Ik zou het niemand
ooit raden hier te blijven wanneer hij het niet heel erg noodig heeft. Ik heb mijn
contracttijd zoo ongeveer uitgeleden, maar met twee getuigschriften van welwillende
dokters in mijn zak, die mij recht geven op een paar maanden eerder naar huis, denk
ik er geen oogenblik over nog langer te blijven dan strikt noodig is; en terug komen,
ho maar! Ik heb er genoeg van!’
De ander antwoordde: ‘'t Hangt van de persoon af. Ik blijf voorloopig hier, ik
geloof dat ik in Europa nooit meer zou kunnen wennen, heel zwaar ziek ben ik hier
nog nooit geweest, wel kleine koortsaanvalletjes, maar niets van beteekenis. Neen,
ik blijf, ik ben nu goed gewend op het Engelsche huis. We hebben een alleraardigste
kerel als chef en de verdere lui zijn ook heel wat geschikter dan die onbeschofte
pummels waarmee ik in Kwisenka te doen had. Verder laat ik komen wat komen
wil, later, later misschien ga ik eens naar Europa, maar dat alles ligt nog in de
toekomst, we zullen zien.’
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‘Heel mooi en best,’ merkte de witte op, ‘maar beleef eerst maar eens wat mij
gepasseerd is, dan praten we nog wel eens over een en ander.’
Langen tijd spraken zij samen, totdat de zon onder begon te gaan....
Toen de Hirondelle nog maar een veertig-tal mijlen van Boma verwijderd was, zagen
zij in de verte over de grauwe mamelons, rondom de kleine stad, de inkt-zwarte
wolkgevaarten opdoemen, die een naderenden tornado aankondigden.
De Congo was nu weer zeer breed, met maar weinig bosch meer aan beide kanten,
vooral de Zuid-Westelijke oever was laag, slecht begroeid. Het purperen licht van
de snel dalende zon kleurde bloedrood de toppen van de ronde heuvelen, en heel
lange schaduwen rekten zich als kwaadaardige dreigingen over de eindeloos woeste
en verlaten wijdheid van de golvende vlakten.
Rechts heel aan de kimmen bijna, kwam Boma te zien bij een nieuwen, verren
kronkel van de rivier.
‘Kijk’ zeide de jonge man. ‘Daar heb je ons huis, zie je? dat witte daar, de
Engelsche factorij, herinnert u zich?’
Traag antwoordde de witte: ‘Zoo, is dat 't Engelsche huis.’ Hij zeide 't koeltjes en
afgetrokken, al zijn oplettendheid had hij voor de dingen om zich heen; de
donker-okere rivier, de ronde, rood-omtogen bergen, de zwarte wolken als wreede
giganten stapelend zich op en over elkander heen, daar ginds in het Noorden....
Zeer snel gestuwd door den onstuimigen stroom schoot de Hirondelle door het
water.
Het lichtte en de donder gromde al heel nabij. Meer factorijen kwamen te zien,
hij ontwaarde nu achter de Engelsche factorij de Hollandsche nederzettingen, het
huis, de winkels, opeens ook de Belgische gouvernements-gebouwen, de groote
pakhuizen van Congolia en de Société Anonyme Belge, daar zag hij het kerkje en de
kazerne, en hooger nog, veel dieper, ros in het licht van lage zon, de blanke muren
van de vestingwerken.
Kijk, ze schoven waarachtig de Engelsche factorij al voorbij en daar begon de
boot in te houden, nog net voor duister waren ze binnen.
Dikke regendruppels kletterden neer.
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De Hirondelle toeterde drie malen en van de rotsen kwamen veel echo's terug.
Vaag spiegelend zich in de troebele rivier, rezen laag de handelshuizen vlak aan
den oever van de hoog gestegen Congo, en met de ruwe, zwarte dreiging van den
tornado langs den hemel opgrommend, was er enkele minuten rossen schemer maar,
de zware wolken voltrokken het duister in weinige oogenblikken, en
onwaarschijnlijk-gauw kwamen opeens in de huizen de lichten aan-gewipt, veel gele
en roode, en kijk, daar werd geheschen, snel naar boven in de eenige, dunne mast
van de Hirondelle, een lantaarntje met groene glaasjes, en op de smalle pier waren
roode lantaarns aan opeens....
Dáár spatte het brutale bliksemlicht rond, witte, blauw-witte fel plotselinge
ontgloeiing, en het zware, knetterende dondergeweld smakte zich met grove bonzingen
neer tegen het landschap in duister al.... De heuvels duwden het bange echo-gerucht
aarzelend weerom....
De regen begon neer te gudsen, harder, altijd meer en meer....
Toen de witte door-en-door nat met zijn nieuwen vriend op de pier stapte, liepen
zij in een blauw-zilverige wade van bliksemlichtver-helden neer-stroomenden regen,
een regen, dicht als een mist, gudsen water, geen vijf meter konden zij zien voor zich
uit.
Woest en zonder poozen knetterden fel dicht-bij de donders los en bralden heen
met zóó grove kracht, dat de aarde beefde, dreunde....
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Uit: ‘Nerveuse vertellingen’
door Jacob Israël de Haan.
Het monster van China
VOOR DICK VAN AALST.
Amo e il segreto mio non posso dir.

1.
John van Velzen was zoowat zeven jaren geleden zonder velegeldmiddelen naar
Oost-Azië gegaan, en nu was hij teruggekomen rijk aan geld en goederen.
Hij had mij dat geschreven, en mij tevens gevraagd of ik eens weder bij hem kwam
om al zijne fijne eigendommen aan chineesch porcelein en japansch lakwerk te zien.
Niet lang daarna ging ik naar Bloemendaal bij Haarlem, waar John alleen woonde
in eene witte villa, die ik wel van vroeger kende wegens hare bijzondere fraaiheid
in ligging en bouw.

2.
Wij zaten samen rustig in eene ruime galerij met diep en open uitzicht naar het
Westen, waar het al avond werd. Op zeker oogenblik zag ik met pijn hoe oud en hoe
afgevallen John geworden was. Hij sprak met eene vale en toonlooze stem,
voortdurend over zich zelven, met soms enkele opzettelijke woorden over mij en
mijne veranderlijke omstandigheden, uit beleefdheid.
‘Heleen’, zeide hij, ‘ik ben rijk.... ik heb veel geld en veel mooie dingen, dat heb
je allemaal gezien.... maar het geeft me niets, kerel, niets.... ik heb 'n hopelooze liefde,
jong, en daar kan ik niet overheen komen.... waarachtig niet.’
Hij had een spottenden klank in zijne stem, en zijne oogen
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sneden open. Dus dat was eene bui, zooals ik mij nu weer herinnerde, dat hij ook
dikwijls had gehad in onze jonge jaren, toen wij veel samen verkeerden.
John zat nu weder zonder beweging en geluid, verslapt, als na overspannen passie.
‘Waarachtig,’ gilde hij met een lach: ‘ik heb je alles laten zien, nu wil ik je ook
het voorwerp van mijn liefde laten zien.... wacht, ik zal 't even halen, steek jij dan
onderwijl de lampen op.... ja?’

3.
Ik was bang, toen hij weg was. Met rillende vrees, en die werd sterker naarmate John
langer wegbleef. En hij bleef lang weg, wel een kwartier, geloof 'k, maar dat weet
ik niet precies, want in mijn vrees had ik het weten van tijd en wijle verloren, zoodat
al de tijd bijzonder lang viel.
Eindelijk kwam John terug. Hij had een bruine doos, vóór zich uit, op zijne beide
handen. Op het boven vlak van die doos lag een los menschenhoofd, verschrikkelijk
groot. Het hoofd was van chineeschen vorm, met een bijzonder zwaren haarstaart.
En het hoofd leefde.
Ik zag het met ongekenden angst, terwijl ik in mijnen stoel verlamd nederlag, en
ik dacht: ‘ben ik gek geworden.... of wat doet John van Velzen dan toch met mij?’
Maar die zat volkomen rustig. Hij rookte met weinig beweging.
‘Dát is het voorwerp van mijne liefde, Heleen.... zoo zegt men immers.... het
voorwerp mijner liefde,’ sprak hij langzaam en duidelijk.
‘Maar wat is het.... god, een enkel hoofd.... ik word 'r ziek van.... zeg 't toch, wat
is dat voor een ding?’

4.
‘Dat is geen ding,’ zeide John betoogend ‘het is een chinees van 'n jaar of twintig....
kerel, dat 's toch zoo'n rare chinees, en zeldzaam óók, wat ik je brom.... die is zijn
gewicht in goud waard. En 't is niet 'n enkel hoofd, maar gerust 'n heele man.... de
rest is alleen wat klein gebleven.... die zit verborgen in de doos’....
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Ik walgde met een week, flauw gevoel in de diepte van mijn onderlijf. Het hoofd
keek naar mij met donkere droeve oogen; de fijne mond lachte. Het sprak tegen John,
taal, die ik niet verstond, en die ik niet bij verwantschap kende. De stem was diep,
maar die martelde mij. John antwoordde, ook in vreemde taal. Mijn hoofd deed toen
verschrikkelijk zeer, en ik kreunde.
‘Kereltje’, zei John verschrikt: ‘ik wist niet, dat het je zoó ontroeren zou.... dan
had ik het je niet laten.... en zoó erg is 't niet.... wel mooi, en wreed en merkwaardig....
maar ik dacht juist, dat je dat mooi vondt.... wacht laat ik het maar liever even
wegzetten.... dan bedaar je wel wat.... en dan zal ik je vertellen, hoe ik er aan gekomen
ben....’

5.
Daarna vertelde John, en ik brak zijn spreken geheel niet af: ‘De chineezen, Heleen,
dat is heusch wel 'n mooi volk.... dat weten ze alleen maar in Europa niet, trouwens,
daar weten ze de meeste dingen niet.... enfin, dat hindert niet, maar gerust, ze zijn 't
mooiste en 't meest verfijnde volk van de wereld. Hun strafstelsel vooral dat is
prachtig, ken je de straf van de honderd wonden?.... niet?.... dan weten ze iemand
honderd wonden te geven, allemaal even pijnelijk, maar je sterft er niet aan.... en dan
laten ze je weer loopen.
‘Goed; en 'n ander vermaak van de chineezen, dat is het maken van monsters,
kerel, daar zijn ze bar knap in. Die chinees, dien je net zag, dat is ook zoo'n gemaakt
monster.... juist 'n heel zeldzaam.’
Hij vervolgde, vroolijk en opgewekt, nadat hij naar mij gekeken had: ‘Juist, nou
ben je Heleen weer, en je vindt 't nu toch wel weer leuk om te luisteren, nietwaar?
Straks gaan we mijn chineesje nog eens zien.... ja?
‘Enfin, zoo'n monstermakerij, die duurt jaren.... die van mijn monster is op z'n
tweede jaar begonnen.... en de meeste mislukken.... die sterven, vóór dat ze klaar
zijn, enfin, dat hindert niet, er zijn toch chineezen genoeg, en de kinderen, die ze
noodig hebben, die stelen ze. Weet je, hoe ze zoo'n monster als 't mijne maken? Heel
eenvoudig: toen dat nog een kleine jongen was, hebben ze zijn heele lichaam in een
klem gezet, zoodat het niet
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meer groeien kon, alleen het hoofd is er buiten gelaten, en dat is dus gewoon
doorgegroeid.... en nu is hij volwassen, hij is twee-en-twintig. Je ziet 't, Heleen, 't is
heelemaal niet moeilijk... en ook niet wreed.... pijn doet 't niet.... alleen de meesten
mislukken, zooals ik je al zei.... die chinees, waar ik hem van heb, die had 't wel met
'n dertig kinderen geprobeerd, en de mijne is de eenige, die goed is geworden.
‘Dus je begrijpt, hoe kostbaar en hoe zeldzaam hij is.’

6.
‘Het is niet wreed,’ zeide John, alsof ik hem tegensprak, terwijl ik immers had
gezwegen, ‘mij geeft hij een gevoel van schoonheid, en van genegenheid, en met
andere menschen heb ik niets te maken.... doet 'r niet toe, vind je dat kalme geduld
niet prachtig van zoo'n chinees om daar zoo'n twintig jaar lang aan een monster te
werken.... want je moet het voederen en schoonhouden.... alles; de meeste chineezen
doen 't voor 't geld, dat ze er voor krijgen op tentoonstellingen en zoo; maar die
chinees, waar ik mijne van heb, die niet, die had geld genoeg.... en hoe.... maar die
kweekte zijne monsters zelf, dat vond hij heerlijk.... en hij had er heel wat.... maar
Hop-ki, zoo heet mijn mannetje, dat was de mooiste en de zeldzaamste, die mij het
meest ontroerde. Daarom gaf Tjong-A-Fie hem mij ook.... want, Heleen, die man
hield op eene ontzettende manier van mij, en ik ook van hem, daarom ben ik ook
van hem weggegaan.... enfin, daar wil ik niet eens met je over praten.... ik heb het
nu enkel over Hop-Ki, die is dubbel zeldzaam omdat hij zoo verfijnd knap is. Dat
heeft Tjong-A-Fie zelf gedaan; elken dag heeft die hem les gegeven, dat vond hij
heerlijk.... en nu is Hop-Ki heusch knap genoeg. Het is wel grappig om zoo'n enkel
menschenhoofd te hooren praten over Meng Tsz' en Lao Tsz', daar weet hij alles van.
Hij leest vlot chineesch, en dat is toch moeielijk genoeg, en hij kan ook goed
Engelsch.... dat maakt hem allemaal dubbel zeldzaam.... 't is misschien jammer, dat
ik hem niet aan de geleerde wereld overdoe, maar ik hou hem liever voor mij alleen.’

7.
John had op eenen toon uitgesproken alsof hij nu antwoorden
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van mij verwachtte, maar ik zweeg breekbaar van ontroering, zoodat hij verder sprak,
snel, driftig, fel:
‘Soms maakt het mij wanhopig dat hij hier is.... want ik hou van hem.... het doet
er niet toe hoe.... doet niet... ik moest een afschuw van 'm hebben, net als jij, toen ik
hem hier binnenbracht.... en dat maakt mij ellendig over mij zelf. Maar meestal vind
ik het heerlijk bij hem te zijn en hem voor te lezen. Maar eenmaal heb ik hem willen
vermoorden.... toen stond ik voor hem met 'n revolver.... want ik wou, dat hij dood
was, omdat ik van dat gevoel van genegenheid voor hem afwil.... maar, Heleen snap
je dat.... hij wou nog zoo graag leven.... 't is maar wat je leven noemt.... en toen gilde
hij zoo; dat was ontzettend, zooals hij gilde.... en toen liet ik 't.... stom....
‘Maar je begrijpt in wat voor angst hij nu leeft.... hij is totaal hulpeloos, weg kan
hij niet.... er is niemand, die hem helpen kan.... ja, nu is 't rustig, maar als ik weer
voel, dat ik hem zóo genegen ben, dan sla ik zijn hoofd stuk, gewoonweg.’

8.
Hij zuchtte en hij zweeg, want hij was uitgesproken:
‘Wil je mee naar hem kijken? Hij staat binnen te lezen.... kom maar gerust.... het
is werkelijk wel belangrijk.... ja, je moet rustig wezen, en je niet overstuur laten
maken, door iets dat niets is.’
Toen wij in de binnenkamer kwamen stond het fraaie kistje van het monster op
eene tafel onder het licht van eene gele lamp. Het hoofd was monsterlijk groot in die
schijn. De oogen had hij open en starend naar verre dingen. Een lang en breed
chineesch geschreven schrift stond voor zijne oogen open.
Hop-Ki keek op nadat wij waren gekomen, en John sprak tegen hem eerst chineesch
en toen ook Engelsch, waarin ik medesprak. Wij bleven eerst rustig wel een uur in
zijn gezelschap, dat mij nu aangenaam vermaakte, zonder ontroering en afkeer.
Hop-Ki sprak vaardig en fijn over de oude chineesche letterkunde en de
hedendaagsche Engelsche, waarin John hem klaarblijkelijk voldoende onderwezen
had. Want hij kende Hubert Crackanthorpe en E. Dowson, terwijl John hem echter
niet met Oscar Wilde had bekend gemaakt.
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Maar nu zat John mismoedig stil, met zijn hoofd in zijne linkerhand geleund. Hij
sprak den laatsten tijd geen woord meer mede. Het vleesch onder zijne doffe en
donkere oogen trok van pijn, en het roode noodzweet brak hem uit. Hij was ziek, en
hij stond naast de tafel, waarop Hop-Ki was geplaatst.
John legde zijne handen rondom dat groote hoofd, daarna kortaf draaide hij de
week-dunne nekwervels om, die kreunden.
Hij had Hop-Ki vermoord.
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Uit: ‘Fijne fragmenten’
door Jacob Israël de Haan.
De drie populieren.
Voor COR HUGENHOLTZ.
Mijn tuin, binnen in den bouw eener groote stad, is daardoor Deperkt van omvang.
Zooveel te zorgzamer kweek ik hem nu.
Twee jaren geleden heb ik een kostbaar geschenk voor mijnen tuin ontvangen, en
wel drie populiertjes. Die waren in fijnen, drogen zandgrond te Apeldoorn gegroeid,
maar hier in vasteren natten stadsgrond tieren zij ook maar niet weelderig. De drie
staan in eene preciese rechte lijn geplant, en de middelste reikt met zijne toptakjes
juist tegen de ruiten van mijne slaapkamer.
Die boom rijst recht van den bodem tot den sidderenden top. O, hij is lang leeg
van loof geweest in dezen voortdurenden winter, die telkens week en daarna telkens
bar-sarrend terugkwam. Maar nu is de lente gekomen met eene vaste warmte en
gestadigen schijn, die van geen wijken meer weten wil. Ik heb de lente, het licht, het
licht, het licht, het licht, zóó lief. Door die liefde vind ik alles mooier. De drie
populieren hebben alle drie hun blaadjes losgelaten in dit veilige weer. Ze zijn
hartvormig met toegespitsten top. Dat kan men van ieder loof zien, wanneer de zon
achter de populieren schijnt. Zonneschijn is van goud, maar kostbaarder, en die maakt
groene blaadjes zeer fijn verguld.
Er is weinig wind op deze lentedagen, maar met weinig beweging waaien de
populierenblaadjes toch wel. Maar het geluid van wind over de losgesteelde loovertjes
gelijkt op eenen dun-ruischenden regen. Soms tikken de takjes tegen de ruiten, dat
ik opkijk en ontroer.
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De Zon.
Voor: DICK VAN AALST.
De zon, de zon, de zon, de zon; en nu hebben wij het hooge, het blinkende en het
blauwe van den opgetogen hemel weder-verkregen na de laagheid der minderwaardige
winterdagen. De lente is sterk genoeg, en de zon heb ik zoo huiverend lief. Het
gevoel, waarmede ik aan de zon denk is precies hetzelfde gevoel als waarmede ik
denk aan conflicten, waarin ik mijn recht-matigen wil heb weten te handhaven.
In woord en in geschrifte heeft men mij op menigen tijd vernederd. Dat gevoelde
ìk als eene verlamming van mijn lijf, in meeste mate van mijne oogen. Met precies
dat gelijke, lamledige voelen van vernedering denk ik aan den winter.
O, de zon, die kan ik gedurende sommige nachten in het binnenste mijner oogen
zien, alsof de nare nacht een hooge opgetogen en hemelsche dag was geworden.
Eens reisde ik met den winter in den na-nacht over eene Hollandsche heide. Toen
kreeg ik plotseling de barre angst, dat de zon niet weder opkomen zou. Ik wist, dat
die angst onverstandig was, onmogelijk van waarheid, maar het doods-angstige
voelen bleef. Dat stikte mijn keel, alsof die vol zat met oude asch. Ook sperde het
mijne oogen wreed open, en het wrong het vleesch van mijnen rug en mijne handen.
Niet is het geweken voor de zon kwam met licht in mijne oogen. Nu weet ik, hoezeer
ik de zon liefheb.
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In den bloeienden boomgaard.
Voor: GEORGES EEKHOUT.
De dorre tuin vóór het huis, waar ik tijdelijk woon, is in weinige dagen een bloeiende
boomgaard geworden. Dat heeft de lente zoo gedaan. Het zijn zeven zwaardragende
kastanjeboomen, welke dien tuin zoo prachtig maken. Zij staan ieder zóó wijd van
de zes anderen af, dat geen den ander in grootheid hindert.
Wat zijn ze breed, en wat zijn ze hoog, met hun volgewassen loof. De bladeren
zijn dun en dus doorzichtig; dat maakt de donkergroene boomen lichtgroen en
goudgroen.
Kastanjeboomen zijn zeer gelijkmatig van bouw. De kleine takken groeien uit de
grootere op dezelfde kruiswijs bij tegenoverstand, waarmee de groote uit den hoogen
stam groeien, en de laagste, zwaarste takken dalen tot dicht bij den grond.
Maar vastwel zijn het mooist de bloemen. Die groeien bij toren-toppige bossen
tegelijk, zóó, dat iedere bos één bloem gelijkt. De stand dier bloemenbossen is
wederom zeer wel regelmatig. De kleur is wit met, mits dichtebij gezien,
lichtaangeloopen rood.
De nachten zijn in dezen lentetijd zoo wit en zoo licht, alsof de hemel heel den
nacht voor ons openblijft. Dan is de bloeiende boomgaard zoo stil, dat er wel een
wonder gebeuren kan. Gelijk witte fijn geformeerde lampen branden de bossen van
de kastanje-bloemen. Wanneer de wind begint te waaien, buigen de zwaar-dragende
boomen niet, maar zij trillen. De takken buigen en de bloemen buigen.
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Het dubbele leven.
Tooneelspel in 4 bedrijven
door Willem Schürmann.
Derde bedrijf.
Zelfde kamer als II. Het is middag. Bij den schoorsteen op het tafeltje ligt Martha's
borduurwerk.
Bij het opgaan van het scherm niemand op het tooneel. Uit de suite klinkt eene ouderwetsche,
weemoedige melodie (pianospel.)
Strang komt binnen door de achterdeur, kijkt rond, gaat in de suite-opening staan, en luistert.
Na eenige oogenblikken.

Eerste Tooneel.
Strang, Martha in de suite onzichtbaar.

MARTHA'S
(stem uit de suite).

O, Strang!....
STRANG.

Verrast!.... Ik had wel eens van Lize gehoord, dat je speelde, maar dat je nog zoo
goed....
(Martha komt hem verlegen tegemoet.)

Je hoeft je voor mij toch niet te geneeren.
MARTHA.

Neen.... Maar het is mal - een oude vrouw met fantasie.... Ik speel nooit, voor ik
zeker weet, dat ik alleen ben.
STRANG.

Mijn vrouw ook, en als ik haar dan snap, wordt ze kwaad.... Verleden week nog,
speelde ze 't stuk van onze eerste liefde....
(lacht.)

MARTHA.

Een lieve herinnering, Strang.
STRANG.

Ja, wij hadden juist dien ochtend kwestie gehad.
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MARTHA.

Het zal zoo erg niet geweest zijn.
(stilte.)

Ja Strang.... als de menschen me hebben laten twijfelen of iets van lang geleden wel
mooi was, speel ik mijn oude melodieën
(stilte)

daarna twijfel ik niet meer.
(stilte.)

STRANG
(kijkt naar zijne schoenen.)

Nare, natte sneeuw.... Is Walter thuis?
MARTHA.

Toch nooit om dezen tijd.
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STRANG.

Op kantoor zeiden ze, dat hij voor 'n paar uur al naar huis was gegaan.... hij voelde
zich niet goed....
(stilte.)

Wat scheelt hem toch? Hij is in den laatsten tijd zoo stil.
MARTHA.

Mij is dit ook opgevallen. Herinner je je dien avond dat jullie hier waart.... met dat
meisje van Bloemendaal?.... Van toen af heb ik hem vreemd gevonden.... Is er iets
met de nieuwe werken?.... Moeilijkheden?
STRANG.

Nooit is alles zoo meegeloopen.... De koning komt zelfs naar de havens kijken....
(stilte).

Hij heeft me al 'n paar maal bedekte dingen gevraagd over het trouwen van Lize....
Het kan toch niet dat hij Hugo niet vertrouwt....
MARTHA.

Jou ook al?
STRANG.

Ja - en het feit met die aandeelen, en toen later die kwestie dat hij van Merlen niet
in de zaak wou.... het is vreemd....
MARTHA.

Hij is jaloersch!
STRANG.

Omdat hij haar missen moet? Ik wou dat de Heer mij strafte, door een paar van mijn
dochters te zegenen.
MARTHA.

Komt hij veel aan de havens? De knecht zei van ochtend, en mij is het ook
opgevallen,.... soms zijn z'n schoenen zoo met slik....
STRANG.

Een liefhebber van wandelen is hij toch nooit geweest.
MARTHA.

Het is zeker - hij tobt over Lize.
STRANG.

Bezeten....
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Tweede Tooneel.
Vorigen, v. Essen.

V.

ESSEN

(komt door de achterdeur, draagt een pelsjas.)

Ben jij hier Strang? Wat kom je doen?
STRANG.

Je bent niet meer te vangen.... Ik ben al viermaal op kantoor geweest.
V.

ESSEN.

Wat wou je dan?
STRANG.

Ik dacht dat je niet goed was, en ik wilde weten: wanneer komt de koning de havens
kijken? Ik heb m'n vrouw en de meisjes beloofd....
V.

ESSEN.

Ik heb nu zooveel andere dingen aan m'n hoofd....
STRANG.

Maar dit is toch een onderscheiding....
V.

ESSEN.

O ja....
MARTHA.

Wat zie je er uit, Walter!
V.

ESSEN.

Vuile straten.... het regent.... Is Lize thuis?
MARTHA.

Ze kan dadelijk komen.... Ze is naar de muziekschool.
V.

ESSEN.

Stuur haar dan naar m'n kamer....
(tot Strang.)

Ik zie jou morgen wel.... Misschien heb ik dan bericht.
(af zijdeur.)
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Derde Tooneel.
Strang, Martha.

STRANG.

Begrijp jij?
MARTHA.

Neen, zooals nu.... Heb je z'n kleeren gezien?
STRANG.

't Is gek.
(bij hei raam.)

Zei hij niet dat het regende?.... Het sneeuwt.
MARTHA.

Zou jij niet eens met hem spreken?

Vierde Tooneel.
Vorigen, v. Essen.

V.

ESSEN

(zonder overjas door de zijdeur.)

De haard is niet aan.... Ben jij er nog, Strang?....
Martha schelt.
STRANG.

Ja, over die terreinen moet ik je toch....
V.

ESSEN.

Niet over zaken - ik heb zooveel anders aan m'n hoofd.

Vijfde Tooneel.
Vorigen, Knecht, door de achterdeur.

V.

ESSEN.

De tuindeuren op m'n werkkamer staan open.... de haard is niet aan....
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KNECHT.

Meneer heeft daar van nacht zoo laat nog gerookt....
V.

ESSEN

(schielijk.)

Goed, goed, maak 't dadelijk in orde. Martha door de suite. Knecht door de zijdeur
af.

Zesde Tooneel.
v. Essen, Strang.

STRANG.

Hindert je iets?
V.

ESSEN.

Wat zou me hinderen?
STRANG.

Je lijkt me zoo overspannen.
V.

ESSEN.

Het weer.... Ik voel me niet lekker.
STRANG.

Martha zegt dat jij 't je aantrekt van Lize....
V.

ESSEN.

Ja, natuurlijk! Ik vind 't niet plezierig dat ze weggaat.... Dat is 't eenige.
STRANG.

Het is toch de weg: dat je kinderen trouwen gaan.... Je kunt ze niet altijd houden....
Als m i j n dochters bijvoorbeeld....
V.

ESSEN.

Ik heb er maar één.
STRANG.

En dan - het is 'n goeie partij.... Maar jou dochter moest wel 'n goed huwelijk doen....
met jou als vader....
V.

ESSEN.

Ja, daarover is iedereen 't nu al lang eens.
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STRANG.

Wanneer het dat dus is, zal je je er wel gauw overheen zetten, want je kunt zeker zijn
dat ze gelukkig wordt.
V.

ESSEN.

Dat oppervlakkige gepraat.... Hoe weet jij nu zeker of twee menschen van elkaar
houden?.... Houden van iemand, is d o o r a l l e s h e e n .... en, zie je Strang! ik heb
maar één kind.... Ik wou zoo graag de zekerheid dat Hugo.... ja, dat is het.... of hij
als er bijvoorbeeld iets gebeuren zou.... dat ik mijn geld verloor.... of hij dan nog zoo
veel van Lize zou houden....
STRANG.

Als alle menschen zoo gewetensvol aan 't pluizen gingen, zouden er een boel niet
trouwen!... Die jongen houdt van haar... Een bewijs?... Hij heeft deze week gezegd,
dat hij het heerlijk zou hebben gevonden, als jij hem in onze maatschappij had
genomen.... maar dat hij, om jou gerust te stellen, er niet meer op terug zal komen.
V.

ESSEN.

Zoo, zei hij dat?.... En Lize?.... Waaraan schrijven zij wel toe, dat ik 't niet wil?
STRANG.

Nog al duidelijk! Dat jij hem nog niet vertrouwt.... dat je hem op den proef wilt
stellen, en later van zelf wel veranderen zult.... Zoo beschouw ik het dan ook en
daarom moet jij je niet haasten met het benoemen van een nieuwen procuratiehouder....
V.

ESSEN.

Heeft Hugo je gestuurd?....
(Strang maakt een afwerende beweging.)

In elk geval heeft hij er toch met je over gesproken.
STRANG.

Dat wel....
V.

ESSEN.

Nu dan.... zeg hem.... dat hij nooit, maar ook nooit in de zaak komt. Ik wil dat hij
Lize trouwt om haar zelf, en los van mijn werken.... of neen, ik zal 't hem zelf nog
eens duidelijk zeggen. En ja, je hebt me daar op 'n goed idee gebracht.... Ik zal hem
op de proef stellen.... Ik zal hem vertellen dat ik niet rijk ben, dat ik gespeculeerd
heb.... allerlei vreeselijke dingen.... desnoods: dat ik de menschen heb te kort gedaan.
STRANG.

Hij zal je uitlachen!
V.

ESSEN.

En als hij 't wèl gelooft? Zou hij dan tòch Lize trouwen?
STRANG.
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Nu.... dat zou wel een bizonder groote liefde moeten zijn! Ik ben niet zoo'n erge
idealist, dat weet je,.... maar àls hij van haar houdt.... dan ja.... maar je kunt je de
moeite wel sparen.... Hij gelooft je geen seconde.
V.

ESSEN.

Eén oogenblik zal hij het gelooven, en in dàt oogenblik zal ik 't zien!
STRANG.

Jij doet malle dingen door je jaloezie!.... Maar als zoo'n proef je tot rust kan brengen....
V.

ESSEN.

Verwonder je dus niet als het afgaat.
STRANG.

Ik kom over drie maanden op de bruiloft en over zes maanden is hij je rechterhand....
Je vertelt me wel eens hoe het afloopt....
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Zevende Tooneel.
Vorigen, Martha door de suite.

MARTHA.

Wat moet hij vertellen?
V.

ESSEN.

Niets zeggen....
STRANG.

Hij gaat iets groots beginnen!.... Goeien middag! Misschien kom ik van avond nog
even.
(af.)

Achtste Tooneel.
v. Essen, Martha.

MARTHA.

Ik weet 't wel!.... Hugo komt in de zaak.
V.

ESSEN.

Neen, dat gebeurt niet.... nooit! O, dat jullie zoo stom bent, dat je niet ziet dat hij
daarom alleen Lize gevraagd heeft.... Maar 't zal af!
MARTHA.

Wat af?
V.

ESSEN.

Het zal af!.... Ik maak 't uit.
MARTHA.

Dacht je, dat je dit zou kunnen? Jij twijfelt aan hem, maar zij niet.... Jij alleen, omdat
je jaloersch bent!
V.

ESSEN.

Goed dan, ik ben jaloersch, en daarom zie ik scherp! Omdat ik veel van haar houd
en ik heb geen andere reden....
MARTHA.

Dit noem jij toch niet van iemand houden? Dit is toch egoïsme.... Houden van iemand,
is hem al het geluk gunnen.... al zou het dan ook ten koste van je zelf gaan.... en wat
jij bereiken zult, door dit te doen is, dat zij van je zal vervreemden.
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V.

ESSEN.

O neen! als ik haar dit gezegd heb.... de volle waarheid....
MARTHA.

Neen, want dit is de waarheid niet.... Hugo houdt van haar.... Ik weet het!
V.

ESSEN.

Hoe zou jij?.... Beter dan ik?.... Lange stilte.
MARTHA.

Omdat ik van iemand gehouden heb.
V.

ESSEN

(langzaam.)

Hoe bedoel je?
MARTHA,

Omdat jij niet gelukkig bent geweest, ontken je dat er liefde bestaat.... maar die
bestaat wel.... al heb jij niet de kunst verstaan, die te vinden.... Jij hebt 't gezocht in
de grootheid.... Maar als dit eens tegensloeg, wat zou jij dan hebben om aan vast te
houden?
V.

ESSEN.

Jij zegt dat ik niet van Lize houd....
MARTHA.

Als je haar dit wilt afnemen, is 't niet mogelijk, want al wat in je vermogen is, zou
je moeten doen om je kind gelukkig te laten blijven. Maar och, je moogt 't gerust
probeeren.... het zal je toch niet gelukken.... Een vrouw kàn niet twijfelen tusschen
haar man en haar vader.
V.

ESSEN.

Nog geeft ze meer om mij dan om hem! Ik zal haar over-
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tuigen, dat ze door hem te trouwen, zich zelf en ons allemaal ongelukkig maakt!
MARTHA.

Jij spreekt in raadsels!
(stilte.)

O, er is een heel andere reden dan die jij zegt!.... Maar zeg die dan.... zeg mij....
V.

ESSEN.

Jou? die zoo net nog beweert dat ik voor niemand iets beteeken? Jij geeft dan toch
ook niet om mij?
MARTHA.

Heb je me ooit noodig gehad? Maar als je me zoudt noodig hebben....
V.

ESSEN.

Dan zou jij de eerste zijn....
(Martha kijkt hem scherp aan

.)

Negende Tooneel.
Vorigen, Lize.

LIZE
(komt binnen met hoed en mantel.)

Dag vader!
(wil hem kussen.)

V.

ESSEN

(haar afwerend.)

Kind....
(tot Martha.)

Ik zal jou later alles duidelijk maken.... Ik wil met Lize alleen blijven.... Laten ze ons
niet storen.
MARTHA.

Walter....
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V.

ESSEN.

Ik wil 't jou zelf zeggen.... Zeg mij niets!....
(Martha af zijdeur. Een poosje stilte, Lize ontdoet zich van hoed en mantel. Van Essen trekt
de suitedeuren dicht, gaat dan naar de sofa.)

Tiende Tooneel.
v. Essen, Lize.

V.

ESSEN.

Kom hier bij me zitten.
(zij gaat zitten, verwonderd.)

Ik wil je nu heel dicht bij me hebben....
(trekt haar naar zich toe.)

Op wat ik je nu vragen ga, moet je me eerlijk antwoorden.... Kijk me aan Lize.
LIZE.

U kijkt zoo vreemd....
V.

ESSEN.

Hou je zoo veel van Hugo, dat je hem niet zou kunnen missen?
LIZE.

Ik hem missen? En waarom? Wilt u me bang maken? Dit lukt u toch niet.
(lachend.)

Neen, al kijkt u nog zoo gewichtig.
V.

ESSEN.

Ik zeg 't niet om te lachen, Lize! Als het moet, zou je dan zonder veel verdriet buiten
hem....
LIZE.

Waarom zou dit noodig k u n n e n zijn?
V.

ESSEN.

Weet jij wel zeker dat hij je gevraagd heeft om je zelf?
LIZE.

Ja vader, dit weet ik zeker.
V.

ESSEN.

Waarom komt hij er dan telkens op terug om in de maatschappij te komen? Waarom
stuurt hij tante.... oom.... allemaal....?
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LIZE.

Maar dat is niet waar! - Roep u tante, u zult 't hooren!.... Oom heeft 't niet kunnen
zeggen, want het is niet waar!
(wil opstaan.)

V.

ESSEN.

Ik wil met je alleen blijven!
LIZE.

U doet zoo vreemd.... Vraag u 't hem....
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V.

ESSEN.

Hem?
LIZE.

Ja, en hij zal lachen.... want het is om te lachen.
V.

ESSEN.

Neen Lize, dit is niet om te lachen! Je engagement moet af.... het moet, hoor je! Ik
wil het. En als jij alles weet, zal jij zelf 't ook willen.
LIZE.

Ja, heusch.... heusch, het is om te lachen!
(zij tracht te lachen, maar haar lachen gaat over in gesnik.)

V.

ESSEN.

Toe huil niet.... ik heb jou alleen maar.... en ik wil niet dat je verdriet hebt, Lize....
En toch zal ik je verdriet moeten doen, om te voorkomen dat anderen je ruwer je
geluk afnemen. Je kunt niet trouwen.... je moogt niet trouwen....
LIZE
(wil zich losmaken; kijkt hem aan.)

Ik mag niet?.... Het kan niet?.... Neen, dit zegt u zoo maar.... Dit is niet mogelijk....
Waarom zegt u dit?
V.

ESSEN

(trekt haar tegen zich aan, zoodat haar hoofd tegen zijn schouder rust. Met zijne hand bedekt
hij hare oogen.)

Kijk me niet aan, Lize.... Ik moet je nu iets zeggen, dat ik nooit gedacht had ooit te
moeten.... Neen, kijk nu niet.... huil niet. Wees sterk.... ik ben het ook.
(langzaam.)

Ik ben niet de groote man, die ieder in me ziet.... Wanneer de menschen spreken van
de havens, van de stad, van alles waardoor ik groot ben, moet ik zwijgen, omdat ìk
alleen.... weet, dat het 'daarmee niet in orde is.
(Lange stilte.)

O, het kost me veel je dit te zeggen!.... Tot de laatste minuut heb ik gehoopt dat ik
zou kunnen zwijgen.... nu mag ik dit niet meer voor jouw geluk....
(Lange stilte. Hij laat haar los. Zij bedekt haar gezicht met beide handen).

Toe, kijk me nu aan.... Zeg me nù, dat je nog 'n beetje van me houdt....
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(zij zinkt langzaam achterover zacht snikkend; hij buigt zich tot haar, neemt haar hoofd tusschen
zijn handen, maar zij vermijdt hem aan te zien.)

Ik ben niet slecht.... Ik heb te veel gewild.... Eens zal alles wel goed worden, maar
het kan gemerkt worden, en de menschen zullen er dan heel anders over denken, dan
wij.... en als je dan getrouwd bent.... zal Hugo niet meer van je houden.
LIZE.

Ja vader.... toch....
V.

ESSEN.

Jij kent de menschen niet.... ik wel.... en daarom moet het af....
LIZE.

Hij zal van me blijven houden.
V.

ESSEN.

Heeft Willy Bloemendaal niet 't zelfde gedacht?
LIZE
(hartstochtelijk.)

O, dit is anders.... Hugo houdt van me.... en u is niet oneerlijk.... Dit zegt u toch....
Het zal alles eens goed worden.... En daarom.... is dit anders.... Neen, u moogt niet
twijfelen. Hij houdt van me.... Dit is zóó zeker.... Het beteekent allemaal niets.... ik
zal 't hem zeggen. - U zelf zult het hem zeggen....
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V.

ESSEN.

Hoe zou ik hem dit kunnen zeggen? En zou jij dit willen?
LIZE.

Ja vader, en net als ik zal hij blij zijn, dat u hem dit zegt.... want dan heeft u steun....
dan kunt u ons vertrouwen.... dan is u niet meer alleen.
V.

ESSEN.

Als dit zoo zijn kon....
LIZE.

Hij zal u raden.... en samen zult u alles in orde maken.... O, u zult zien, dat hij zal
lachen om uw angst.... U hebt toch ook van iemand gehouden.... U weet toch ook,
dat je dan alles verdragen kunt!
V.

ESSEN.

Je moogt je niet laten meeslepen door je gevoel.... Die groote liefde bestáát niet.
LIZE.

Ja, die bestaat.... Misschien zouden anderen - maar hij....
V.

ESSEN.

Ik heb er altijd op gehoopt, dat jij trouwen zoudt; dan is ze bezorgd dacht ik, maar
langzamerhand is 't mij duidelijk geworden, dat jij door een huwelijk niet gelukkig
worden zult, want Hugo zelf heeft gezegd, dat 't met zijn geluk gedaan zou zijn,
wanneer zoo iets gebeurde, omdat hij dan altijd zou twijfelen of jij het wist, en hem
nam om geborgen te zijn.... Herinner je.... Zoo zei hij 't woordelijk.
LIZE.

O nee dit heeft hij niet voor ons gezegd.... 't Is niet mogelijk dat hij anders over me
zou denken, al was ik nog zoo arm.
V.

ESSEN.

Het leven heeft mij zoo anders geleerd.
(stilte.)

LIZE.

Waarom heeft u dit gedaan? We hadden toch veel gelukkiger geweest, wanneer u
eerlijk....
V.

ESSEN.

Zeg dit niet Lize.... Ik ben eerlijk geweest, ik heb iets groots willen bereiken, ik heb
't bereikt! maar van het tegenwoordige heb ik gevraagd, wat de toekomst pas kan
geven!.... Ik heb ook jaren op het groote gewacht, net als jij, maar het was alles
fantasie!.... illusies!.... Wij kunnen niets dwingen!
LIZE.

Hìj zal niet aarzelen.
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V.

ESSEN.

Jij wacht ook 't groote, maar 't zal niet komen! Hugo zal je niet trouwen, als je hem
dit zegt.... en verzwijg je 't, dan kan je niet gelukkig zijn, omdat je dan moet leven
in de leugen.... Ik weet wat dit is....
LIZE.

O, nu begrijp ik 't!.... Ja, wij moeten 't hem zeggen.... Hij zal van me houden, veel
meer dan vroeger nog, en u zal hij niets verwijten, omdat hij voelen zal net als ik,
dat 't groot van u is, dat u dit voor mij doet.... En neen, u zult mij niet opofferen aan
uw grootheid, u moogt het niet en u zult 't niet.... U is toch mijn vader, en u houdt
van me.... U heeft toch niet altijd al uw liefde gehuicheld.... 't Is toch waar dat u van
me houdt....
V.

ESSEN.

Wanneer ik hem dit gezegd heb, zal hij zelfs niet zwijgen, en daarom kan ik 't hem
niet zeggen.
LIZE.

Dan zal ik 't doen. Ik zal u bewijzen, dat alles wat u zegt,

Groot Nederland. Jaargang 5

455
niet zoo is.... want het is mogelijk dat menschen van elkaar houden zonder
bijbedoelingen.... Niet iedereen is slecht al denkt u dit!.... U wilt niets zeggen - goed!
Dan kom ik voor mezelf op.... Niets kan mij daarvan terughouden....
V.

ESSEN

(ontzet.)

Jij.... jij.... zult....
(lange stilte)

maar dan.... dit voel jij toch.... dan zal jij heel alleen zijn.
LIZE.

O neen, niet iedereen cijfert alles weg voor geld, niet iedereen goddank denkt zooals
u....
V.

ESSEN.

Je moogt het hem niet zeggen, om mij niet.... om ons allemaal.... ik smeek je Lize!....
LIZE.

Ik zal het hem zeggen! Ik wil voor hem niet liegen.... En juist als ik hem dit gezegd
heb zal alles nog mooier tusschen ons zijn!
(stilte.)

Moeder zou U toch ook niet alleen gelaten hebben als ze dit geweten had! Alles moet
hij weten! Ik wil hem voor mij houden.... ik kan niet zonder hem. - En als ik hem
hierdoor verliezen moet.... maar nee dát is niet mogelijk.... Ik zou hem om zoo iets
toch ook niet laten gaan.... O u weet niet wat het is, van iemand houden.... Het kan
niet, dat u ooit van iemand gehouden hebt als u denkt dat er iets tusschen ons
veranderen zal door dit dat heelemaal niet van ons is
V.

ESSEN

(lange stilte.)

Goed.... goed.... zeg 't hem dan.... maar weet dan wel, dat ik.... Je hebt gelijk dit alles
gaat jou niet aan....
(smartelijk.)

Dit was dus ook een illusie van me.... zoo weinig ben ik voor je....
LIZE.

Dat is niet waar!
V.

ESSEN.

Toch....
(gaat langzaam naar de suite-opening.)
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(in de suite-opening.)

Jij wacht 't groote dat niet bestaat.... God geef, dat je er nooit spijt van zult hebben!
(af door de suite.)

LIZE
(blijft roerloos. Het is even stil, dan ijlt zij naar de suite.)

Vader.... vader.... vadertje, kom hier.... Neen, ga niet weg.... nu niet!.... zoo niet....
V.

ESSEN

(teruggekomen.)

Je moogt het zeggen kind.... als het moet voor je geluk!
LIZE.

Ik maak het af - ik maak het af - ik maak het af....
(valt snikkend op de sofa.)

V.

ESSEN

(na lange stilte.)

Zeg me Lize.... Je doet 't, omdat je begrijpt, dat je hem toch verliezen zou?....
(stilte.)

LIZE.

Ik maak het af....
V.

ESSEN.

Je doet het niet om mij.... je voelt nu zelf....
LIZE.

Ik maak het af, vader.
(zij gaal langzaam naar de zijdeur)

V.

ESSEN

(wanneer zij bij de deur is.)

Weet jij zoo zeker dat hij toch?....
LIZE.

Ik maak het af, vader - vraag nu niet meer....
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Elfde Tooneel.
Vorigen, Martha.

MARTHA
(in de suite-opening; ziet Lize en van Essen.)

Wat is er.... Wat is er Lize?
LIZE.

Ik.... ik....
(snikkend af, zijdeur.)

Twaalfde Tooneel.
Martha, v. Essen.

MARTHA.

Walter?
V.

ESSEN.

't Is niets!
MARTHA.

Waatom huilt Lize en jij?
V.

ESSEN.

Ze heeft gezien dat Hugo niet van haar om haar zelf houdt.... Zij is niet meer verloofd.
MARTHA.

Dat is niet waar!
V.

ESSEN.

Het is de waarheid.
MARTHA.

Het kan niet.... 't is onmogelijk.... Ik zal 't haar vragen....
V.

ESSEN.

Blijf! Ik wil niet....
MARTHA.

Jij wilt het niet.... ja, dit is het.... want dit wat jij zègt, is niet zoo.... maar nù zal ik
het Hugo vragen.... Hij komt straks hier....
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V.

ESSEN.

(grijpt haar ruw bij de polsen.)

Jìj zult niets.... niks zàl je....
MARTHA
(zich moeilijk losmakend).

O.... o.... ben je zoo, Walter?.... zoo heb ik je nooit gekend....
(zij richt zich hoog op. Stilte.)

Jij zegt dat je veel van Lize houdt.... jij zegt het.... maar het is niet zoo.... het is
komedie!
V.

ESSEN.

Hoe durf jij?
MARTHA.

O, nu begrijp ik je maar al te goed.... Het is noodig voor jouw onderneming, voor
jouw eer, jouw naam, dat ze een ander trouwt.... God weet wie! Of ze van hem houdt,
wat komt het er op aan.... als jij maar stijgt!.... Alles heb je altijd voor je zelf gedaan....
de menschen waren het middel.
V.

ESSEN.

Dat is niet waar Martha! Dat is niet waar!
MARTHA.

Aan die ellendige havens heb je ons allemaal opgeofferd, altijd heb je geleefd voor
eigen glorie, nooit was je van ons.... Je vrouw!.... Je hebt haar niet willen kennen en waarom zou dit noodig geweest zijn? Jij hadt je havens!.... Je kind....
V.

ESSEN.

Je liegt Martha, je liegt!
MARTHA.

Goed, dan is het niet zoo!.... Jij geeft wel om haar.... maar waarom dan doe je dit....
Nu moet je de waarheid spreken....
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V.

ESSEN.

Omdat.... omdat ik.... net als Bloemendaal.... net als....
MARTHA.

Walter! Walter!....
V.

ESSEN.

Ja Martha, ja.... dit is de waarheid!.... Toen Eduard mij waarschuwde, was het al
zoo.... Hij wist niet dat 't al zoo ver was. Daarom bleef me geen keus.... Ik moest met
hem breken.... en met de vaste wetenschap, dat hij de eenige was die 't eerlijk met
me meende!
MARTHA.

Walter!
V.

ESSEN.

Iedereen heb ik gezegd dat jou man stom was en jaloersch, om me zelf te handhaven.
Maar nu gaat 't boven mijn kracht.... Nu staat het geluk van mijn kind op 't spel....
en haar kan ik niet aan mijn werk opofferen!
MARTHA.

Ik begrijp 't niet....
V.

ESSEN.

Alles heb ik gedaan om te blijven bestaan -ik had kunnen zwijgen.... Nooit stond ik
sterker dan nu.... Ik heb dien procuratiehouder gedwongen weg te gaan.
MARTHA.

En jij hebt Lize dit alles gezegd!.... Maar neen, 't is niet waar!.... Zeg dat 't niet zoo
is.
V.

ESSEN.

Het is de volle waarheid en ik ben blij dat ik die nu gezegd heb!.... En nu zal ik 't
ook Hugo zeggen.... Nu wil ik het wel uitschreeuwen!.... want o, ik heb door zooveel
vuil moeten kruipen. Nooit heb ik me kunnen uitspreken.... ik heb zoo lang alleen
gestaan.
MARTHA.

Eduard heeft gelijk gehad.
V.

ESSEN.

Verwijt me niets, Martha.... Ik weet zoo goed wat ik je heb aangedaan....
(stilte.)

Nu ga je van me weg.
MARTHA.

Ik weet niet, 't is me zoo vreemd.

Groot Nederland. Jaargang 5

V.

ESSEN.

Ik wist wel dat ik alles zou verliezen, als ik sprak.... Jij gaat nu weg.... en Lize.... Wat
zal Lize doen?
MARTHA
(zacht, gelaten.)

Ik zal bij je blijven.
V.

ESSEN.

Jij, bij mij! Ik heb je zelfs 't geloof in je man moeten afnemen.
MARTHA.

Je hebt me niets afgenomen.
V.

ESSEN.

Waarom zeg je dit? Waarom huil je?
MARTHA.

O.... jij hebt wel alleen gestaan.... Want dat jij nog denken kunt, dat je mij de
herinnering afnam, bewijst me dat je nooit van iemand hebt gehouden....
V.

ESSEN.

Van Lize hield ik....
MARTHA.

Nu pas hou je van haar.... nu de leugen weg is - Maar je zult nog veel moeten doen,....
en d a a r o m wil ik bij je blijven....
V.

ESSEN.

En als Hugo niet zwijgt....!
MARTHA.

Je moet het hem zeggen!.... en wat ook gebeurt.... Lize en ik zullen het met jou
dragen.... want nu voor 't eerst doe jij het waarachtig groote!....

Groot Nederland. Jaargang 5

458

V.

ESSEN

(lachend.)

Nu zal ik niet meer aarzelen.... Hij komt, zeg je....
MARTHA.

Hij zal Lize wel dadelijk halen....
V.

ESSEN.

Laat Lize even nog bij me komen, vóór hij er is, en laat haar daarna niet alleen.... Ga
nu.... nu ben ik sterk.
Martha af zijdeur, v. Essen loopt zenuwachtig heen en weer. Martha en Lize komen
binnen door de zijdeur.)

Dertiende Tooneel.
v. Essen, Lize, Martha.

V.

ESSEN.

Hij zal je niet alleen laten?
LIZE.

Neen vader.
V.

ESSEN.

Maar als het niet gebeurde?
MARTHA.

Dan hebben wij jou, want nu zal je iets voor ons kunnen wezen.
(Er wordt gescheld.)

V.

ESSEN.

Neem haar mee, Martha.
LIZE.

Daar.... dat is hij.... Ik weet niet vader of ik nu....? Neen, zeg het niet.... Toe, zeg het
niet.... later.... zeg het later.... vandaag niet....
V.

ESSEN.

Nu ben ìk vastbesloten! Ik zal schellen Martha als ik je noodig heb. Martha en Lize
af zijdeur links. Eenige oogenblikken stilte. Hugo komt door de zijdeur rechts.
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Veertiende Tooneel.
v. Essen, Hugo.

V.

ESSEN.

Ik wil ernstig met je spreken, Hugo.
HUGO.

Is er iets met Lize?
V.

ESSEN.

Er is niets met Lize.... Ja, Hugo, wat ik je nu zeggen ga.... ik weet niet goed hoe....
Zeg me.... Hou jij veel van haar?
HUGO.

Moet ik dit herhalen?
V.

ESSEN.

Zóó veel.... dat je, wat er ook gebeurde.... als ze door schuld van anderen niet was
die jij dacht.... Wanneer ze niet rijk was.... Ja, dit is het!.... Ze heeft geen geld, ik
moet je dit zeggen.... ik heb gespeculeerd.... Ik heb 't verzwegen, maar jij moet dit
weten.... O, ik begrijp, het is erg voor je, dit zoo op eens te moeten hooren! Je zult
je moeten bedenken....
HUGO.

Ik hoef me niet te bedenken, meneer van Essen.... Ik hou van Lize - en niet om haar
geld.
V.

ESSEN.

Het is de waarheid. Je gelooft het misschien niet.... Ze is arm.
HUGO.

Ik begrijp niet waarom u er verder op doorgaat. U kunt toch nooit gedacht hebben,
dat ik van haar hield, omdat ze rijk was....
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V.

ESSEN.

Dit is niet het eenige.... In de zaak kan je niet komen.... omdat ik uit onze maatschappij
treed....
HUGO.

Ik zal haar trouwen, hoe de omstandigheden ook zijn.
V.

ESSEN.

Dit is je ernstige.... eerlijke overtuiging.... Je zult niet van opinie veranderen, zelfs
al zeg ik je meer?
HUGO.

Ik begrijp u niet.... Ik ben altijd eerlijk tegen u geweest, en toch voel ik telkens dat
u me wantrouwt. Ik dacht eerst dat 't verbeelding van me was, - maar nu wil ik het
u kort en voor het laatst zeggen: Ik hou van Lize.... begrijpt u?.... Van Lize!.... Om
haar zelf, niet om haar omgeving.... O ik weet wel, u is een groot man.... de menschen
houden u voor rijk, u staat aan 't hoofd van de grootste onderneming van ons land!....
U heeft van deze stad een reuzenstad gemaakt - en u zult nog veel meer doen.... Maar
al had u tienmaal zooveel gedaan, al zou u nog tienmaal meer doen, het kan me niet
schelen.... Want zelfs wanneer u gestolen had....
V.

ESSEN

(snel.)

Weet nu goed wat je zegt.
HUGO
(veel zachter.)

Ja, ik laat me te ver voeren.... maar u begrijpt, wanneer u telkens weer twijfelt.... Ik
vraag u excuus....
V.

ESSEN.

Neen, geen excuus Hugo!.... Ik zal de rest wel zeggen!.... Wanneer ik gestolen had....
wanneer de heele stad in opstand komen zou, omdat ik dingen voorgespiegeld had,
die niet zoo waren.... Omdat ik honderde aandeelhouders te kort gedaan had....
menschen geruïneerd.... omdat de heele onderneming die schitterend gaat, blijkt niet
te rendeeren.... Zou jij dan toch Lize trouwen?
HUGO.

Ja, meneer van Essen.... en dit meen ik zoo waarachtig....
V.

ESSEN.

Wanneer ik je zei: dit alles is geen komedie.... geen veronderstelling....
HUGO.

Hoe meent u? Is het waar....
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V.

ESSEN.

Ja.
(Lange stilte.)

Zeg me nu.... of neen.... Zeg me niets.... Ga Hugo.... Waarom blijf je nu?....
HUGO.

Het is waar? En alles.... de nieuwe bruggen.... de leening.... U liet 't doorgaan, terwijl
u wist...?
V.

ESSEN.

Ja. - Ga nu, meneer van Merlen. - Ik wist wel dat u dit zeggen zou.... Maar waarom
blijf je nu nog?.... Begrijp je dan niet dat ik niet w i l dat je Lize nog zien zult....
HUGO.

Ik moet haar zien, meneer van Essen.
V.

ESSEN.

Waarom is dit noodig?
HUGO.

Omdat ik weten wil, of zij getwijfeld heeft.... Maar neen, ze heeft niet kunnen
twijfelen.... Ze weet dat ik haar trouwen zal.... Waar is ze? Ik wil haar nu zien.
V.

ESSEN.

Blijf Hugo.... Nu moet ik je nog iets zeggen. Zíj heeft niet aan je getwijfeld.... Ik
alleen dacht dat die groote liefde niet bestond....
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HUGO.

En al de menschen, die in u vertrouwden! Hoe kon u doorgaan met de vaste
wetenschap....
V.

ESSEN.

O, het heeft me dikwijls op de lippen gebrand,.... maar dan voelde ik dat het niet
slecht was wat ik deed.... omdat de uitkomst schitterend zou wezen.... en ook.... ook
dacht ik aan Lize. Ik had een prachtige overtuiging. Ik zag de stad zoo groot.... In
alles vond ik steun.... Ik bouwde door.... Toen merkte ik dat ik te gauw gegaan was....
de kosten waren te enorm. Ik betaalde dividend; er was geen dividend en ik nam het
geld van het kapitaal.... In een jaar zou het terecht komen dacht ik.... De kosten
bleven.... Zoo is het verder gegaan, jaar in jaar uit.... Niemand heeft me ooit
gewantrouwd! Wie zou het gedurfd hebben?.... Wie zou 't nu durven?....
HUGO.

Niemand weet het dus?....
V.

ESSEN.

Niemand dan wij in huis.
HUGO.

En u heeft gezwegen, om Lize zegt u?
V.

ESSEN.

Ja ook om haar. Toen ik twijfelen ging of ik wel ooit beleven zou, dat de tekorten
gedekt zouden zijn, toen ben ik pas krankzinnig veel van haar gaan houden. Elk
oogenblik dat ze bij me was, bij alles wat ze liefs voor me deed, dacht ik: dit is
misschien voor 't laatst.... morgen sta je alleen. Ik hoopte.... dat zoolang ik staande
bleef, zij iemand vinden zou die van haar hield, en dat ik dan rustig zou kunnen....
HUGO.

En zij die zoo tegen u opzag....
V.

ESSEN.

Maar toen jij haar vroeg heb ik begrepen, dat wilden jullie werkelijk gelukkig worden,
ik de volle waarheid spreken moest.... Nu weet je die.... Wat zal je doen?
HUGO.

Mag ik nu naar haar toegaan, meneer van Essen?
V.

ESSEN.

Zeg me, wat wil je dat ik nu doen zal?....
(stilte.)

Luister: Nog vertrouw ik in de onderneming. Wanneer ik blijf zal 't in orde komen,
maar ik heb tijd noodig; de tijd zal het wonder doen.... want o, de stad wordt groot!....
Ik ben onwankelbaar in mijn vertrouwen!....
(gaat naar het raam.)
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Het wordt een wereldstad.... het is een reuzen-schepping.... Waarom kijk je zoo.
Hugo? Jij gelooft toch ook....?
HUGO.

Wilt u nog doorgaan, meneer van Essen? Is de halve waarheid u genoeg?
(lange stilte. Van Essen staart hem ontzet aan. Zijn trotsche houding is plotseling weg.
Langzaam drukt hij op den eleetrischen sehelknop.)

Zestiende Tooneel.
Vorigen, Martha aan de zijdeur, later Lize.

HUGO.

Waar is Lize, tante?
MARTHA.

Hier!
(Lize komt langzaam op door de zijdeur.)

HUGO.

Je hebt niet getwijfeld, Lize?
LIZE.

Neen Hugo, neen!
(zij vlijt zich tegen hem aan, snikt.)
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MARTHA.

Nu staan we weer dicht bij elkander, Walter.
LIZE
(zick losmakend van Hugo.)

Mijn goed vadertje.... dat je dit voor ons gedaan hebt.... Ons heele leven zullen wij
je dankbaar zijn, niet waar Hugo?
V.

ESSEN.

Hugo heeft me dit al gezegd.... Kom Martha, de kinderen willen nu natuurlijk alleen
blijven.
Af door de zijdeur. Lize en Hugo blijven dicht bij elkander staan. Martha kijkt
hem na, roerloos.
Scherm valt snel.

Vierde bedrijf.
Eene stemmige, smaakvolle werkkamer ten huize van van Essen. Op den achtergrond twee
glazen deuren, uitkomend op een tuin, overhangen met zware gordijnen. Links eene zijdeur.
Rechts op den voorgrond een bureau-ministre. Boekenkast. Leunstoelen. Rustbank met
Oostersch kleed. Het is avond. De studeerlamp brandt. De haard is warm gestookt, de gordijnen
voor de glazen deuren zijn geopend... Men ziet den be-sneeuwden tuin.

Bij het opgaan van het doek, is de huisknecht gehurkt bij den haard, Martha kijkt
naar builen. Lang zwijgen.

Eerste Tooneel.
Martha, Knecht.

MARTHA.

Het is hier nog koud - stook goed.
KNECHT.

Ja, mevrouw.
MARTHA.

Heeft meneer van ochtend gezegd, dat hij buitenshuis zou dineeren?
KNECHT.

Neen, mevrouw.

Groot Nederland. Jaargang 5

MARTHA.

Het is hier ongezellig.... die kou....
(zij gaat naar den lessenaar.)

De gordijnen moet je toetrekken.
(de knecht heeft den haard opgepord, en sluit de gordijnen voor de deur. Daarna af.)

Tweede Tooneel.
Martha, later Hugo en Lize.

Martha alleen, sluit zorgvuldig nog eens de gordijnen. Als zij dit gedaan heeft, komen Hugo
en Lize door de zijdeur.

LIZE.

Waar blijft Pa toch?
HUGO.

Hij zal in de societeit gegeten hebben.
MARTHA.

Ik ben ongerust.
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HUGO.

Het gebeurt toch wel meer.
(stilte.)

Ik kan 't zoo goed begrijpen, Lize.... Het is hier aan tafel niet plezierig voor hem.
LIZE.

Wij jagen hem weg.
HUGO.

Wij hebben toch nooit iets gezegd.
LIZE.

Dat is 't juist, ons vreeselijke zwijgen - wanneer we over elkander zitten en niet weten
wat we zeggen moeten....
HUGO.

Waarover zouden we kunnen spreken?
MARTHA.

Elken nacht brandt nog laat het licht hier.... Ik ben zòò ongerust.
LIZE.

Wij moeten iets zeggen, alles is beter dan dit.... Zoo kan 't niet blijven.
MARTHA.

Neen, zoo mag 't niet langer.
HUGO.

Maar wat dan?
LIZE
(tot Hugo.)

Jij moet 't vader zeggen.... Wij doen nu allemaal zoo vreemd.... Hij moet weten dat
wij nog van hem houden.... Want wat hij deed, deed hij voor ons....
MARTHA.

Ja, voor jullie geluk zei hij het....
LIZE.

Hij mag niet langer zoo alleen blijven. Jij kunt hem raden.
HUGO.

Hoe zou ik dit kunnen? Het eenige dat 't weer maken kan als vroeger, is de waarheid.
En als 't bekend zou worden, weet je wat dan gebeuren zal?
MARTHA.
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Hij heeft toch gezegd dat er niets oneerlijks was. Hij is te gauw gegaan.... Hij heeft
iets groots willen maken - want dit is toch waar - de heele stad heeft hij veranderd....
En toen.... toen heeft hij.... ja heelemaal begrijpen doe ik 't niet.... Maar dit weet ik
zeker: de menschen zullen hem vergeven, wanneer ze weten dat hij hun geld maar
geleend heeft.... of nee, vergeven behoeven zij niet.... want alles komt terecht.... en
de reden waarom hij het deed, was mooi....
LIZE.

Ja Hugo, zoo moet iedereen er over denken.
MARTHA.

Ze kúnnen niet aan hem twijfelen.... Ze zùllen niet twijfelen.... Niets heeft hij voor
zich zelf genomen.... en daarom begrijp ik niet dat hij zwijgt....
(Lange stilte.)

Strang moet het weten.... Strang is z'n vriend en zal hem helpen.
(Lange stilte.)

LIZE.

Hij zal alles beter begrijpen, dan wij en hem steunen.
HUGO.

Neen, Lize - en omdat je vader dit weet, zei hij 't hem niet.
MARTHA.

Jij gelooft niet dat Strang zijn vriend is? Hij moet toch dankbaar zijn voor alles wat
Walter voor hem gedaan heeft. En dit is hij ook!.... 't Is niet mooi Hugo, dat je zoo
denkt....
HUGO.

U spreekt zoo, omdat u zoo zelden in de wereld komt. U kent de menschen niet....
Al die gevoelsoverwegingen gelden niet voor meneer Strang.... Het eenige dat hij
wel begrijpen zal is, dat hij zíjn
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geld verloren heeft, en dit zal iedereen begrijpen.... Als vader dit zegt, is hij ineens
't genie niet meer, en om zijn goedheid zullen ze lachen.
MARTHA.

Neen, dat kan niet! Jij ziet dit zoo.... maar verkeerd. Zooals ik het voel, zal Strang
het voelen, en alle menschen met hem.... en daarom zal ik zeggen dat Walter spreken
moet! - Je zult zien dat ik gelijk heb!
HUGO.

Dat móógt u niet!.... U weet niet wat daar het gevolg van is! - Het moet uit hem zelf
komen.... Het zàl uit hem zelf komen.
MARTHA.

En waarom zal het uit hemzelf komen?
HUGO.

Omdat 't niet anders kan.
LIZE
(met warmte.)

Neen Hugo, niet daarom!.... Dit zal hij w e e r doen, omdat hij van ons houdt.... Nu
m o e t u spreken, tante, - zooals nu kan 't niet langer! Maar als vader 't eerlijk iedereen
gezegd heeft, zullen we weer 't zelfde voor elkander worden, als vroeger.
HUGO.

Ik heb je dit niet gezegd, Lize.
LIZE.

Ik heb er naar verlangd dat jij dit zeggen zou.
HUGO.

Wij mogen er niet op aandringen, wij vooral niet.
MARTHA.

En begrijpen de menschen hem niet, dan zal ik met hem weggaan en samen zullen
we werken, tot ze hem roepen zullen, om te zien hoe groot zijn werk geworden is.
HUGO.

Lieve tante....
MARTHA.

Geen meelij? Hugo.... ik ben vast besloten....
(er wordt geklopt.)

Binnen!
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Derde Tooneel.
Vorigen, de Knecht zijdeur.

KNECHT.

Meneer de Wilde vraagt....
MARTHA.

Ik kom.
(Knecht af.)

Ik zal hem zeggen, dat Walter hem iets heel ernstigs mee te deelen heeft.... Hij m o e t
't weten.... hoe eer hoe beter!
HUGO
(is snel voor de zijdeur gaan staan.)

Dit zult u niet!
(stilte.)

En als hij dan van avond nog iets wanhopigs doet?
MARTHA.

Hugo, je meent toch niet?....
HUGO.

Nu kunt u gaan, tante.... U draagt de volle verantwoordelijkheid.
MARTHA.

Ik zal niets zeggen.... niet aan de Wilde....
(stilte. Martha af.)

Vierde Tooneel.
Hugo, Lize.

Lize die roerloos op de sofa zat, wendt zich van Hugo af en verbergt haar gezicht in de handen.
Stilte.

HUGO.

Lize.... Lize.... Waarom huil je nu?.... Je moogt niet huilen.... Ik wil 't niet.
(trekt haar naar zich toe.)
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Je kunt toch niet
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gelooven dat ik....
(zij snikt hartstochtelijk.)

Waarom huil je nu zoo? Zeg nu iets.... Zoo zouden we mekaar verliezen.... en dat
mag niet Lize.... ik kan je niet verliezen.... ik wil je niet verliezen.... Wij moeten
elkander begrijpen....
LIZE.

Ik ben zoo bang dat we mekaar nu al niet meer begrijpen.... Het mooie gaat weg....
ik voel 't.... het mooie gaat weg....
HUGO.

Ik hou van je Lize.... zóóvéél.... houd ik van e.
LIZE.

En waarom, als je zooveel van me houdt, wil je dan niet iets voor h e m doen? Hij
had kunnen doorgaan en niemand zou iets geweten hebben.... Zijn heele trots heeft
hij aan ons opgeofferd.... en nu drijven wij tweeën.... wij tweeën
(stilte. Zij grijpt angstig Hugo's hand.)

Dit mag niet....
(snikt)

dit kan jij toch niet willen!....
HUGO.

Niet huilen.... ik blijf bij je.... altijd.... ik ga nooit van je weg.... Je zoudt me kunnen
wegsturen.... Toch zou ik blijven.... Ik hou van je en jij van mij.
LIZE.

Help hem Hugo, help hem....
HUGO.

Maar dàt.... dàt.... kan je niet van me vergen.... Wanneer ik òòk zou liegen, wanneer
jij wist dat ik komedie speelde voor alle menschen, zooals hij moet, voor Strang, de
Wilde, iedereen.... hoe zou je dan van me kúnnen blijven houden? Ik zou anders
willen weze maar ik kan het niet, juist omdat ik van je houd.... Het is al zoo zwaar
voor me, dat ik zwijgen moet.... nu al voel ik me of ik meedoe.... Het is m'n plicht
te spreken, en ik zwijg om jou.... Maak 't me niet nog zwaarder.
LIZE.

Ik ben zoo bang....
HUGO.

De dag zal komen dat hij alles zeggen zal.... maar niet door mij.... niet door jou mag
dit. Wanneer er iets gebeuren zou, zouden wij nooit meer gelukkig kunnen wezen.
- Wij zouden dan ten koste van hem....
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LIZE.

Waarom zou er iets gebeuren? Hij deed het voor een mooi doel, Hugo!
HUGO.

Dáárom zal hij spreken!
LIZE.

Dit geloof je dus? O, als je hem dit wou zeggen, Hugo!.... Dit zou hem al veel
gelukkiger maken!
HUGO.

Dìt wil ik hem zeggen.... Meer mag ik niet.... Later zal je begrijpen waarom.... En
zeg nu dat je me vertrouwt.... Er zal nog zooveel gebeuren, dat wij geen oogenblik
aan elkander mogen twijfelen.

Vijfde Tooneel.
Vorigen, Martha komt binnen en ziet hen scherp aan.

MARTHA.

Huil je?
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LIZE
(tracht te lachen).

Welnee tante!
HUGO.

U heeft niets gezegd?
MARTHA.

Neen.... maar nù moèt Walter de waarheid spreken.... Hij zal ook niet willen, dat je
hierom ooit nog huilen zult....
HUGO.

Tante....
MARTHA.

Wees niet bang.... Hij zal niets wanhopigs doen.... ik zal bij hem blijven,
(stilte.)

Stil!.... Doe vroolijk!....

Zesde Tooneel.
Vorigen, v. Essen.

V.

ESSEN

(komt door de zijdeur.)

Jullie hier?.... Dag Hugo! Dag Lize!.... Zijn er brieven?
MARTHA.

Je bent laat, Walter.
V.

ESSEN

(gaat aan zijn lessenaar zitten, neemt een krant, houdt die zoo, dat de anderen hem niet in het
gelaat kunnen zien, doet alsof hij met aandacht leest.)

Je hebt zeker gewacht, Martha.... Ja.... de Wilde heeft me zoo lang opgehouden....
Je begrijpt met de steenlegging van de brug.... die drukte....
MARTHA.

We spraken over de meubelen, die de kinderen koopen willen....
V.

ESSEN.
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Ja, jullie moet maar gauw trouwen.... 't Is koud buiten....
MARTHA.

Je ziet er zoo uit....
V.

ESSEN.

Idee....
(lange stilte.)

En jullie sprak zoo over de meubelen?...
(stilte.)

Niemand hier geweest?
MARTHA.

De Wilde.
V.

ESSEN

(even aarzelend.)

de Wilde?.... Zoo.... ja, 't kan wel; hij is al 'n poosje geleden van me weggegaan....
En welke kleur wil jullie?
(hij gluurt over zijn krant naar Hugo. Lize en Martha bij de sofa.)

MARTHA
(nadert hem langzaam, zacht sprekend.)

Ik wou je even alleen spreken, Walter.
V.

ESSEN.

Heeft de Wilde je iets gevraagd?
MARTHA
(zacht.)

Hij dacht dat je ziek was.... omdat je n i e t op kantoor geweest bent.
V.

ESSEN.

Lize-lief, Hugo.... Tante heeft me iets te zeggen.... Jullie wilt wel in de huiskamer
gaan. Straks roep ik je weer.
Hugo kijkt naar Martha en gaat langzaam naar de zijdeur. Lize staat op, weifelt.
Plotseling gaal ze naar van Essen, slaat hare armen om zijn hals en snikt.)
V.

ESSEN.

Malle meid, wat is er?
LIZE.

Niets.... neen niets.... Ga je mee Hugo?
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Zevende Tooneel.
v. Essen, Martha. (Lange stilte.)

MARTHA.

Je moet de waarheid zeggen.... Zoo kan het niet langer!....
V.

ESSEN.

Neen.... niet heel lang meer.... dat voel ik zelf.... Heeft De Wilde je toch iets gevraagd?
MARTHA.

Neen, om de vreemden zeg ik 't je niet.... voor de kinderen....
V.

ESSEN.

Heeft Hugo?
MARTHA.

Hugo heeft niets gezegd.... maar ik voel, dat als het zoo door gaat, het tusschen hem
en Lize uit zal raken.
V.

ESSEN.

Hebben ze woorden gehad?
MARTHA.

Toen ik straks binnen kwam, zag ik dat Lize gehuild had.... Wij hadden over jou
gesproken.... Ik wou.... jou zeggen, dat 't zoo niet langer kon, maar Hugo verbood
mij dit, omdat het uit je zelf moest komen.
V.

ESSEN.

Waarom kon hij me dit zelf niet....
MARTHA.

Omdat.... Kijk Walter, hij kent je niet, zooals ik.... Hij dacht, dat wanneer jij het zou
moeten zeggen, je.... omdat dan je trots.... ja, dit is het.... je trots gebroken zou zijn....
je dan iets....
(stilte.)

Ja, 't is belachelijk natuurlijk, want als ik dit geloofde, zou ik toch niet....
V.

ESSEN

(tracht te lachen.)

Dat ik dan iets wanhopigs doen zou?.... Heeft hij dit gezegd?
MARTHA
(knikt.)
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Hij dacht dat de menschen je niet zouden vergeven, dat je gezwegen had.... Maar dit
denkt hij.... omdat hij niet weet, hoe de menschen van je houden....
V.

ESSEN

(zenuwachtig lachend.)

Malle ideeën van zoo'n jongen!
MARTHA.

Ik wist wel dat ik je kende, en jij weet ook, als het werkelijk zijn zou, dat de menschen
je niet begrepen, i k dan bij je zou blijven.
V.

ESSEN.

Zou jij dit toch voor mij willen doen?
MARTHA.

Van avond nog moet jij het Strang zeggen.... Hij weet precies hoe er over geoordeeld
worden zal.... Begrijpen zij je niet, dan gaan we samen weg en samen zullen we
werken tot ze ons zullen halen.... tot zij gezien hebben, dat je werkelijk groot en te
goedertrouw was....
V.

ESSEN.

Lieve, goeie Martha!
MARTHA.

Dit zei Hugo ook!
V.

ESSEN.

Hij ook? Dat komt, omdat jij zoo eerlijk bent, Martha.... omdat jij zoo'n vertrouwen
hebt in de toekomst.
MARTHA.

Ja, dat heb ik.... want als iedereen het weet, is de toe-
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komst mooi.... dan hoef je niet meer te tobben, dan kan je ons allemaal weer eerlijk
in de oogen zien.... en meelachen kan je dan.
V.

ESSEN.

Ja.... ja....
MARTHA.

En als Lize getrouwd is, en er zijn kinderen.... dan kan je die rustig op je schoot
nemen.... want dan is 't uit met alle leugen....
V.

ESSEN.

Ja, dat is het geluk.... Eerlijk tegenover de menschen te staan.
MARTHA.

Zooals het nu is, kan het niet langer! Je zegt dat je op kantoor was.... de kinderen
weten dat 't niet waar is.... Uit elk woord van je hooren ze de leugen.... Je bent hun
vader, ze moeten je kunnen achten....
V.

ESSEN.

En geloof jij nu, dat, als ik iedereen de waarheid heb gezegd, Hugo mij wel zal
achten?
MARTHA.

Ja.... want je hebt immers gezegd, dat je niets slechts hebt gedaan.... en toen heb je
toch niet gelogen.
V.

ESSEN.

Neen. Want ik heb geloofd in de onderneming. Nog geloof ik er in.... en dit moet je
altijd Lize zeggen, als ik er niet meer wezen zal.
MARTHA.

Ja, je moet hier van daan.
V.

ESSEN.

Ik vlúcht niet, Martha.... Ik ga weg.
MARTHA.

Neen, vluchten mag je niet.... Je moet eerst de waarheid spreken.... Daarna is het
geen vluchten.... dan ga je met mij....
V.

ESSEN.

Als 't kan....
MARTHA.

Het kan.
V.

ESSEN.

Alles heb je me dus vergeven.... ook dat ik je man....?
MARTHA.

Hij zou het je nu ook vergeven, omdat hij je nu beter zou kennen.
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V.

ESSEN.

Maar als het mocht gebeuren, dat alles anders ging dan wij ons voorstellen, denk dan
niet dat jij je iets te verwijten hebt.... Ik zelf voel, dat het zoo niet langer kan.... Zoo
lang ik alles alleen droeg, praatte ik het me zoo mooi voor, maar nu ben ik het met
me zelf niet meer eens.
MARTHA.

Hugo had dus gelijk.
V.

ESSEN.

Ja, Martha.
(stilte.)

Ik heb me zoo dikwijls voorgenomen het te zeggen - 's nachts. - Als het dan weer
licht werd, stelde ik 't uit.... Nu is dit alles voorbij.
MARTHA.

Nu begint wéér een mooie tijd.
V.

ESSEN.

Laat Strang dadelijk hier.
MARTHA.

En als je 't hem gezegd hebt, weet je dan of wij gaan?
V.

ESSEN.

Dan zal ik weten of ik met jou of alleen moet gaan....
(stilte.)

Vraag Hugo of hij bij me komen wil.... zonder Lize.
(Martha af zijdeur. v. Essen wacht. Na eenige oogenblikken komt Hugo.)
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Achtste Tooneel.
v. Essen, Hugo.

V.

ESSEN.

Ik zal 't Strang zeggen.... Je zult haar niet alleen laten?
HUGO.

Neen....
V.

ESSEN.

Zij was alles voor me.... Zal je haar daar niet aan laten twijfelen?
HUGO.

Neen....
V.

ESSEN

(neemt Hugo's hand.)

Er zal nu veel gebeuren.... Zal je als ik weg ben, ook voor Martha willen zorgen?
HUGO
(knikt.)

Waar wilt u heen?.... U moogt niet....
(zwijgt verlegen.)

V.

ESSEN.

Jij dacht dat ik....?
(lacht.)

Neen, je kent me niet, Hugo.... dàt wat jij denkt zal hoop ik niet behoeven te
gebeuren.... Ik zou zoo graag beleven, dat alles werd zooals ik me heb voorgesteld....
Ik heb altijd gedacht dat alles terecht zou komen. Geloof je dit?
HUGO.

Ja vader.
V.

ESSEN

(kijkt naar den vloer.)

Ik heb - en dit was niet mooi van me - je soms kwalijk genomen, wanneer je zweegt
als ik in de kamer was.... en die komedie speelde voor de vreemden. Nu ben ik je
dankbaar dat je zoo deedt, want daardoor durf ik je nu zoo gerust mijn kind toe te
vertrouwen. Jij hebt je niets te verwijten....
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(veranderd.)

En roep nu Lize.... Vóór Strang komt, wil ik jullie nog even samen zien.
HUGO.

U belooft me dat u niets...? Lize en ik w i l l e n niet....
V.

ESSEN

(doet verbaasd.)

Wat wil je toch dat ik beloof? Kom, roep haar gauw. Dadelijk komt Strang....
(lachend)

Jij hebt malle ideeën....
Hugo af zijdeur, komt een oogenblik later terug met Lize.

Negende Tooneel.
v. Essen, Lize, Hugo.

V.

ESSEN

(tot Lize.)

Ik zal oom alles zeggen.... Je begrijpt, daarna heb ik veel te doen kind.... en daarom
moet je me nog eens zeggen: zal je evenveel van Hugo houden zonder mij?....
(lachend)

want o, wat zal ik dan weinig bij je kunnen zijn!
LIZE.

Mijn vadertje!....
(kust hem.)

U blijft bij ons.... Hugo wil het ook.... Al zou iedereen aan u twijfelen, wij niet.
V.

ESSEN

(trekt hen beiden naar zich toe.)

Dit heeft hij mij gezegd Lize, en dit heeft me blij gemaakt.... Hugo is eerlijk!.... Wat
hij gedaan heeft, was voor het bestwil van ons allen, daarom mag er nooit één woord
van dit treurige tusschen jullie blijven hangen.... Ik zou het voelen als jullie elkaar
niet begreep.... hoe ver ik ook zijn zou.... en dan.... m a a r d a n o o k alleen, zou je
me kunnen beklagen.
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Tiende Tooneel.
Vorigen, Martha, even later Strang.

MARTHA
(door de zijdeur.)

Strang....
STRANG.

De gelukkige familie.... Ik was al bang dat je ziek wa[s].
V.

ESSEN.

Gaat nu, kinderen!....
STRANG.

Wil je alleen blijven?
V.

ESSEN.

Ja, ik heb je veel te zeggen.
(Martha, Hugo en Lize af zijdeur.)

Elfde Tooneel.
v. Essen, Strang.

V.

ESSEN.

Ga zitten.
STRANG.

Het lijkt me heel gewichtig.
V.

ESSEN.

Dat is het.... Het zal heel lastig voor me zijn, je alles duidelijk uit te leggen, daarom
is het noodig dat je me heelemaal laat uitspreken, ook, als je het niet met me eens
zult zijn.
STRANG.

Je doet bizonder.... Je overwerkt je toch niet? Waarom ook wil je alles alleen doen?
V.

ESSEN.

Het was noodig dat ik altijd alles zelf deed. Niemand kon me helpen, maar straks
wanneer ik uitgesproken heb, hoop ik niet meer zoo alleen te staan.
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STRANG.

Jij alleen gestaan?
V.

ESSEN.

Ja, maar de schuld ligt bij mij, want jij bent 'n vriend van me, niet waar Strang?....
Dit heb je altijd gezegd en ik geloof je.
STRANG.

Je hebt geen reden om te twijfelen.
V.

ESSEN.

Je zei dikwijls dat je hoopte op 'n oogenblik, waarop je veel voor me kon doen, om
die vriendschap te bewijzen. Nu is het oogenblik gekomen.
STRANG.

Met wat zou ik je kunnen helpen? Er is toch niets....?
V.

ESSEN.

Ik wil hier weggaan.
STRANG.

Wat?
V.

ESSEN.

Ja, ik wil weg.... en zeg me nu voor ik ga, geloof jij in de toekomst van de stad?....
Geloof jij in mijn werk?
STRANG.

Ik begrijp je niet.
V.

ESSEN.

Geloof jij dat er een tijd zal komen, waarop al onze plannen, werkelijkheid zullen
zijn? Is dit in jou een overtuiging?.... zooals dit in mij een vast vertrouwen was?....
Zeg ja of neen.
STRANG.

Ja.... anders zou ik me er toch niet zoo voor geïnteresseerd hebben.
V.

ESSEN.

Dus jij zou met liefde willen voortzetten, wat ik begonnen ben?.... Er zullen moeilijke
tijden komen, maar als je er een vast vertrouwen in hebt.... zal je alles kunnen
overwinnen.
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STRANG.

En waarom moet jij weg?.... Waarom moet ik?.... Er is toch niets....
V.

ESSEN.

Ja, er is veel gebeurd, en daarom kan ik zelf niet doorgaan.... maar jij die eerlijk bent,
zult 't kunnen.
STRANG.

Ik ‘die eerlijk ben?’ Maar dit is onmogelijk!
V.

ESSEN.

Het is de waarheid die ik je nu zeg.... Je moet nu toch aan me kunnen zien, dat ik de
waarheid spreek?.... Juist, omdat ik zoo heel anders ben dan vroeger.
STRANG.

Maar wat is dan die waarheid?
V.

ESSEN.

Er zijn groote tekorten.... al jaren....
STRANG.

Onmogelijk! De balansen?....
V.

ESSEN.

Valsche balanslijsten heb ik jullie gegeven!
STRANG.

Het dividend?
V.

ESSEN.

Van het kapitaal.... Laat me uitspreken.... Neen, zeg nog niets.... nu nog niet.
STRANG.

Groote god dat is een nekslag voor de heele stad.... en voor mij.... maar neen, ik kan
't niet gelooven....
V.

ESSEN.

Het is de waarheid.
STRANG.

En jij hebt ons dus altijd voorgelogen!.... Mij zelfs! Je zwager! Je vriend?.... Wij
zagen een groot man in je - en je was 'n dief!.... haha! Maar hoe zijn we dan zoo
blind geweest?.... Nu begrijp ik alles.... maar nu zie ik het aan je!
V.

ESSEN.

Zeg dit niet, want nu voor het eerst ben ik eerlijk.
STRANG.

Een mooie eerlijkheid! Tot den laatsten dag toe heb je gezwendeld, en nu moet je je
natuurlijk wel gewonnen geven!.... Eerlijk! haha!... De eerlijkheid van 'n betrapte
dief!... Daarom wil je dus vluchten?
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V.

ESSEN.

Vluchten zou ik, als ik voelde dat ik voor een oneerlijke zaak stond.... I k w i l
w e g g a a n , nadat ik alles heb geregeld!
STRANG.

Vluchten of weggaan, ik voel daar geen verschil in.... En buitendien ik heb nu geen
lust in je spitsvondigheden! Je m o e t natuurlijk weg!
V.

ESSEN.

Het is niet noodig dat ik 't zeg, Strang. Ik zou kunnen doorgaan.... Ik wil niet.
STRANG.

Je bazelt.... de Wilde, Stark, iedereen weet 't!
V.

ESSEN.

Niemand weet het. Alleen de kinderen en Martha.
STRANG.

Is dit zoo?
V.

ESSEN.

Ja. Ik wil met Martha weggaan. Ik heb het jou willen zeggen, het eerst van alle
Commissarissen, omdat jij mij het beste zoudt begrijpen.... Aan jou wou ik zien, hoe
't gaan zal en of ik later kan terugkomen, als de heele wereld 't weet.
(stilte.)

STRANG
(na lang denkend.)

Maar ze hoeven 't niet te weten!.... nog

Groot Nederland. Jaargang 5

471
niet ten minste.... het kan misschien toch nog te recht komen.... Hoe groot is het
tekort?
V.

ESSEN.

Zooveel, dat het jaren zal duren....
STRANG.

Goed.... Maar het kan toch terecht komen.... De havens gaan vooruit.... Er komen
elk jaar meer schepen.... Wacht nog....
V.

ESSEN.

Zie je, nu denk jij er over zooals ik er ook over gedacht heb!.... Ik heb gezwegen,
omdat ik bang was voor een paniek.... Ik heb het dividend betaald, omdat de zaak
moest blijven bestaan.... honderden menschen zouden anders geruïneerd zijn.... En
jullie hebt mij blindelings gevolgd, omdat jullie natuurlijk net als ik voelde, dat het
een wereldstad zal worden....
STRANG.

Gek die ik was! Ik die tegen je opzag als tegen een heilige! Elken dag heb je me
belogen!
V.

ESSEN.

Had je gewild dat ik er jou in betrokken had?.... Iemand moest me helpen.... en
daarom heb ik Menke procuratiehouder gemaakt.
STRANG.

O, daarom heb je toen V.

ESSEN.

Hij moest het weten voor de boeken. Toen zijn de vernederingen begonnen. Tot alle
waardigheden werd ik gekozen, het volk ging met me mee.... Op straat was ik groot....
en zoo, wanneer ik alleen was met Menke - was ik een dief!.... Niets is me bespaard....
In mijn huis, voor mijn kind zelfs, altijd heb ik moeten liegen! Nooit heb ik me
kunnen uitspreken. Ik geloofde in de toekomst.... Maar nu weet ik dat eerst de leugen
weg moet zijn, omdat het niet mogelijk is op rotten grond te bouwen.
STRANG.

O, je zegt het zoo mooi,.... maar je bleef leven in de weelde!
V.

ESSEN.

Ik was maar een figurant in de rijkdom.... Ik wist dat ik alles elk oogenblik zou
kunnen verliezen!
(stilte.)

Ik bleef hier omdat ik dacht dat ik alleen alles tot een goed eind zou kunnen brengen....
en ook voor Lize bleef ik.... Als zij getrouwd is, dacht ik, mag gebeuren wat wil!
STRANG.

O, prachtige reden!
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V.

ESSEN.

Toen begreep ik dat zij niet gelukkig kon worden, als Hugo niet alles wist - en voor
haar heb ik het gezegd en voor haar zal ik het de heele wereld zeggen!
STRANG.

Ja, dat moet je doen... maar niet van avond... niet morgen...
V.

ESSEN.

Ja, dadelijk Strang! Hoe zou ik nu nog langer kunnen liegen?
STRANG.

Maar ìk dan?.... Jij wilt toch niet dat ìk....
V.

ESSEN.

Hoe meen je?
STRANG.

Je moet mij toch tijd geven, om er uit te gaan.... Mijn aandeelen moet ik toch
verkoopen.... voor de menschen het weten!
V.

ESSEN.

Strang!
STRANG.

Ja, dìt mòèt je toch voor me doen!
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V.

ESSEN.

En ik, die dacht dat jij het werk zou doorzetten!.... Ik wou jou alles overdragen!
STRANG.

Dat is van later zorg!... Je zwijgt nietwaar?... een week.... drie dagen.... twee dagen....
alleen morgen desnoods....
V.

ESSEN.

Ik ben geen dief. Je begrijpt me verkeerd!
STRANG.

O neen.... want als je dat doet.... als je mij op straat brengt.... Ik heb een huishouden....
Mijn halve vermogen zit in die vervloekte zaak.... Als je dat doet, ben je 'n ploert....
maar je doet 't niet.... voor mij niet.... voor onze oude, mooie vriendschap!
V.

ESSEN.

Wat dit wel vriendschap, Strang?.... Sinds ik de waarheid spreek, begin ik zoo heel
veel anders te zien.... Wij spelen allemaal komedie voor alle menschen.... en voor
ons zelf.... Vriendschap, liefde, 't zijn woorden die we zeggen uit gewoonte.... en uit
eigenbelang! Wij zijn alleen maar waar als de noodzakelijkheid er ons toe dwingt.
Nu voor 't eerst staan we in onze ware verhouding tegenover elkaar! Nu begrijp ik
ook waarom jullie nooit aan mij twijfelde. Jullie ook dacht enkel aan eigenbelang,
net als ik - en omdat jullie daar zoo vol van was, kon ik jullie bedriegen, maar jullie
bedroog mij ook.
STRANG.

Dat is allemaal maar praten! Handelen moeten we.... Je zwijgt dus.... drie dagen....
twee dagen....
V.

ESSEN.

Neen! Ik zwijg niet!.... want dan alleen zal 't mogelijk zijn, dat ik later terugkom....
als ik niet gestolen heb!
STRANG.

Je bent gek!
V.

ESSEN.

Dit zou diefstal zijn.... Nu heb ik de vaste wetenschap, dat 't niet meer terecht zal
komen.... En ik die dacht dat jij even als ik geloofde....
STRANG.

Dit is je vaste besluit?....
V.

ESSEN.

Ja.
STRANG.

Je wankelt niet?
V.

ESSEN.
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Neen!
STRANG
(schamper lachend.)

En jij hoopt op de toekomst.... Jij gelooft, dat de menschen je zullen vergeven? om
het gróóte dat je gedaan hebt?.... haha! Jij gelooft dat die jongen je dochter trouwen
zal en jou nog op den koop toenemen!.... Een heerlijk monument zal jij in de familie
zijn! Jij wilt misschien nog wel als je terugkomt, je kleinkinderen in slaap zingen!....
Een prachtige grootvader zal je wezen.... haha!... Maar voel je dan niet dat zij je dood
zullen wenschen, als je zooveel schande over hen brengt?
V.

ESSEN.

Strang!
STRANG.

Hoe kan je zoo nog blijven staan, jij!... Je hadt je voor je kop moeten schieten, als
je 'n greintje eergevoel hadt gehad.
V.

ESSEN.

Strang!
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STRANG.

Zeg nu geen woord meer!... Alles wat je zegt is toch gelogen!
V.

ESSEN.

Ga zoo niet weg!
STRANG.

Je dacht misschien nog dat ik hier zou blijven?.... Geen minuut!... Je huis wil ik niet
meer door.... Dit vervloekte huis, waarin je me hebt belogen en bestolen!
(gaat naar de tuindeur.)

V.

ESSEN.

Ik moet je nog iets vragen, Strang!
STRANG.
(veel zachter, langzaam naderend.)

Je komt er op terug....?
V.

ESSEN.

Het is mijn schuld dat Menke zoo geworden is.... Jij zult dit later zeggen.
STRANG.

Wat gaat mij dat aan?.... Dacht je dat ik me daar mee bemoeien zou?.... De heele
stad zal weten, dat ik nooit iets met je smerige zaken te maken had.... de heele stad....
en direct....
Hij gaat haastig weer naar den achtergrond, rukt de gordijnen open, duwt de deuren open.
Men hoort zacht het geluid van een boothoorn. Snel gaat hij weg. De deuren blijven wijd
geopend. v. Essen blijft roerloos staan. Na eenige oogenblikken.

Twaalfde Tooneel.
v. Essen, Martha in de zijdeur.

MARTHA.

Ik hoorde Strang weggaan.... Waarom is hij door den tuin....
V.

ESSEN.

Hij is gaan zorgen, dat ik gauw weg kan....
MARTHA.

Met mij?
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V.

ESSEN.

Neen. Hij heeft me overtuigd.... dat ik eerst moet gaan....
MARTHA.

En later?
V.

ESSEN.

Later kom jij daar ook.

Dertiende Tooneel.
Vorigen, Hugo, Lize, door de zijdeur.

(Stilte.)

V.

ESSEN.

Nu moet jelui me alleen laten.... ik heb zooveel te doen.
LIZE.

Hij heeft u toch begrepen?
V.

ESSEN.

Ja, nu hebben wij elkaar goed begrepen!....
(stilte.)

MARTHA
(tot v. Essen.)

Ga mee naar de huiskamer.... Het is hier koud....
(Zij sluit de tuindeur. Heel uit de verte hoort men weer de hoorn.)

V.

ESSEN.

Ik moet nog veel in orde maken.... Je begrijpt toch.... Goeien nacht!
LIZE.

Gaat u dan toch?....
V.

ESSEN

(Lize kussend.)

Goeien nacht liefste!.... Morgen zal je alles weten. Goeien nacht Martha.... Hugo,
neem jij haar mee....
(lachend.)
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Die vrouwen willen dat je altijd bij haar blijft.
Hij troont Lize en Martha zachtjes weg door de zijdeur en blijft daar voor staan.
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Veertiende Tooneel.
v. Essen, Hugo.

HUGO.

Waarom ging meneer Strang niet binnendoor?
V.

ESSEN.

Hij had haast. - Ga nu jongen!
HUGO.

Ik wil niet dat u alleen blijft.
V.

ESSEN.

Alweer?
(lachend.)

Hoe kom jij toch aan die romantische invallen? Maar ik wìl nu dat je gaat.... ik moet
werken.... Goeien nacht!
HUGO.

U moet me beloven....
V.

ESSEN.

Ja, ja, ja....
(lacht)

overdreven kerel!....
(duwt hem zacht de zijdeur uit.)

Vijftiende Tooneel.
v. Essen alleen.

Hij blijft bij de deur staan, luistert en gaat dan snel aan den lessenaar zitten. Doet alsof hij
werkt. Zacht gaat de zijdeur open. Hugo komt langzaam in het deurvierkant.

V.

ESSEN

(zenuwachtig lachend)

Nu ben je dan toch zeker gerust.... Ga nu maar heen, Hugo!
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Hugo af. Lange stilte. v. Essen staat voorzichtig op, nadert langzaam de zijdeur, sluit die met sleutel,
gaat terug naar zijn lessenaar, opent de onderste lade met een sleuteltje, neemt er een revolver uit
en legt die naast zich neer, dan gaat hij zitten. Naar een portret in lijst voor hem zit hij te staren.
Roerloos blijft hij langen tijd. Er wordt geklopt.

V.

ESSEN

(opgeschrikt, schielijk overeind.)

Ja.... ja....
MARTHA
(achter.)

Waarom heb je gesloten, Walter? Maak open! Ik ben bang!
V.

ESSEN.

(Met revolver in de hand.)

Ik werk Martha.... Waarom kom je me haasten?
MARTHA
(achter.)

Ik ben bang Walter! Maak open!.... Toe, maak open!.... Ik ben bang....
V.

ESSEN.

Waarom kom je me nu haasten? Waarom kom je me haasten?
Hij blijft met gesloten oogen hoogopgericht aan zijn lessenaar staan, zijn hand waarin de revolver
omlaag. Martha's angstig-roepende stem hoort men tot het einde.

Zeer langzaam daalt het scherm.

EINDE.
ROTTERDAM, Januari 1907.
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Dramatische kunst.
Een Voorrede.
Marcellus Emants, Domheidsmacht. Amsterdam, Van Holkema &
Warendorf.
Over dit tooneelspel is zooveel geschreven dat ik meen me hier van uitvoerige critiek
te kunnen onthouden. Het is, welke bedenkingen men ook opperen moge, door de
figuur van mevrouw Ter Voorst een kranige karakter-comedie, welke het der redactie
van dit maandschrift een voorrecht was het eerst als lectuur te kunnen publiceeren.
Maar spreek ik niet in details over het stuk - Marcellus Emants heeft daar thans
een Voorrede aan toegevoegd, die ik meen niet onbesproken te mogen laten, omdat
er beschouwingen in voorkomen welke, gedekt met het gezach van zijn naam, in
staat zijn groote verwarring te stichten.
Te meer verwondert dit, omdat de enkele malen dat hij zich de moeite gegeven
heeft zijn meeningen te formuleeren, we telkens getroffen zijn door het logische,
heldere en scherp-onderscheidende van zijn betoog, zoodat we gaan vermoeden dat
het willen handhaven van eigen werk tegenover de aanmerkingen en bedenkingen
van de critiek, thans een te overwegende factor geweest is, hem belet heeft de
theoretische zij der kwestie, het aesthetische principe zóó onbevangen en zoo objectief
te zien als wij dat van hem gewoon zijn.
Den schrijver, die niet alleen zichzelven, gelijk zijn slotwoord zegt, maar ook de
personen van zijn stuk in hun handelen heeft willen verdedigen, daartoe het recht te
betwisten, gaat niet aan, en als anti-critiek niet alleen geschreven wordt om tòch
gelijk te hebben, maar tevens om eigen artistieke inzichten te stellen tegenover die
van critici, wie men de eer wil aandoen van met hen in duscussie te treden, me dunkt
dan is ze niet ‘onverdedigbaar slecht’, maar kan integendeel tot een beter begrip van
zekere kunst niet weinig bijdragen.
Het is dan ook den heer Emants blijkbaar niet enkel te doen geweest om aan te
toonen dat zijn personen handelen, gelijk zij in zijn stuk handelen moesten, hij heeft
daarenboven willen waarschuwen tegen wat
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hem een groote fout voorkomt van de meeste tooneel-recensenten, nl. dat zij het
verloop der handeling op het tooneel, de daden der personen, niet beoordeelen naar
de logica der werkelijkheid, maar naar een tooneel-logica die bij hen door het zien
van veel tooneelstukken de andere vervangen heeft.
Laat ik het den schrijver zelf laten zeggen:
‘Domheidsmacht behoort tot de stukken, die de toeschouwers onder de indruk moeten
brengen van een brok werkelik leven voor hun ogen te zien gebeuren. Wie een
dergelik stuk beoordelen wil, dient... eischen van techniek voor het ogenblik
daargelaten ... zijn maatstaf te ontlenen aan de werkelikheid. Nu is echter menige
toneelrecensent door het aanhoudend zien en bespreken van toneelstukken er allengs
toe gekomen niet langer uit de werkelikheid zijn maatstaf te nemen voor het
kunstwerk; maar omgekeerd uit het kunstwerk zijn maatstaf voor de werkelikheid.
‘Bijvoorbeeld:
Een man wordt in een stuk voorgesteld als verstandig. Op een gegeven ogenblik
handelt deze man echter onverstandig. Mis, roept de recensent uit. De man moet
verstandig zijn; ergo kan hij geen onverstandige daad doen...
Toneel-logika, antwoord ik, en niets anders...
Ongetwijfeld is ook de werkelikheid logisch; maar van die logika ontgaan ons tal
van schakels en kunnen wij ook alle waargenomen schakels niet op het toneel
aangeven. Toch blijkt het juist gezien, dat men op het toneel logika verlangt; maar
die zij dan aan de werkelikheid getoetst en niet aan tweedehands logika, uit
toneelstukken afgeleid.’
Ik hoop bij machte te zijn den lezer - misschien den heer Emants zelven? - te
overtuigen dat bovenstaande redeneering om zuiver aesthetische redenen geen steek
houdt.
We moeten het daarvoor in de eerste plaats hebben over wat de schrijver noemt
‘de werkelikheid’ en ik verzoek nogmaals de aandacht voor de formuleering van den
eersten hierboven aangehaalden zin.
‘Domheidsmacht behoort tot de stukken, die de toeschouwers onder de indruk moeten
brengen van een brok werkelik leven voor hun ogen te zien gebeuren.’
Hieruit blijkt duidelijk dat de schrijver zich bewust geweest is n i e t een brok
werkelijk leven als zoodanig op de planken te brengen, dat dit ook niet in zijn
bedoeling gelegen heeft, maar.... dat hij dóór het
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daar vertoonde bij de toeschouwers de i l l u z i e heeft willen wekken van iets
werkelijks voor hun oogen te zien gebeuren. Hij heeft daarvoor aan het werkelijke
leven, hèm bekend, gegevens ontleend en die verwerkt tot een tooneelstuk: tot iets
dus hetwelk niet meer d a t w e r k e l i j k e l e v e n z è l f is. Hij heeft dat gedaan
zich bewust dat het werkelijke leven als zoodanig ongeschikt zou zijn voor het tooneel,
dat juist de arbeid van den kunstenaar dient tot het scheppen van een i l l u z o i r e
werkelijkheid met f i c t i e v e personen en een g e f a n t a z e e r d e handeling. Die
illuzie, fictie en fantazie hebben in dìt geval tot bazis: waarnemingen van het
werkelijke leven, maar door de v e r w e r k i n g tot kunst is al het waargenomene in
een andere sfeer overgebracht.
Nu vervolgt de schrijver: ‘Wie een dergelijk werk beoordelen wil, dient zijn
maatstaf te ontlenen aan de werkelikheid.’
Het ondeugdelijke van dit voorschrift blijkt duidelijk uit het bovenstaande. De
tooneelschrijver heeft z i j n waarnemingen van de werkelijkheid v e r w e r k t tot iets
w a t g e e n w e r k e l i j k h e i d m e e r i s , tot een tooneelstuk, en nu zou de
beoordeelaar z i j n waarnemingen van de werkelijkheid moeten gebruiken om daar
dat t o o n e e l s t u k aan te toetsen? Die stelling is onhoudbaar. Zij zou een soort
critiek gelijk geven die al heel wat kwaad gesticht heeft. Denk eens aan den
beoordeelaar van een schilderstuk, die z i j n waarneming van de natuur niet terugvindt
in het geschilderde landschap voor hem en met een eigenwijs: ‘zulke rare boomen
bestaan niet’ of een dergelijk, een ander detail rakend gezegde zich afwendt, in plaats
van, dieper doordringend in aard en compozitie van het k u n s t g e h e e l , na te gaan
of de schilder niet juist d i e verwerking van eigen indrukken noodig had voor zijn
stuk.
Ik meen hiermede te hebben aangetoond waarom de beoordeelaar niet den maatstaf
voor zijn beoordeeling ontleenen moet aan de werkelijkheid. Waaraan dan wel? Dat
hoop ik straks vanzelf te doen blijken. Keeren we eerst nog eens tot den eersten zin
terug.
De heer Emants spreekt daarin van ‘stukken, die de toeschouwers onder de indruk
moeten brengen van een brok werkelik leven voor hun ogen te zien gebeuren.’
Ik veronderstel dat de schrijver hier met ‘werkelik’ bedoelt: iets wat door ieder
mensch kan worden waargenomen, iets van alledaagsch gebeuren.
En dat dáárvoor een andere wijze van beoordeeling vereischt zou zijn dan voor
een stuk, met andere bedoeling geschreven, bijv. een toversprookje, een
historisch-romantisch drama, een grieksche tragedie, een moraliteit als Elckerlyc.
Ik meen dat hierin juist een der aanleidingen te zoeken is voor zijn vergissing. Het
onderscheid toch, door hem met dien nadruk op ‘werkelik leven’ bedoeld, bestaat
niet.
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In het oog dient aldoor gehouden, dat de dramaticus Emants in Domheidsmacht n i e t
het werkelike leven op het toneel heeft gebracht. Hij heeft een kunst-geheel
samengesteld, dat alleen bedoelde den indruk te maken, de i l l u z i e te geven van
werkelijkheid. M a a r h i e r i n k o m t h e t o v e r e e n m e t a l l e d r a m a t i e k ,
wáár de schrijver ook zijn gegevens gegrepen hebbe.
Wij weten dat de geschiedenis van Oedipus in het mythen-rijk thuis hoort. Is
daardoor de koning en de hem omgevenden, als wij ze voor het paleis te Thebe
aanschouwen, voor ons niet even werkelijk alsof zij historisch zeker bestaan hadden?
Sterker nog. De meeste schouwburgbezoekers zullen wel niet gelooven aan in
volle wapenrusting optredende geesten. Maar als we Hamlet op het platform van
Elseneur's kasteel tegenover den geest van zijn vader zien, is dan niet die geest
evengoed als Hamlet zelf op dat oogenblik iets werkelijk bestáánds voor ons, in de
aanschouwing waarvan we ons persoonlijk ongeloof geheel vergeten?
Het onderscheid door den heer Emants gemaakt bestaat dus niet in den door hem
bedoelden zin.
E l k dramaticus wil, waaraan hij ook zijne gegevens ontleene, ons de illuzie geven
van een werkelijkheid. We moeten gelóóven in het bestaan der personen die voor
ons optreden als op dat oogenblik levende menschen, in de mogelijkheid van den
toestand waarin hij ze plaatst en van hun onderling verhouden, als oorzaken der
handeling1).
Daarvoor is het stuk gebouwd: een kunstgeheel van innerlijke en uiterlijke
handeling in opvolgende momenten binnen zeker tijdsbestek. Wij moeten na afloop
de gansche structuur voor ons zien als een harmonisch en logisch geheel: iets in zich
zelf voltooid en uit zich zelf verklaard.
Nu wil de heer Emants, toegevend dat op het tooneel, - d.w.z. bij den bouw van
een dramatisch geheel - logica, (dat is logische bewerking volgens een zeker beginsel,
afhankelijk van de bedoeling,) verlangd moet worden, die logica getoetst zien aan
de werkelijkheid. Doch daar de tooneel-werkelijkheid essentieel verschilt en
verschillen moet van de natuur-werkelijkheid, is dat een onhoudbaar voorschrift.
Eenvoudig omdat de tooneel-werkelijkheid als iets geheel eigens noodwendig haar
e i g e n logica heeft.
Die is echter niet vast te leggen in een doctrinair voorschrift. Die is voor elk drama
een andere, komt voort uit den aard van het gegeven,

1) In een moraliteit als Elckerlyc is één mensch, en wel de 15e eeuwsche wereldsche mensch,
geplaatst te midden van verschillende abstracties. Voor die geïncarneerde en aangekleede
abstracties v o e l e n wij dan ook niets: al onze belangstelling concentreert zich tot den eenig
levenden persoon. Toch voelen we sterk de r e a l i t e i t van den toestand en van Elckerlyc's
verhouding tot de verbeeldingen van uiterlijk en innerlijk leven.
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nit het karakter en de karakterontwikkeling der personen in verband met toestand en
handeling. We moeten haar voelen als beweegkracht en tevens als de beheersching,
die de handeling leidt met de gestrengheid van 'n noodlot. Vergrijpt de schrijver zich
aan haar, dan is hij als een bouwmeester die zich vergrijpt aan de harmonie van zijn
eigen plan.
Als de heer Emants zegt:
‘Ongetwijfeld is ook de werkelikheid logies; maar van die logika ontgaan ons tal
van schakels en kunnen wij ook alle waargenomen schakels niet op het toneel
aangeven.’
dán is hij zoo dicht bij datgene waar het om gaat, dat we een lief ding zouden willen
geven om hem in die richting te houden.
Want zoodoende zou hij moeten komen tot het alles-beslissende verschil: dat in
de werkelijkheid ons telkens schakels ontgaan en dat op het tooneel ons g e e n
enkele schakel mág ontgaan van het logische geheel.
En daardoor is er in een dramatische compozitie evenmin plaats voor het ingrijpen
van een deus ex machina, als voor de onverklaarde toevalligheden van het werkelijke
leven en de al of niet van een gril afhankelijke, onverwachte menschelijke
inconsequenties1).
Als we de waarheid hiervan beseffen, dan ligt ook de gevolgtrekking voor de hand
dat de personen in hun karakter2) moeten gehandhaafd worden.

1) Hoe noodig het is dat men in deze zaken tot klaarheid komt, bewijst wel een artikel van
Maria Viola in Van onzen Tijd, waarin zij opkomt tegen een oordeel van Dr. de Raaf over
Lanseloet. Dr. de Raaf had in de N.R.C. gewezen op de plotselinge overgangen en gebrekkige
psychologische voorbereiding.
Wie het stuk vertoond zagen, hebben zich van de gegrondheid dier critiek kunnen overtuigen.
De n o o d z a k e l i j k h e i d der handelingen voelden we niet.
Nu zegt Maria Viola:
‘De schrijver ziet hier voorbij, hoe de middeleeuwsche mensch aan een andere
noodwendigheid gehoorzaamde dan de moderne dramaticus erkent.’
En zij voelt niet eens dat dit gansch bezijden de kwestie gaat. Of de middeleeuwsche mensch
zijn handelingen meer bazeert op de ingevingen der Voorzienigheid, dan de moderne, doet
niets ter zake.
De schrijver had in zijn dramatisch verband ons die inwerkingen Gods moeten doen gevoelen.
Door welk motief van geloof of ongeloof de dramatis personae geleid worden is, dramatisch
en aesthetisch, onverschillig. Maar wij toeschouwers m o e t e n d a t m o t i e f k e n n e n .
Met haar ‘demoedsvolle overgave’ aan den ridder, waarbij Sanderyn plotseling haar liefde
voor Lanseloet prijs geeft, gaat haar p e r s o o n l i j k h e i d tevens voor ons verloren.
2) Of meest kenmerkende eigenschap.
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Een held blijve dus in een ernstig bedoeld stuk altijd een held, een vrek een vrek, en
een domme vrouw een domme vrouw, al is het zeer wel mogelijk dat in het werkelijke
leven iedere held wel eens zijn zwakke, elke vrek wel eens zijn royale oogenblikken
heeft, en een domme vrouw wel eens ondankt haar zelve een verstandige daad doet.
De verdienste van Domheidsmacht is dan ook dat mevrouw Ter Voorst door haar
zich gelijk blijven tot het einde toe zulk een pracht-type van onverbeterlijke domheid
is.
Laat ik met een enkel voorbeeld aantoonen dat het logisch volhouden niet door
een willekeurige door critici vooropgestelde logica geboden wordt, maar wel door
een aesthetische noodzakelijkheid; dat het onafscheidelijk is van het essentieele der
dramatische kunst.
Een hardvochtig, wraakzuchtig mensch behoeft in de gewone werkelijkheid niet
altijd hardvochtig en wraakzuchtig te blijven, mag toegankelijk zijn nu en dan voor
mildere neigingen, zonder de hoofdtrekken van zijn karakter te verliezen. Hij kan
op een gegeven oogenblik door een aandrang van boven hem gestelden, door een
beroep op zijn rechtvaardigheid en menschelijk gevoel, door een mooie welsprekende
toespraak bewogen worden en afzien van een verschrikkelijke wraakneming, waartoe
de omstandigheden hem in de gelegenheid stellen. En het zal allen die daarvan getuige
zijn een gevoel van groot welbehagen geven als dit geschiedt.
Maar.... denk nu eens aan Shylock in de gerechtzaal. Hij komt daar met de wreedste
voornemens: die gevloekte Antonio zal nu eindelijk boeten voor den hoon, hem zoo
dikwijls aangedaan! Hij heeft hem in zijn macht - geen rechter kan hem de
wraakneming op dien christenhond beletten. En in 't vooruitzicht triumfeert hij.
Doch nu wordt hij met ernstig vermaan op de afschuwelijke wreedheid gewezen,
wordt hem, den geldzuchtige, een hooge som boven het verschuldigde bedrag
geboden, dringt men van verschillende zijden aan op menschelijkheid, en eindelijk
spreekt Portia, genade voor Antonio vragend, hem nog toe met die heerlijk-mooie
rede:
The quality of mercy is not strain'd,
It droppeth, as the gentle rain from heaven a.s.o.

Zou het in het werkelijke leven ondenkbaar zijn dat een hardvochtig wraak-zoeker
door al dien aandrang, door het stoffelijke voordeel en door de mooie woorden
vermurwd werd? Volstrekt niet! En de bekeering zou onze volle sympathie hebben.
Maar stellen wij ons nu eens een oogenblik Shylock voor, op dat moment week
geworden, en ontroerd Antonio zijn schuld kwijt scheldend!... We zouden er ons
intuïtief tegen verzetten. Dat màg daar niet - dat

Groot Nederland. Jaargang 5

481
kàn daar niet. We zouden ontstemd worden door iets wat op zich zelf als daad van
menschelijkheid in het werkelijke leven onze volle sympathie hebben zou.
En waarom? Uit onbevredigdheid van ons aesthetisch gevoel.
Wij zouden een breuk voelen in het dramatisch verband, een zonde tegen de logica
van juist dit stuk. Deze eischen dat Shylock blijve: Shylock - tot het einde toe in zijn
karakter. Want, àls hij eindelijk toegeeft, dan is het onder overmacht, omdat hij mòet,
niet anders meer kàn.
Ik hoop dat dit éene voorbeeld overtuigend is. Er zijn er tal van andere voor 't
grijpen.
Dat desniettemin weifelende karakters zeer wel bestaanbaar zijn op de planken,
zelfs als hoofdpersoon en drager der handeling, heeft Shakspere met Hamlet bewezen.
Maar hij heeft er voor gezorgd dat we juist het weifelen van Hamlet als het tragische
motief moeten aanvaarden en daardoor is het treurspel zoo noodlottig-logisch mogelijk
geworden.
Voór alles moeten wij dus voelen: het dramatisch-noodzakelijke. Voor elke handeling
moet dáárin de verklaring liggen. Dat eischt niet een tweede-hands logica, door
tooneel-critici bedacht, maar de eerste-hands logica die zich ontwikkelt uit de kern
der dramatische kunst.
Aldoor moet er zijn het verband van oorzaak en gevolg, ergo juist dat wat we in
het dagelijksch leven zoo vaak niet kunnen vaststellen. Is er dat, dan aanvaarden wij
alles, dan gelooven wij in de noodzakelijkheid van wàt we ook zien gebeuren. In dat
erkennen der noodzakelijkheid ligt tevens de verzoening er mee, de grondslag voor
ons aesthetisch welbehagen. De dramaturg moet dus werken met de bedoeling om
het verband van oorzaak en gevolg, de logica der handeling, voortdurend te laten
voelen. Ja, wij volgen als toeschouwers zóo trouw de logische lijn, dat wij, in geest
en gevoelens meewerkend, uit de handeling de gevolgen reeds eenigermate
vóorvoelen. Dat veroorzaakt meeleven, belangstelling, spanning.
Maar omgekeerd dient dan ook elk feit van eenige beteekenis door het voorafgaande
logisch verklaard te zijn. We moeten er op worden v o o r b e r e i d . Zola, wien men
wel allerminst van doctrinaire vooropstellingen zal beschuldigen, kwam na veel
theaterstudie tot de concluzie: ‘Au théâtre, tout ce qui n'est pas préparé, détonne.’
Met andere woorden: als we ons over iets verbazen1), zijn we ‘er uit’, d.w.z. vinden
wij

1) Tenzij alweer het in de bedoeling van den schrijver ligt òm ons te verbazen, maar dan beoogt
hij - gelijk Shaw meermalen - iets heel anders, buiten den inhoud van zijn drama om, en treft
hij het juist door de komische uitwerking van het onwaarschijnlijke zijn doel.
De komische uitwerking....
Immers uit den eigen aard van het blijspel komen weer andere eischen voort. Het komische
toch wordt zeer vaak geboren uit het onverwachte, of, beter gezegd, uit het contrast tusschen
het verwachte gebeuren en het onverwachte dat gebeurt. Dat contrast werkt lachwekkend
evenals een wanverhouding tusschen oorzaak en gevolg.
Maar.... toch zal het komische krachtiger zijn, als de verbazing op de planken, de verbazing
der dramatis personae zelven die der toeschouwers overtreft, m.a.w. als de laatstgenoemden
reeds eenigermate op het gebeurende zijn v o o r b e r e i d .
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het onwerkelijk, althans onwaarschijnlijk. Hierin verschilt de tooneelwerkelijkheid
essentieel van de gewone.
Laat ik nu nog eens het voorbeeld citeeren, door den heer Emants tot toelichting
gekozen bij zijn verzet.
‘Een man wordt in een stuk voorgesteld als verstandig. Op een gegeven ogenblik
handelt deze man echter onverstandig. Mis, roept de recensent uit. De man moet
verstandig zijn; ergo kan hij geen onverstandige daad doen.’
Wij voelen nu het scheeve van deze redeneering. De vraag is toch niet of die
verstandige man een onverstandige daad kàn doen (in abstracto is dat van elk
verstandig mensch aan te nemen) maar wel: of hij die daad i n d i t d r a m a t i s c h
v e r b a n d màg of mòet doen. Daar klemt het. En zoo ja, dan dient de schrijver ons,
vooral omdat het hier de ònverstandige daad van een verstandig man geldt, op die
daad ter dege voor te bereiden, ons de logische noodzakelijkheid er van te doen
voelen. Had hij dat gedaan, dan hadden wij ze aanvaard evenals al het andere waarvan
ons gevoel de noodzakelijkheid erkent.
Maar wij aanvaarden ze niet, nu ze geheel onverwacht geschiedt, alleen omdat in
het werkelijke leven een verstandig man wel eens een onverstandige daad doet!
Thans terugkeerende tot het punt van uitgang, moeten we, als de redeneering
gebazeerd is op een zuiver aesthetisch inzicht vanzelf tot een goede concluzie komen.
Als de heer Emants zegt:
‘Wie een dergelik stuk beoordelen wil, dient zijn maatstaf te ontlenen aan de
werkelikheid.’
kunnen we hem dat niet toegeven.
Waaraan moet de beoordeelaar zijn maatstaf dan ontleenen?
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Enkel en alleen a a n h e t s t u k z e l f , aan de k u n s t - w e r k e l i j k h e i d , die erin
is uitgebeeld.
De details van een tooneelstuk moeten, evenals de details van welk ander kunstwerk
ook, getoetst worden aan het geheel der compozitie.
Passen ze daarin, dan hebben ze hun aesthetische bestaansreden; verbreken ze de
harmonie van het geheel, werken ze storend, dan zijn ze op aesthetische gronden
veroordeeld1).
En nu ten slotte:
We hebben gezien dat de tooneel-logica niet maar een willekeurige, door de
tooneel-critici na het zien van veel stukken vastgestelde schoolsche logica is,
integendeel - dat zij haar oorsprong neemt in de kern der dramatische kunst. Dat het
zondigen er tegen niet den indruk maakt van het zondigen tegen een conventioneelen
regel, maar wel een aesthetischen onlust wekt bij den toeschouwer. Voor de schijnbare
grilligheid der werkelijkheid is in het tooneelstuk geen plaats.
En derhalve, om met het concrete te besluiten, hindert het ons als we in
Domheidsmacht den verstandigen Ter Voorst een onverstandige handeling zien
bedrijven, zonder dat de noodzakelijkheid daarvan ons voldoende wordt aangetoond,
evenals het ons hindert, maar in mindere mate omdat het een bijpersoon geldt, dat
zijn vriend Weimer in het Vierde Bedrijf plotseling zoo ongemotiveerd jaloersch
blijkt.
Dat plotselinge heeft den schijn van het willekeurige en daar er voor willekeur
geen plaats is in het dramatisch verband, komt ze vanzelf ten laste van.... den schrijver.
Naschrift. Ik heb opzettelijk niet gesproken over de noot van den schrijver
aan het slot zijner voorrede. Hij noemt daar als ‘grondgedachte’ van zijn
werk: ‘De domheid heeft de leiding in handen. Wil iemand op zijn beurt
de domheid weer leiden, dan treft de domheid hem verraderlik in de rug.’
Immers - al is mijn indruk meer geweest: ‘hoe een domme vrouw,
niettegenstaande alle verzet van een verstandigen man en een verstandige
dochter, den ondergang kan bewerken van een gansch gezin’, of
algemeener: ‘hoe de domheid, zóo belichaamd, op alle manieren het
verstand de baas blijft’, - het formuleeren van de grondgedachte gaat om
buiten het principiëele van bovenstaand betoog.
W.G.v.N.

1) Met het schijnbaar-storende, dat, a l s z o o d a n i g b e d o e l d , toch weer opgelost wordt
in het geheel, gelijk de dissonant in een muzikale compozitie, is het een geheel eigen geval,
dat toch het bovenstaande bevestigt.
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Literatuur.
In den eersten persoon.
Het is wel zeer opmerkelijk zooals den laatsten tijd de lust voor in den ik-vorm te
schrijven vaardig geworden is over onze auteurs.
Eenige jaren geleden gebeurde het sporadisch, gaf Marcellus Emants Een nagelaten
Bekentenis, Frederik van Eeden Johannes Viator, E.S. Stille wegen, maar thans is
het als epidemisch geworden, zijn in klein tijdsbestek tal van werken in dien vorm
verschenen.
Men denke aan Mijn Dagboek van Ida de Wilde, Een Vrouwebiecht van G. van
Hulzen, Een liefdedroom in 1795 van A.S.C. Wallis, De biecht eener schuldige van
Samuel Falkland, De stille Getuige van Top Naeff, Quia Absurdum van Nico van
Suchtelen, Uit het leven van een Hypochonder van J. Everts Jr., eenige
vervolg-verhalen, 't laatst Geëngageerd, van Jeanne Reyneke van Stuwe, en zal
overtuigd zijn dat ik het recht heb van ‘opmerkelijk’ te spreken.
Er moet wel een bizondere aantrekkelijkheid zijn in dit genre. En ik geloof dat de
verklaring voor het verschijnsel niet zoo heel ver te zoeken is.
De epische kunst heeft in de laatste halve eeuw evenals de dramatische duidelijk
een streven getoond naar ver-innerlijking. De roman van avonturen, van
verwikkelingen, van fantastische gebeurtenissen, heeft evenals het boeiende
intrige-drama meer en meer plaats moeten maken voor werk waarin de epiek of de
dramatiek voortkwam uit het innerlijke der personen zelf. Men liet zich niet meer
beet nemen door een geestig of fantastisch spel van willekeur, men wilde van den
epicus en dramaticus zijn dieper levensgevoel belichaamd zien in een kunstgeheel.
Hij moest meer weten van de menschenziel dan wij en in de beheersching van haar
neigingen als een bestuur zien, dat geen willekeur gedoogde. De psychologische
roman, het psychologische drama: ze waren de gevolgen van dit verlangen.
Maar, verder was het nu ook den schrijver opgelegd om door het overtuigend
verloop van zielsgebeurtenissen de uiterlijke handeling te verklaren; dan alleen kon
de uitkomst ons bevredigen. Het bevredigend
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slot van roman en drama, dat vroeger in een tot schijnbare harmonie samenkomen
van het uiterlijk-gebeurende gezocht was, werd daardoor nu iets heel anders; het
vroeger bevredigende was vaak zoo onbevredigend mogelijk: geen gevolg van
noodzakelijkheid in de stof zelve, maar van conventioneele behaagzucht bij den
schrijver.
Om in den roman den lezer van de noodzakelijkheid te overtuigen, kwam het er
voor den auteur allereerst op aan, ons gansch en al het zieleleven van zijn personen
te doen meeleven, hen niet door allerlei intrige-gebeurtenissen tot zekere daden te
forceeren, maar hun daden het gevolg te doen zijn van zielewerkingen, in verband
of in contrast met de zielewerkingen van anderen. Hoe fijner en veelzijdiger
bewerktuigd de schrijver zelf was, hoe beter hij in staat bleek ons te interesseeren
voor het innerlijke leven van de schepselen zijner fantazie, in wie we vóor alles
menschen moesten erkennen, belangrijk voor ons wordend omdat geopenbaard werd
in hen, wat in het leven meestal verborgen blijft. De schrijver was als kunstenaar
schepper en zijn schepping een openbaring.
Als kunstenaar.... Want diepgaande psychologie alleen is niet voldoende, dat
spreekt vanzelf. Dan zou een psycholoog of psychiater1) de eerst-aangewezene zijn
om een roman te schrijven. Als kunstenaar dus die, zijn psychologie gebruikend om
ons de handelingen zijner personen te verklaren, door een harmonische compozitie
van verbeeldingsleven onze belangstelling en aesthetische sympathie wekken wil.
Als zoodanig stelt hij zelf aan zijn werk literaire eischen, geeft hij het een eigen stijl.
Nu hebben velen, en niet het minst de auteurs zelven, in den psychologischen
roman dit bezwaar gevoeld, dat het motiveeren van handelingen uit zielstoestanden
of zielsbewegingen vaak aanleiding is tot het vullen van bladzijden aan bladzijden
met subtiele ontledingen. Men denke hier aan verschillende romans van Bourget,
waarin ons als het ware voorgerekend wordt dat zijn personen zoo en niet anders
zullen, moeten of kunnen handelen. Het bezwaar, vooral van aesthetischen aard, is
daarbij dat de personen te veel objecten worden waarop de schrijver scherpzinnig
en scherpzichtig demonstreert. Hoe hij het ook inkleedt, 't zij als beschrijving van
zielstoestanden, of, het objectieve subjectiveerend, als overpeinzing der personen
zelven - dit is onvermijdelijk.
Ligt het nu in de bedoeling van een schrijver onze aandacht te vragen voor speciaal
één persoon, dien bovenal te doen kennen in zijn innerlijke leven, in zijn verhouding
tot het uiterlijke, dan ontkomt hij aan

1) Juist de psychiater heeft den artiest Van Eeden in den weg gezeten bij het schrijven van De
koele meren des Doods.
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dat bezwaar door dien persoon in de gelegenheid te stellen zèlf tot ons te spreken,
zèlf ons zijn zielsgeheimenissen te openbaren. Welnu - het dagboek, de biecht, de
bekentenis zijn daartoe het aangewezen middel.
Wat biedt het al voordeelen!.... De schrijver houdt zich geheel weg - staat niet
meer tusschen den persoon en den lezer - deze spreekt rechtstreeks. En dat
rechtstreeksche woord, hoeveel echter, natuurlijker, spontaner kan het klinken. Het
pàkt dadelijk. We hooren de biecht op den korten weg van mond tot oor, woorden
nog deinend op den ademtocht, we kijken over den schouder van den
dagboek-schrijver op zijn papier, de letters nauwelijks droog, of we lezen de nagelaten
papieren van een gestorvene die een levensdrama te boek stelde: we denken aan geen
literatuur. Wat vragen we meer dan waarachtigheid, en nog eens waarachtigheid?
Laten wij elkaar goed verstaan. Wie dit kunst-genre aangrijpt om aan de
moeilijkheden van een ander te ontkomen, en zich niet volledig rekenschap geeft
van de nieuwe eischen, hem gesteld, komt bedrogen uit. En dat spreekt zoo vanzelf
dat ik er niet lang bij stilsta. Laat de eerste de beste eens zijn leven vertellen, zij het
innerlijk en uiterlijk nog zoo belangrijk. Zal dit levensverhaal voor ons eenige andere
belangrijkheid hebben dan welk dor stukje geschiedenis ook? Zal het ons doen
meeleven, ontroering in ons wekken, kunst-aandoening? Immers niet - tenzij wij
zelven kunstenaar genoeg zijn om de rauwe stof door sentiment en fantazie
onmiddellijk te heffen in een sfeer van aandoening en schoonheid. Een met de grootste
waarheidsliefde door een gewoon mensch geschreven dagboek heeft waarde alleen
als document - een door een kunstenaar geschreven gefingeerde bekentenis kan ons
doen ontroeren door het waarachtige van innige menschelijkheid.
Ik noem als voorbeeld Een nagelaten Bekentenis van Marcellus Emants, een
meesterstuk in het genre. Het lijkt zoo vlakweg neergeschreven, maar
kunstenaars-overleg of -intuïtie heeft hem bij zijn arbeid geleid. Wie het overziet als
geheel en naspeurt in zijn details zal tot de concluzie komen, dat in dit schijnbaar
achteloos gestileerde werk aan twee eischen van den literairen roman gelijkelijk
voldaan is: de decadent is door zijn zelfbespiegeling een uiterst belangwekkende
persoonlijkheid geworden, die onze belangstelling niet meer lòs kan laten, en Emants
laat hem juist datgene en ook n i e t m e e r vertellen dan wat harmonisch in de
verhoudingen van deze bekentenis als k u n s t w e r k past.
Hierin ligt een aanwijzing voor eischen, die alweer niet geput zijn uit een
willekeurig vastgestelde a r s p o e t i c a , maar waaraan voldaan moet worden op
poene van.... onvoldaanheid bij den lezer.
Het werk moet literair zijn, d.w.z. moet een zuivere uitbeelding geven van
zieleleven in de daarvoor door den auteur beheerschte en
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bestuurde taal. Het moet daarbij getuigen van een eigen stijl. Maar.... we moeten een
zóó directen indruk krijgen dat geen gedàchte aan literatuur bij ons opkomt, dat er
een volmaakte eenheid aanwezig is, zoodat we den stijl niet als iets afzonderlijks
mogen voelen. Het deugt niet vóor het s c h i j n b a a r buiten alle literatuur staat. Het
moet lijken kunstlooze kunst, want elke gewaarwording van kunst-intentie verstoort
onvermijdelijk ons geloof aan de oprechtheid, aan het van-zelf-zoo-gewordene, en
wekt daardoor ontstemming. De persoon die spreekt moet léven, zijn ziel worden
als een glazen huis, waarin het gebeurende zich onmiddellijk aan ons openbaart.
Zoodra de schrijver als middelaar optreedt, staat hij zichzelf en ons in den weg.
Ik stel mij voor een paar der hiervoor genoemde werken ter toelichting van het
bovenstaande te behandelen.
W.G.v.N.
(Wordt vervolgd.)
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Levensleer
door Louis Bonheyden.
Eerste Deel.
VIII.
Het waren eigenlijk twee kamers: de eene tamelijk ruim, de ander een klein hokje.
In de mooie kamer, die uitzicht op de laan en verder op het Park had, stonden de
kleerkast, de naaimachine en het bed; het hokje diende tot keuken. Wel had Euzeke
eenig kleinood uit haar kamertje bij Jeannette mee kunnen brengen; maar het was
toch heel weinig, o zoo weinig, en verre 't meeste had splinternieuw ingekocht moeten
worden. Aldus de kleerkast, aldus de kachel, aldus ook het bed. Euzeke's oud beddeke
was weggedaan.
Het afscheid met Jeannette was niet zoo bizonder gul geweest. Euzeke had haar
niet gezegd waarom zij eigenlijk verhuisde, noch waar ze heen ging; zij had dat zoo
wat in 't vage gelaten, bewerend dat zij eerst een tijdje bij haar tante zou haar intrek
nemen; en Jeannette, voelend dat ze niet de waarheid zei, en dat haar iets geheim
gehouden werd, had het nog al kwalijk genomen:
- Wel, Uize, jonk, veur mij 'n moet-e gei toch nie blendpotten, zilde, had Jeannette
haar ietwat vinnig verweten. Es 't zoake dat-e gei hier nie mier kontent 'n zeit, 't stoat
het ih natuurleik vrei van wig te goane; moar 'k zoe toch eigentleik wel wille weiten,
wat da-we wei ih misdoan hên?
- Ha moar, Zjanitte, jonk, 'k zig het nog ne kier, g' 'n hèt gilder mei niets misdoan,
had Euzeke bedroefd geantwoord. ‘'K zie ik ilder geiren en 'k hè ik ilder alteid geiren
gezien, moar
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da sorteer nih azuu, ne-woar? We 'n zille wei daarom gien kwoaje vriende zein.
- 'K hè ik ih uuk alteid geire gezien en 'k zie ik ih nog geiren, had Jeannette op
haar beurt herhaald, en in haar ontroering was ze zelfs even gaan schreien; maar met
dat alles was er geen opheldering gekomen en vrij koeltjes waren zij van elkaar
weggegaan. Euzeke had wroeging en voelde, dat ze leelijk had gehandeld; maar dat
kon nu eenmaal niet anders en zij hoopte, dat de toekomst haar wel een gelegenheid
zou bieden om alles weer goed te maken.
Voorloopig was zij heelemaal, met ziel en lichaam, in haar nieuw en jong geluk
verdiept.
Al in den vroegen ochtend stond zij vroolijk-zingend op, beredderde haar
huishoudentje, schuurde, poetste, boende, zorgde er voor dat Hij, bij zijn komst, alles
gezellig, frisch en netjes zoude vinden. Dan ging zij aan haar werk, de naaimachine
gonsde vlijtig, de scherpe naald prikte, prikte, prikte, het lichte, witte goed wolkte
om haar op, en zij zat zingend als een vogeltje er over heen gebogen, zoo vreedzaam,
zoo gelukkig, zoo echt genietend van haar vrijheid in de lieflijke intimiteit van haar
naar eigen zin en smaak ingericht interieur. Wat was het heerlijk niet meer uit te
moeten werken gaan! niet meer te zitten, nu eens in een te warme, dan weer in een
te koude, naakte, ongezellige, vreemde kamer, met menschen waar ze niets voor
voelde, of heel alleen, uren, dagen alleen, met vervelende of naargeestige gedachten
en zonder de steunende hoop op de komst van Hem, die nu de groote kracht en 't
zachte ideaal van heel haar leven was geworden. Nu wist ze zeker dat hij komen zou,
nu leek de langste dag haar kort, en bij mooi weder stond haar raampje open, den
vensterriggel versierd met haar meeverhuisde bakje bloeiende geraniums, die gloeiden
in de zon; en af en toe keek zij van verre door de frissche, groene bladeren in het
verschiet der laan en naar de hooge donkere kruinen van het Park. Langs de
platanen-laan zou hij tot haar komen, haastig, vliegens, op zijn rijwiel, om gauw
genoeg bij haar te zijn. Zij kende 't geluid van zijn fietsbelletje, zij hoorde 't van verre
en 't rinkelde op tot in haar hart; zij zag hem naderen, haar mooien, flinken,
blondgezonden jongen, vlug als een vliegende vogel, en 't oogenblik daarna hoorde
zij de voordeur openen en weer sluiten, een veer-
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krachtigen stap naar boven snellen, haar deurtje openduwen.... en daar was hij,
blozend, glimlachend, met stralende oogen, in haar armen....
Hij was er thuis; hij was er méér dan thuis. Hij had er zijn pijpen, zijn pantoffels;
hij lag er in zijn hemdsmouwen, uitgestrekt in een gemakkelijken stoel, den blik
droomerig rustend op de zacht-ruischende kruinen van het Park, of verdwaald over
de blauw-wazige, wegdeinende vergezichten van het wijde landschap. Euzeke naaide,
haar machine gonsde, het teere, witte goed wolkte etherisch om haar op; en het was
een idylle van liefde en van vrede, zooals ze daar vlijtig bij het open raampje zat,
met een stillen glimlach van geluk over haar werk gebogen, de fijne, donkere krulletjes
liefelijk kroezend om haar blanke slapen, de oogen ingetogen stralend, de wangen
zacht gekleurd in het getemperd licht van het half neergelaten rolgordijn, waaronder
de geraniums rood op de versterbank stonden te gloeien.
De zomer-avondzon daalde; haar roode glorie vulde met purper en met goud de
gansche kamer, en weldra lei Euzeke haar naaiwerk neer, sloot haar machine, en
kwam bij hem, geheel en al de zijne. Dat was het uur van volle, zalige verrukking.
Het raam bleef open, de laatste zwaluwen schoten als schichten, met schrille kreten
door de ijle, langzaam aan versomberende lucht, waarin de eerste sterren twinkelden;
de bloemen op den vensterriggel verkleurden, de vledermuizen fladderden, de hooge
kruinen van het stil-verlaten Park werden inktzwart. Eindelijk stond hij op, kleedde
zich haastig aan, omhelsde haar een laatste maal, en 't oogenblik daarna,
vooroverhellend uit het raam, zag zij hem pijlsnel de laan afrijden, gebogen op zijn
rijwiel, in het gerinkel van zijn belletje en het dansend geflikker van zijn lichtje. Dan
sloot zij haar venster en gebruikte in eenzaamheid, doch zonder eenig gevoel van
weemoed of verlatenheid, haar avondmaal, zeker als zij was dat hij den volgenden
dag trouw terug zou komen.
Het duurde niet lang of hij verzon middelen om ook langer dan die dagelijksche paar
uurtjes bij haar te vertoeven. Thuis was 't leven voor hem ook zoo saai en zoo
kleurloos. 't Was er toch altijd dag aan dag het zelfde: Paatje hulpbehoevend in zijn
leunstoel neergezakt, Ma bezig met haar huishouden, Paulke bordurend, Julien weg
en Marina op de piano tjonkend; en wanneer
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het onvermijdelijk partijtje met Paatje was uitgespeeld, snakte hij zoo naar zijn
vrijheid, naar wat anders. Daarbij kwam nog dat Ma, verontwaardigd over de
onhebbelijke manier waarop Euzeke haar verlaten had, daar telkens weer, in
verbitterde woorden, op terugkeerde. Euzeke had zoo maar kortweg een briefje
geschreven om aan madame Verpoest te laten weten, dat zij niet meer komen naaien
kon, en madame Verpoest die niet zoo dadelijk een andere naaister aan de hand had,
vond die handelwijze ìn-gemeen en verlangde niets beter dan Euzeke nog eens hier
of daar toevallig te mogen ontmoeten, om haar te vragen, wat toch eigenlijk de reden
daarvan was, en haar desnoods eens ongezouten te zeggen, hoe zij er over dacht.
Door Jeannette wist zij hoe Euzeke ook van deze was gescheiden en zij verloor zich
in gissingen, wat toch wel de oorzaak van dat alles wezen mocht. Zij gaf geducht op
't meisje af, zei dat ze zeker, evenals zooveel andere, den verkeerden weg op was,
en Florimond wist soms niet hoe zich te houden en voelde scherp al het leelijke van
zijn dubbelhartig gedrag. Het huis werd hem vijandig, hij voelde er zich als een
schuldige, gevangen opgesloten, en weldra, met de lange, schoone zomerdagen en
de voorgewende drukte van zijn roeiers-training in den ‘Club Nautaaique’ onder
toezicht van Urbain Carbonnelle, alsmede van de vele sportvergaderingen in den
‘Athletaaique’, vond hij gelegenheid om af en toe niet naar huis te komen soupeeren,
en tot laat in den nacht weg te blijven.
Op zulke avonden soupeerde hij bij Euzeke. Hij kwam haar plotseling verrassen,
zeker haar steeds thuis te vinden, hij juichte:
- Uizeke, 'k bleive van den oavond soupeire, zilde!
En samen richtten zij hun tafeltje in, een beetje weg van 't open raam, zoodat
niemand hen van buiten zien kon, terwijl zij zelven heerlijk genoten van de frissche
ruimte boven de suizende parkkruinen, als twee verliefde vogels in de volle vrijheid
van de wijde lucht. Euzeke haalde blikjes met sardines, met tong, taartjes en vruchten
uit een winkel in de buurt; hij trakteerde met een flesch lekkeren wijn en nu en dan
zelts met champagne; zij namen koffie en daarna een likeurtje; hij rookte een fijne
sigaar en zij een sigaretje, - wat hij haar geleerd had - zij werden vroolijk, uitgelaten,
en zelfs een beetje bedwelmd alle bei: en de uurtjes vervlogen in hun volheid van
geluk, tot weer het gedwongen en ook telkens eventjes weemoedig afscheid kwam.
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- O, Florimond, hoe speitig da we toch nie alteid te goar 'n meugen bleiven e-woar?
zuchtte zij.
En hij, verteederd, sloot haar dan onstuimig een laatste maal in zijn armen en zei:
- Ik 'n zoe toch zonder ih nie mier kuine leiven, Uizeke. En gei?
- 't Deinke mei da 'k er zoe van duud goan, as ik ih nie mier 'n hoâ, antwoordde
zij dan gedrukt, met groote, donker-ernstige oogen.

IX.
Het klein sommetje geld, dat Florimond bezat op het oogenblik dat hij Euzeke
kamerde, ging zoo wat zes weken mee. Toen was het op en moest er iets gevonden
worden.
Florimond begon te prakkizeeren. Waar zou hij 't noodige vinden? Wie zou hij
wel kunnen aanspreken? Eerst dacht hij aan Julien. Die moest wel, op een of andere
wijze, voor zichzelf althans, aan geld weten te komen. Hij ook toch hield er immers
een vriendin, en dan nog wel eene met twee kinderen, op na. Florimond wist er alles
van, Julien's gedrag was de grief van de heele familie, iets wat op hen allen, als een
onuitwischbare smet drukte, en waarvan men zelfs, als van iets àl te ergs, liefst niet
meer gewaagde. Florimond had zijn broer steeds heimelijk verdacht te knoeien in
den handel, nu en dan kleine sommetjes achter te houden, maar hij wist het niet zeker
en bemoeide er zich ook liever niet mede, omdat zijn omgang met Julien toch al heel
weinig vertrouwelijk was en dat dezes stug, norsch en plomp karakter hem een soort
van weerzin inboezemde. Dat was dan ook de reden waarom hij dadelijk besloot
Julien toch in geen geval met zijn toestand bekend te maken. Toen dacht hij even
aan zijn zusters. Marina en Paulke hadden beiden een spaarboekje met voorzeker
een nog al aardig sommetje er op, maar kon hij haar dat vragen en dan nog wel voor
zulk een doel als dit waaraan hij 't zou besteden! Hij schaamde zich diep bij die
enkele gedachte en meteen voelde hij even scherp den moreelen en maatschappelijken
afstand tusschen zulke meisjes als zijn zusters en Euzeke. En ten slotte ontstond in
zijn nood de gedachte aan een mogelijke hulp bij Urbain. Vagelijk had ook hij vroeger
hooren gewagen, zonder
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er echter veel acht op te geven, van woeker-handel bij de Carbonnelle's. Na enkele
dagen aarzelen, sprak hij eindelijk, op een avond, Urbain bij het terras van den Club
Nautique aan. Hij had dien middag bizonder flink, onder toezicht van Urbain, zijn
training in skiff doorgezet; de lastige pacha was tevreden en er was zelfs ernstig
sprake van dat Florimond, als het zoo goed voortging, nog dienzelfden zomer, in
plaats van den volgenden, zooals eerst besloten was, aan de kampioen-wedstrijden
zou deelnemen.
- Ouais, ouais, tout ça est bel et bon d'être fort en sgiff, zuchtte Florimond
mistroostig als antwoord op Urbain's komplimentjes, mais ce qui est embêtant c'est
d'être faible dans sa bourse!
- Quelle bourse? vroeg spottend Urbain.
- Ah! celle-ci, teneiz, zei Florimond gedwongen lachend op zijn vestzak kloppend.
- Elle est veide? Vous êtes dans la puréï?
- Ah ouais que je suis dans la puréï; je n'ai plus le sou! Est-ce que vous ne me
savez pas un moyen pour trouver quelque chose?
Urbain rechtte zijn zware gestalte achterover, stak zijn buik uit, streek met de hand
zijn donkerbruinen baard naar voren, duwde met de onderlip zijn bovenlip en snor
op, die even stekelig en als 't ware dreigend-prikkend overeind rees. Zijn
wenkbrauwen trokken zich samen en een oogenblik stond hij in spannend denken:
- Peut-eître, zei hij eindelijk.
Florimond hing aan zijn lippen, durfde haast niet verademen.
- Combien avez-vous besoin? vroeg Urbain kortaf.
Daar had Florimond nog niet eens aan gedacht. 't Was hem haast onverschillig.
Hij had heelemaal geen verstand van geldzaken. Als hij maar iets kreeg.
- Keun-de mei azuu nie 'n honder frank of veive liene? vroeg hij.
Urbain scheen na te denken.
- 'K en zal 't nie kreige, vreesde Florimond reeds.
- O bá joa-ik, veifhonderd? joá ik, zei Urbain.
Geen twee dagen daarna had Florimond de som. Hij had een briefje moeten
onderteekenen voor een leening van vijfhonderd vijf en twintig frank, terug te geven
na vier maanden.
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Verrukt kwam hij bij Euzeke en gaf haar 't geld, nogal naief, de gansche som.
- Keik zie, lieveke, betoal gei doar ons schildekes mei.
Euzeke ging er dadelijk op uit, betaalde de schulden en kocht ook nog het een en
ander in, alle zeer noodige dingen, maar zóó, dat zij nagenoeg zonder een cent terug
kwam.
- Ha joa moar, joa moar, bromde hij verschrikt. G'hoadt den overschot moeten
bewoaren om nog nen hielen teid van te leiven. Wa moên we nih al weire doen?
- 't Speit mei da ge mei da nie gezeid 'n hêt, jongen, excuseerde zich Euzeke.
- Gien verstand van geld bewoaren, dacht hij teleurgesteld. En hij nam zich wel
voor haar nooit meer zulke sommen in eens te geven.
Maar met dat al moest hij dadelijk weer Urbain's hulp inroepen.
- Dejà! riep deze verbaasd.
- Mais ouais, j'aurais dû avoir plus de la première fois, bekende Florimond.
- Allons, aux grands maux les grands remèdes; 'k zie wel datte mee gien pan eiers
om helpen 'n zeit, zei Urbain goedgeluimd en hulpvaardig. Combien avez-vous encore
besoin? Meill francs? Deux meill! Trois meill? somde Urbain maar op, alsof het niets
was.
Het suisde en duizelde om Florimonds ooren.
- Oh! meill c'est bien asseïz! zei hij, verschrikt haast van die groote sommen.
- Tut-tut-tut, meill! Qu'est-ce que c'est que ça, meill! Preneiz du coup au moins
deux meill, dat er 'n teidje goe mee zeit. Et pour combien de temps vous faut-il ça?
- Pour.... pour.... ah, moi je ne sais pas, moi, comme vous vouleïz, antwoordde
Florimond verbauwereerd.
- Vuur 'n joar?
- Bah joa, vuur 'n joar, zei Florimond maar machinaal.
- Main'nant, y a la question d'intérêt, vous savez ça, n'est-ce pas? zei Urbain
gewichtig, met opgetrokken wenkbrauwen, zijn handen uitspreidend. Moi, je veux
bien vous chercher l'argent, mais je ne pense pas que vous l'aurez à moins de dix à
douze pour cent, vous saveiz? Es dat azuu ih goeste?
- Joa joa 't, joa joa 't, antwoordde Florimond, over die kwestie
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van hooge rente in 't geheel niet nadenkend. Faites ça comme vous savez au mieux
pour moi.
- Al gezeid! besloot Urbain. Laisseiz-moi quelques jours de temps et je tâcherai
de vous trouveir ça.
Drie dagen later, op een avond, in de Club, na de training op de Leie, wenkte
Urbain Florimond bij zich:
- Teneïz voici l'argent, zei hij. Trois meill!
Hij telde zorgvuldig de briefjes: een van duizend, twee van vijfhonderd en tien
van honderd:
- Et c'est à vingt-cinq pour cent, zilde, alle drei moanden te betoalen, pas un centime
de moins à l'avoir. As 't ih te veil es ge muig het riffezeeren; 'k zal 't weire mei neime.
- Trois meill! riep Florimond verschrikt. Maar hij telde na en nam het grif aan en
teekende met een bevende hand het briefje dat Urbain hem voorhield.
- Vous voyeiz, zei deze, vous l'aveiz pour un an et demei, jusqu'au 31 décembre
de l'anneï prochaine. 'K hè d'r die conditie nog bei kuine kreige. En nih: opgepast,
hei! Nie te veil biestigheide mei Uizeke.
- Alla toe toe! riep Florimond gesard. En hij wilde een woordje van uitlegging
geven.
Maar Urbain was reeds lachend weg, het schuldbekentenisje van Florimond
zorgvuldig in zijn portefeuille bergend.

X.
Eenige dagen daarna, op een avond, thuiskomend van den modewinkel in de Lange
Meire, waar zij als loopmeisje diende, zei Emmatje, Jeannette's twaalfjarig dochtertje,
tot haar moeder:
- Mowder, 'k hè vandoagen Uizenie gezien.
- Wa zegde doar! riep Jeannette, die bezig was met haar kachel te poetsen en van
diepe verbazing, met wijd-ronde oogen zich omkeerde, terwijl zij haar beide,
roetzwarte handen in de hoogte hield.
- Da 'k Uizenie gezien hé, mowder.
- Woar datte?
- Ha, op den boulevard de la Citadelle, mowder, in 'n haais.
- Ha 't zein toch luigens, zeiker!
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- 't n Doet, mowder; ze was beizig mee heur blommen woater te geive, aan de veister
van 'n twiede stoassie.
- Joa moar, zeit-e gei da wel zeiker? Hêt ih nie miszien?
- Moar nie nien ik, bevestigde Emmatje. En zij gaf duidelijke toelichtingen, die
geen twijfel overlieten.
- Ha! doar stoa 'k nih toch versteld van! Zoe ze zei meschien 'n onderheiwerigge
geworden zein! riep Jeannette, voor den jeugdigen leeftijd van haar dochtertje deze
gewaagde onderstelling niet zwichtend.
- 'T 'n zoe het mei nie verwonderen, antwoordde ernstig het vroeg-wijze kind.
Jeannette liep daar den heelen avond over te piekeren. Zij was nog steeds op Euzeke
gebeten, omdat die niets van zich meer hooren liet, en nu haar verblijfplaats toevallig
ontdekt was, voelde zij zich nog scherper verbitterd. Euzeke had haar blijkbaar
voorgelogen, toen ze beweerde tijdelijk bij haar tante te gaan inwonen, en Jeannette
had wel lust om er wraak over te nemen.
Den volgenden ochtend, vóór zij bij madame Verpoest op haar dagelijksch werk
kwam, liep zij even de Citadellaan om, zag het huis, waarvan Emmatje haar 't nommer
gezegd had; zag en herkende zelfs de bloempotten in hun groengeverfden latwerkbak,
die vroeger in de Brandstraat op den vensterrand van haar eigen zolderkamertje
prijkten, twijfelde geen oogenblik en besloot dadelijk aan madame Verpoest haar
ontdekking mee te deelen.
- Wilt-e nih ne kier wa weite, madam, begon ze gewichtig, zoodra zij met madame
Verpoest even alleen was: 'k hè van de morgen gezein, woar dat Uizenie wuint: op
den boulevard Citadelle, in 'n koamer op de tweede stoassie.
- Wat zegt-e doare! 't Zein toch luigens zeiker! riep madame Verpoest, evenals
Jeannette tegen haar dochtertje gedaan had.
- Ha 't 'n doet zilde, madam; Emmatsjen hé ze gisteren aan heur veister gezien, te
binst da ze beizig was mee heur blompotten woater te geive. Goa keik moar zelve
as ge mei nie 'n geluuft; doar aan da wit haais woar dat er op de twiede stoassie
baaiten aan de veister rezaniums stoan te bloeien. 't Esie-hei zelfs in heur bakske: 'k
hei 't irkend.
- Ha! zoe ze zei meschien 'n onderheiwerigge geworden zein! riep madame
Verpoest, de beide vuisten op haar dikke heupen, precies weer op denzelfden toon,
zooals Jeannette het aan haar dochtertje gevraagd had.

Groot Nederland. Jaargang 5

498
- 't 'n Zoedt-ie hei mei nie verwonderen! antwoordde Jeannette. Wach moar: 'k zal
't tisschen dit en ienige doage wel weite.
- Ha! da wil ik toch uuk weite, zilde, zei madame Verpoest beslist.
Dien zelfden ochtend, zoodra zij met haar huishoudelijke beslommeringen klaar
was, ging ze zich aankleeden en kwam hijgend en blazend bij Verpoest in de
benedenkamer.
- Pa, 'k moe ne kier veur 'n uurken aait, zilde. 'K hé aan Marina en aan Paulke
gezeid, da ze goed op ih moete passe.
De zware man, als een levenlooze klomp in zijn leunstoel neergezakt, broddelde
iets met dikke tong, dat zeker als een goedkeuring moest gelden en madame Verpoest
verliet haar huis.
Zij liep met haar loomen eendegang, vuurrood en zweetend in de heete zon, tot
aan de naaste tramhalte in den Antwerpschen Steenweg, en een half uur later stapte
zij, na een deel der stad doorkruist te hebben, bij de Heuvelpoort af.
Daar waggelde zij langzaam, hijgend en trekbeenend, de lange Citadellaan af,
onophoudelijk naar de huizen kijkend. Eensklaps zag ze, van verre, het bloeiende
raam op de tweede verdieping. Zij vertraagde nog haar stap, ging wat onder de
schaduw der platanen, steeds halsstarrig op het bloeiend raampje kijkend.
Een fijn, vreedzaam-sleepend gezang steeg uit het open venster, begeleid door het
onophoudend, dof en vlug getik van eene naaimachine. Madame Verpoest bleef
staan, vlak vóór het huis, als 't ware gehypnotiseerd. Zij droogde met haar zakdoek
't zweet van haar gezicht, hijgde even en verademde, keek weer, hardnekkig, naar
het bloeiend raampje.
Plotseling werd daarboven het rustig gezang gestaakt, terwijl de machine ophield
met tikken. En 't was of Euzeke voelde, dat daar iemand wachtend naar haar raampje
stond te kijken, terwijl een soort fatale macht haar aantrok om te gaan zien wie het
was: zij stak het hoofd naar buiten, tuurde rechts en links, met vagen blik, over de
laan, en dan opeens vlak onder zich, tusschen de boomen, recht op madame Verpoest.
Vier starre oogen kruisten elkaar, van boven naar beneden, en Euzeke trok zich
bliksemsnel, met een schorren angstkreet van het raam terug, terwijl madame
Verpoest, even van verbazing pal, weer met haar loomen, zwaren waggelstap de laan
opliep. Twintig stappen verder keek zij nog eens om, zag opnieuw, als in een
weerlicht, de schelle lichtstip
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van een witte jak die zich ijlings terugtrok, en liep in eens dan door tot aan de
Kortrijksche Poort, waar zij den tram naar huis nam.
- Ha! nih hè ik 'k wa gezein, zilde! begon zij dadelijk, dien middag, toen de geheele
familie aan tafel zat: Uizenie, op 'n koamer, mee 'n veister mee blommen, op den
boulevard de la Citadelle. 't Es wel, zilde! 't Moet-ie hei 'n proper meiske geworde
zein! 'n onderheiwerigge!
Groot was de opschudding! Julien grinnikte, als voor iets dat hij al lang voorzien
had. Marina en Paulke slaakten kreten van haast ongeloovige verbazing, en Florimond
werd eensklaps doodsbleek, met een gevoel van draaiïng in zijn maag en in zijn
hoofd, of hij onwel ging worden.
- Wa kreigt-e gei! riep madame Verpoest geschrokken.
- 't Es-ie-hei zeiker die vrieë woarmte, hijgde Florimond met een bevende hand
over zijn klam voorhoofd wrijvend.
- Te veil exces van fateige doen mee al da schtom voaren, dà es't! zei bitsig madame
Verpoest, die van lieverlede een scherpen hekel gekregen had aan Florimond's
overdreven sportlief-hebberijen.
Florimond stond van tafel op. Hij kon niets meer eten. 't Zou beteren met wat in
de open lucht te zijn, meende hij. 't Was ook zoo schrikkelijk benauwd en warm
geweest, dien ochtend, op zijn kantoor. En hij vloog naar buiten, op zijn rijwiel, en
als gek kwam hij bij Euzeke binnen gehold.
- Wat es da toch! Wat es er hier toch van den uchtijnk gebeurd? riep hij.
Euzeke, in tranen, was bezig met haar lieve bloempjes van voor 't venster weg te
nemen. Zij vertelde hem 't gebeurde, dat gek en stom gevoel dat haar even naar buiten
had doen kijken, juist op het oogenblik dat zijn mama daar stond, als 't ware opzettelijk
gekomen om haar te bespieden.
- Hei ze mei irkend? Heize 'r thaais van gesprowke? angstigde Euzeke.
- Joa z', zilde! antwoordde Florimond bevend. Wa goan we nih doen? Verhaaizen,
da zal wel 't ienigste zein.
- Oo! en 'k wuin hier toch zuu ieuwig geirne. 't Es hier toch zuu schuune bei da
park! snikte Euzeke. - Zie: 'k hè gepeisd dat 't meschien zou g'holpen hên mee mein
blommekes wig te doene. As ze mein blommekes nie mier 'n zien, zillen ze meschien
peizen da 'k verhaaisd ben.
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Florimond had maar een heel gering vertrouwen in dat middel. Toch liet hij 't haar
probeeren. Hij hielp haar de bloempotten wegdragen en ze plaatsen op de vensterbank
van 't ongezellig, hokkerig keukentje, dat uitzicht op het kille noorden had.
- 't Es toch zuu speitig, zuchtte Euzeke. Ze stonden ginter zuu frisch en zuu schuune
in de zonne. 'K hope toch da 'k z' hier uuk nog 'n teidsen in 't leive zal kuinen heiwe....

XI.
Eenige dagen verliepen. Telkens begon madame Verpoest daar weer over tegen
Jeannette en tegen haar kinderen:
- Wel-e-wel, die Uizenie, die schuune ieffreiwe, die hier al mei ne kier aaitbleift
om op heur goed te goan wuine! Ha! 'k zoe toch wille weiten deur wie da z'
onderheiwen wordt.
- Mais m'man, qu'est-ce que ça peut vous faire tout de même! riepen soms Marina
en Paulke, ongeduldig wordend.
- Ce que ça peuï me faire?.... ah! ça est-mon affaire, est-ce pas? Dat
interesseirt-ie-hie mei nih zuu wel as dat ilder iets anders interesseirt, antwoordde
madame Verpoest dan snibbig.
Toch hadden die opmerkingen van haar dochters wel eenigen invloed: zij begon
er minder bij haar huisgenooten en Jeannette naar te talen; maar zij had het nummer
van het huis onthouden en den naam der bewoners in den ‘Wegwijzer’ opgezocht;
en nu informeerde zij bedekt, zoekend naar menschen welke die familie kenden, om
er op die manier achter te komen.
Intusschen waren Florimond en Euzeke op hun hoede. De gelukkige, kalme
zekerheid van weleer was in een bestendige, gejaagde onrust veranderd. Florimond
keek al alle kanten wantrouwig rond vóór hij 't waagde binnen te snellen, en nooit
meer vertoonde Euzeke zich aan 't open raampje, in de frissche wuiving der
zachtschommelende parkkruinen. Het liefelijk, bekoorlijk oord was voor haar als
een vijandige streek geworden, waar onophoudend gevaar dreigde; en nu zat zij
gansche dagen in het triestig, somber keukenhokje, vóór het open raam, waar de
teere, mooie bloempjes, ondanks al haar zorgen, van lieverlede verkwijnden. Zij
hadden er geen zon, geen lucht, geen warmte genoeg, zij gingen er dood, langzaam
dood, met gelende blaartjes en hangende trosjes; en Euzeke treurde er om, als om
iets van haar eigen jong levensgeluk, dat daar droevig stond weg te kwijnen.
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- Es da nih nie speitig! klaagde ze telkens, bij ieder van Florimond's bezoeken; en
de tranen kwamen er van in haar oogen.
Toch had het offer van de bloempjes wel eenig nut gehad. Madame Verpoest,
namelijk, had zich na ettelijke dagen nog eens de moeite van den langen weg naar
de Citadellaan getroost, ten einde zich opnieuw van haar eerste ontdekking te
overtuigen, en vol verbazing had ze 't bovenraampje leeg gevonden, potdicht en
zonder nog één bloempje op den riggel. Zou Euzeke daar reeds weg zijn? Of had zij
er zelfs in 't geheel niet vast gewoond? Ontdaan kwam zij bij Jeannette, de eenige
aan wie ze nog, zonder vrees van ontstemming te wekken, haar hart over die zaak
durfde luchten en zei, met ronde oogen van verbauwereerdheid:
- Ha! Zjanitte, wa zoe dàt te zegge zein: 'k kome doar van den boulevard Citadelle
en 'k 'n zie gien ienen blompot mier aan Uizenie's veister! Zoe ze zei doar al wig zein
dan?
- Ha, dat 'n wee 'k ik nei, zilde, madam, haastte Jeannette zich te antwoorden. Ik
ben ik hier op mein wirk e-woar; en wat dat er doar baaiten gebuird 'n trekke 'k ik
mei nie aan, zilde!
De waarheid was dat Jeannette een nieuwe ontdekking gedaan had, maar eene
waar ze zóó van geschrokken was, dat ze 't ondanks al haar nieuwsgierigheid, bijna
liever niet zoude geweten hebben. 't Was alweer door Emmatje gekomen, die sinds
een tijd bizonder veel dien kant op boodschappen werd uitgezonden.
- Ha, mowder, had het kind op een avond gezeid, wa zoe menier Florimond doar
wel te doen hên, in da haais woar dat Uizenie heur koamer hêt?
- Watte? wa vertelt-e gei doar? had Jeannette verbaasd uitgeroepen.
- Ha! da 'k er hem van den oavond zien binne goan hè, mei zeine velów.
Plotseling was voor Jeannette een licht opgegaan. Wel Hiere Dzjezus, zou het toch
mogelijk zijn, dat Florimond!.... madame Verpoest haar Florimond!.... met Euzeke!....
De schrik was er Jeannette van aan 't hart geslagen!.... O! als madame Verpoest dàt
hoorde.... en misschien ging denken dat zij, Jeannette, er van geweten had en het
voor haar geheim hield....! De ontdane Jeannette zag reeds het allerergste gebeuren:
uitgescholden, weggezonden, haar betrekking kwijt....! en uitzinnig van angst, met
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dreigend-gebalde vuisten, vloog zij naar haar stom-verbaasd-verschrikt meisje toe
en gilde:
- Verdome! past ih op! Gie keikerigge! Gie klapperige! Ziet da ge doar aan neimand
van 'n spreikt! Es 't zoake da ge doar 'n woord op iwwen atelier of 't es geleik uuk
woar dirft van vertellen, 'k sloa ih zuu plat as 'n laais!
Het meisje was van ontzetting aan 't schreien gegaan, wist niet, begreep niet waarom
haar moeder zich daar zoo vreeselijk voor opwond. En al had zij op haar eed gezworen
er geen woord over te zullen reppen, toch leefde Jeannette in voortdurende vrees dat
het nu tot een plotselinge uitbarsting zou komen. Voor geen geld zou ze nog over de
Citadellaan te krijgen zijn. Voor een mogelijke ontmoeting met Florimond en Euzeke,
zou ze straten zijn omgeloopen.

XII.
Met Florimond en Euzeke was het langzamerhand weer tot rust gekomen. Euzeke
had verder niets meer van madame Verpoest gemerkt of gehoord; en nu zijn moeder
over haar ontdekking in huis niet meer sprak, was ook Florimond van lieverlede tot
de conlusie geraakt, dat zij er niet meer aan dacht.
Met een langzaam terugkeerend gevoel van veiligheid kwam hij dagelijks weer
in het huisje van de Citadellaan en sleet er de lange, zachte uren van het
innig-verliefd-samenzijn. Af en toe zelfs bleef hij weer, als vroeger, bij haar soupeeren
en ging soms ook 's avonds met haar wandelen, buiten de stad. Dan liepen zij omarmd
in de schemering langs de zacht-kronkelende oevers van de Leie, naar het ‘Patijntje’,
naar, ‘'t Snepken’, naar het ‘Anker’, tot aan Afsnee soms, waar Euzeke voor 't eerst
de broeders Carbonnelle met de twee lichtekooien had ontmoet; en in 't rustiek geheim
der looverpriëeltjes aan den rand van 't water, aten zij weer, als eertijds, omringd van
vele andere liefdeparen, die in 't groen verscholen zaten, geroosterde paling en rijstpap
met eierkoek. Een enkel maal ontmoetten zij er weer, maar telkens op een afstand
en zonder poging tot intiemere kennismaking, Urbain et Adhémar, die goedkeurend
in 't voorbijgaan naar hun minnarijtje knipoogden, en ook eens, op een avond, - met
welken angst aan 't hart! maar gelukkig onopgemerkt - Julien met zijn maîtresse en
haar twee kinderen!
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Dat was aan 't ‘Anker’. Zij waren er gekomen in een open rijtuig, dat voor het
guingetje stond te wachten; en Florimond en Euzeke drongen zich bevend terug in
den donkersten hoek van hun looverpriëeltje, elk oogenblik in doodsangst om ontdekt
te worden.
Dat lief van Julien was een zwaardikke vrouw met grof, rood, vulgair gezicht; en
haar kinderen, - twee jongetjes - leken op magere, ziekelijke pieren, zonder eenige
levensfut. Zij hadden plaats genomen aan een wit, rond tafeltje, midden op het
schemerig grasplein tusschen de donkere priëeltjes, als een geävoueerd gezin, dat
zich niet meer hoeft te geneeren; en Julien zat sprakeloos bij een pot bier zijn lange
pijp te rooken, terwijl de dikke vrouw, een norsche uitdrukking op haar donkerrood
gezicht, elk oogenblik, de twee zielige wurmen van jongetjes, die toch niets misdeden,
vermaande en berispte:
- Allons, tiens-toi droit, vous, met een bonkje op den rug van het jongste; en, tegen
het oudste:
- Qu'es-ce-que ça sont pour des manières; être comme ça avec vos doigts dans
votre assiette. Mangez une fois proprement, alleiz. Daarop wendde zij zich naar
Julien: C'est vrai aussi, 't es nih ach joar, da 'k er aan schoave, aan diene kleinen, en
'k en kan der giene wig mei.
- Ha, 'k geluuve 't wel, mei azuu 'n schoave, zei Julien zonder verpinken.
- Ah, goa-de-gei nih uuk beginne! riep de vrouw woedend wordend. Past ih moar
op, zilde!
En Julien zweeg, ineenkrimpend als een slak in haar huis.
Zij bleven gelukkig niet lang; Florimond zag zijn broeder met het dienstmeisje
afrekenen, en in het halfduister pijprookend naar het wachtend rijtuig teruggaan,
zonder zich in 't minst te bekommeren over de verdere leden van 't gezin, die trouwens
ook dadelijk volgden: de vrouw met ingedrongen nek en fiks-breed-spannenden
corset-rug, de joggies als twee dunne sprinkhaantjes, met stokkerig-schrale beentjes,
smalle schoudertjes en hoofdjes die te groot en te zwaar en te bol leken, op het tenger
stengeltje der lange halsjes.
De zomer liep naar zijn eind en op aanrading van Urbain Carbonnelle, die voortdurend
zijn roei-training dirigeerde, had Florimond toch maar besloten zich dat jaar in geen
wedstrijden
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te wagen. Hij was sterk genoeg geprepareerd, hij kon en zou hoogstwaarschijnlijk
al zijn mededingers overwinnen; maar er waren slechts enkele courses, en niet eens
de belangrijkste meer, in 't verschiet, en, na rijp overleg, had Urbain maar aangeraden
te wachten tot het volgend jaar, om dan in eens, en van in 't begin, de groote slagen
te slaan.
Ondertusschen was het eerste trimestrieele termijn van de drie duizend frank
vervallen en vreemd was 't Florimond even te moede geweest toen hij, van 't geleende
kapitaal zelf, die rente moest uitkeeren. Het was zoo weinig, vergeleken bij de groote
som, waarover hij nog beschikte: honderd zeven en tachtig frank vijftig slechts; maar
Florimond dacht even na: over drie maanden zou hij nog eens zoo'n bedragje te
betalen hebben, en dan nog eens, en dan nog eens, en zoo verder, tot eindelijk de
datum daar zou zijn, waarop hij het kapitaal zelf: de drie duizend frank zou terug
moeten geven. Hoe moest dat gebeuren? Waar zou hij 't vandaan halen? Of kon er
ook iets anders op gevonden worden? Nog een paar jaar verlenging van crediet, tegen
nòg hoogere rente; en die stijgende rente steeds broksgewijs uit het geleende kapitaal
aangezuiverd? Maar hoe en waar moest het dan eindigen? Even begreep hij helder,
dat in een minimum van tijd de gansche geleende som als rente zou uitgekeerd moeten
worden, en dat hij voor een zware schuld zou komen te staan. Hij dacht er niet dieper
over na, hij schoof die sarrende beslommering op zij, hij schudde 't van zich af en
sloot moedwillig zijn oogen voor wat komen zou. In elk geval had hij nog van enkele
rustige maanden te genieten, en daarna zou het zich wel van zelf, op een of andere
wijze schikken. Zut! dacht hij, ik trek het mij niet aan; en vrij als vroeger kwam hij
weer bij Euzeke, en samen richtten zij, in sensueel-verliefde intimiteit, lekkere
snoep-partijtjes op haar kamer in.
- Ge'n moet nie schiw mier zein, herhaalde hij nu en dan. Doar 'n wordt thaais
nuunt van ih mier gesprowke. Zet moar gerist weir ih blommekes baaiten.
- 't Es-ie-hei nih te kiwd geworde, streelde zij, door zijn eigen veiligheidsgevoel
ook weer geheel gerustgesteld. Te noaste joare, as 't God belieft, mei d'ieste schuune
doagen van de linte, za'k ze weire baaite zitte.
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XIII.
Eens, op een laten najaarsavond, toen Florimond het huis van de Citadellaan verliet,
klaar om op zijn rijwiel te stijgen, hield hij zich even in, en staarde, aarzelend en
wantrouwig, vlak vóór het huis, naar een donkere, zware vrouwengestalte, die zich
langzaam, bij een lantaren, onder de half ontbladerde boomkruinen, als een schaduw
voortbewoog. - Wie was dat? Kende hij die niet? Stond die daar niet op hem te loeren?
te wachten?
Hij tilde zijn voet van den trapper af, liep stilletjes, met inspanning kijkend, zijn
fiets aan de hand, schuins in de richting van de schaduw toe.
Plotseling keerde de schaduw zich naar hem om en bleef palstil staan.
- O! schrikte hij; en herkende zijn moeder.
- Mama! Wat doet-e gei hier zuu loate? riep hij.
- Ha loat mei liever vroagen wat dat-e gei hier zuu loate doet? zei bevend van
toorn madame Verpoest, haar beide zware knuisten op haar breede heupen drukkend.
Maar plotseling wanhopig, met snikken in de stem:
- Wel Florimond! Florimond! Dàt 'n ha 'k van ih toch nie gedacht! Mei azuu
bedriegen! klaagde zij.
't Werd eensklaps koud als ijs in hem en een heele poos kon hij geen enkel woord
uitbrengen. Hij dacht er geen oogenblik aan om af te strijden, om te loochenen, hij
voelde zich als een muis in de val gevangen; en hij liep daar even dof en dom met
zijn rijwiel aan de hand naast zijn moeder, als een slachtoffer wachtend wat nu komen
zou. Hij blies zijn fietslantaarntje uit, zonder te weten waarom; hij zuchtte een paar
maal en schudde 't hoofd; hij keek, met open mond en wijd-angstige oogen, in het
duister naar zijn moeder, die, van haar emotie wat bijgekomen, gejaagdhijgend en
waggelend, hem nu met de scherpste verwijten overlaadde. Eindelijk kreeg hij 't
spraakvermogen weer, kuchte, en antwoordde, zonder overtuiging, met een doffe,
matte stem:
- Ha, 'k 'n doe-e 'k ik nie mier as Julien,.... en nog veil andere....!
- Ha, 't es-ie-hei nog 'n schuun exkuizen! riep verontwaardigd madame Verpoest.
Watte! leik Julien! Ha 't zal ie-hei nog al beitere!
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- 't Es-ie hei toch de woarheid, meende Florimond.
- Ha, as ge gei iemand in 't woater zie spreingen, moet-e gei dat doarveure
noardoen! kreet madame Verpoest.
Florimond wist weer niet wat te antwoorden. Hij voelde zich dood-vernederd en
ongelukkig. Al het vroolijke, vrije, levenslustige en verrassende der laatste maanden
lag plotseling als een luchtkasteel voor hem in puin gestort. Hij voelde eensklaps
een ontzettenden afstand tusschen hem en Euzeke. Één enkel oogenblik, één enkele
gebeurtenis, kort en ruw als een slag, en alles was ineens vernietigd. Wat moest er
nu gebeuren? Plotseling afbreken? Maar kòn dat, sterk en innig als hij reeds aan haar
verbonden was? Zijn hart bonsde, tranen kwamen in zijn oogen, hij was geheel
ontredderd, radeloos, tot denken onbekwaam, vooral in de benauwende
tegenwoordigheid van zijn moeder, waar hij nu toch 't een of 't ander moest tegen
zeggen, en die hij weer naar huis moest zien te krijgen, zoo verre, in den donkeren
nacht, zonder nog eenig vervoermiddel in hun bereik. Hij hoorde haar lastiger hijgen
en zwoegen, en hij kreeg medelijden met haar; zij was toch zijn moeder en wat ze
gedaan had - hem bespieden - deed ze toch, van háár standpunt, uit moederangst en
moederliefde. Een scherpe wroeging knaagde aan zijn ziel, en, om haar althans de
lichamelijke vermoeienis van dien langen, droeven tocht zooveel mogelijk te
verzachten, stelde hij voor, op stillen, bijna teederen toon:
- Maatje, pakt te minsten 'n voiture om weere noar haais te goan. Keik, we zein
hier aan nen huurheiwer. Loat hem mei opbellen.
- Hawèl joa, bil moar, 'k 'n kàn niet mier, hijgde madame Verpoest.
Florimond belde, hard, met zenuwschokkende hand.
Na een poosje werd de koetspoort geopend en een half-aangekleede stalknecht
stak het hoofd naar buiten.
- Kuint-e die dame direkt noar heur haais voere? vroeg Florimond.
- Ba joa, meniere. Woar moe ze noartoe?
Florimond gaf 't adres. De knecht spoedde zich heen en enkele minuten later stond
het rijtuig klaar.
- En gei dan? vroeg madame Verpoest tot haar zoon, toen zij in 't rijtuig zat.
- Ik goa 'k op meine velów, ne-woar Maatje?
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- Ge 'n goat toch nie elders mier, e-woar? angstigde streng madame Verpoest.
- Nien nien ik, ma, 'k zal zuu geiwe of nog ier thaais zein as ge gei. In snellen draf
ratelde 't rijtuig weg.
- Oh! mon Dieu! mon Dieu! mon Dieu! zuchtte Florimond, de hand even vóór zijn
oogen, alsof hij duizelig ging worden.
Bevende ontstak hij zijn fietslantaarntje en reed ook weg.
- Wa moe 'k nih doen! Wa moe 'k nih doen! dacht hij voortdurend in zijn hopelooze
ontreddering.
Zijn moeder was reeds thuis toen hij aankwam. Allen waren slapen en zij stond
hem in de half-duistere gang op te wachten.
- We 'n zillen d'r nih nie mier van spreiken, fluisterde zij; moar vuur da 'k noar
mein bidde goa moet-e mei belove da ge doar goat van afzien.
Florimond aarzelde. Het kòn, het wilde hem over de lippen niet, omdat hij zich
onbekwaam voelde zijn belofte te houden.
- 'k Zal probeiren, antwoordde hij, 't hoofd buigend.
- Dat 'n es-ie-hei gien belofte, zei madame Verpoest. 'k Moe 'n zeiker antwoord
hèn ier da 'k noar mein bidde goa.
- 'K 'n kàn niet, Maatje, 'k 'n kàn niet! snikte Florimond het plotseling uit.
- Stt! sst! sst! suste madame Verpoest door zijn geluid geschrokken. Gien laweid.
d'Ander 'n moên da nie weite. Ala, we zillen d'r nih van zweige. Sloapt er nen nacht
op en zig mei morgen dat-e weis zil worden. Ala, bonsoir....
Hij zoende zijn moeder met natte wangen en zag haar neerslachtig-zuchtend de
trap opwaggelen.
- Qu'est-ce que c'est que ça, m'man, tout ce bruit dans la maison? riep plotseling
van boven Paulke's schrille stem.
- Wilt-e gei ne kier zweige, joa g' en ziere weire noar ih bidde goan! bromde
verontwaardigd madame Verpoest.
Een deur sloeg dicht en weer werd het heel stil in huis.
Florimond draaide 't traplichtje uit en daalde loom beneden, naar de
kelderverdieping, in het laag vertrek waar zijn bed naast dat stond van zijn vader.

XIV.
Den ganschen nacht lag Florimond te woelen, te tobben en te denken, onophoudelijk
van de eene veronderstelling, van het eene
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besluit in het andere vallend. Hoe was zijn mama daar toch achter gekomen? Wie
had het haar gezegd en wie had hem verraden? Ach! 't kwam er nu minder op aan;
hij zelf was roekeloos genoeg omgegaan om zich te verraden. Zij wìst het, dàt was
de heele zaak en zulks veranderde den ganschen toestand. Maar nu? Afbreken kon
hij niet, dat voelde hij. Misschien, onder andere omstandigheden, langzaam aan,
geleidelijk, stuksgewijze en als van zelf als 't ware, zou het hem mogelijk zijn geweest.
Doch zoo ineens, zoo van 't een oogenblik tot het ander, zoo hard, zoo ruw, zoo
onverwacht en onbarmhartig, zonder eenige voorbereidende aanleiding, zooals zijn
moeder dat verlangde; neen, hij wou niet, hij kòn niet, hij voelde dat hij dat
onmenschelijk recht niet had. En na lang strijden met zichzelf, vol tegenzin en spijt,
besloot hij eindelijk tot het, in zijn omstandigheden gedwongen, eenig mogelijke en
onvermijdelijke: Zeggen dat hij afgebroken had en toch voort, he[i]melijk en
bedriegelijk, met de grootste omzichtigheid. bij Euzeke blijven komen.
Met dat dubbelhartig besluit stond hij op. Hij wachtte tot hij met zijn moeder alleen
was en zei het haar, de oogen vol schaamte ten gronde, het hart vol vernederende
smart en wroeging.
- Joa moar zal 't zeiker zein? vroeg streng madame Verpoest, hem strak en
wantrouwig aankijkend.
- Joa 't, loog hij dof; en hij haastte zich weg naar zijn kantoor.
Madame Verpoest liep hem nog even na.
- Joa moar, het-e gei gien schild gemoakt veur da schaveil?
- N... nien ik, Ma, loog hij opnieuw, bevend van inwendige beleediging voor dat
honend woord, zonder het te durven uiten.
- Ha woarvan leefde-ze zei dan, in zuk 'n haais? op zuk 'n koamer?
- Van heur wirk, ma. Ze wirkt heule doagen.
- Ha joa z' zeiker! Schuun wirk, peis ik: Heur mei ander mannevolk beizig heiwe,
woar da ze gild van kreigt, leik of die soorten alteid doen! schimpte minachtend
madame Verpoest.
- Zwijg, mama! 't En es gien woar! Ge 'n weit gei da niet! riep hij, eensklaps
woedend.
Madame Verpoest drong niet aan. Zij voelde 't gevaar om zich verder te scherp
over Euzeke uit te laten.
Zij liet hem gaan, vuurrood, bijtend op zijn lippen, met tranen in zijn oogen van
verontwaardiging an spijt.
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XV.
't Was zonderling: maar wat madame Verpoest door dwang niet in staat was geweest
te bewerken: de scheiding van Florimond en Euzeke, dreigde nu langzamerhand van
zelf te gebeuren, door de enkele macht van den toestand, in zijn gewijzigde
omstandigheden.
Zoo spoedig mogelijk na de nachtelijke scène met zijn moeder, had Florimond
Euzeke dringend genoodzaakt naar een heel anderen kant van de stad te verhuizen.
Maar zij konden niet zoo dadelijk iets geschikts vinden, en Euzeke had zich moeten
tevreden houden met twee sombere, triestige kamertjes op een eerste verdieping, in
de Holstraat.
Daar voelde Euzeke nu ook de vroolijkheid en vrijheid van zich afwijken.
Florimond had haar ten strengste verboden voortaan nog bloempjes aan haar raam
te zetten, en dàt, en 't ongewone van haar nieuwe omgeving, en de voortdurende
onzekerheid en onrust, brachten haar dikwijls in gedrukte en weemoedige stemming.
Zij voelde zich daar gevangen, opgesloten. In plaats van de hooge, heerlijke ruimte
boven de wuivende en suizende kruinen in het stadspark, zag zij niets, voor en achter,
dan trieste huizenraampjes, waarachter sjouwerige menschen dagen lang over hun
werk gebogen zaten; en telkens als zij op de straat kwam, keek zij schuw en schuchter
om zich heen, of haar soms iemand volgde of bespiedde.
De bezoeken en de stemming van Florimond waren nu ook niet meer van dien
aard, om haar gemoed op te fleuren en haar lange, zwaar-drukkende eenzaamheid
te verblijden. Hij kwam haastig, gejaagd, zenuwachtig, geprikkeld, soms op de
vreemdste, meest onverwachte uren, die haar dwongen haast bestendig thuis te blijven,
wilde zij hem niet misloopen. Hij had geen rust bij haar, hij voelde er zich op zijn
gemak niet meer, hij keek angstig naar de klok, verstrooid, bekommerd, 't gezicht
betrokken en de wenkbrauwen pijnlijk gefronst; en zijn heengaan, evenals zijn komst,
leek op een schuwe vlucht, met benauwde blikken rechts en links over de heele lengte
van de stille straat. Van samen nog eens uit te gaan, van een of ander gezellig partijtje
met hun beiden in de verliefde intimiteit van ergens een eenzaam buiten-restaurantje,
was in 't geheel geen sprake meer.
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Zoo liep de lange, grijze winter kleurloos-treurig heen. Euzeke verbleekte, vermagerde
en een gedrukte expressie kwam in hare zachte oogen. Zij kwijnde, als een plantje
zonder licht noch lucht; haar eetlust nam af en haar stem, die vroeger zoo helder in
zang en gelach kon opgalmen, kreeg een doffe, moede, sleepend-matte intonatie. Zij
had geen vreugd, geen geestdrift om hem te zien komen; zij had geen smart, geen
leed om hem te zien vertrekken. 't Bleef aldoor dof en stil in haar sinds zij gevangen
zat, en dat doffe en dat stille, dat zwijgend-koesteren van haar eigen wee, kreeg voor
haar een soort van ziekelijke bekoring, waaraan zij zonder weerstandskracht zich
overgaf.
Intusschen had Florimond aan Urbain Carbonnelle een tweede en een derde maal
de zware rente der drie duizend frank betaald en de tijd naderde dat hij weldra het
vierde kwartaal zou aan te zuiveren hebben. De datum naderde en 't geld was bijna
op! Hij had nauwelijks nog genoeg om er met hun beiden van te leven tot den dag
waarop hij de geheele som zou moeten uitkeeren. Die geduchte gebeurtenis lag voor
hem in 't verschiet als een wijde afgrond, waarin hij fataal moest verzinken. Hoe kon
hij 't geleende teruggeven? Waar vandaan zou hij 't halen? 't Was hem onmogelijk,
onmógelijk!
In zijn toenemende radeloosheid vond hij er niets anders op dan zich ronduit aan
Urbain te biechten en om verlenging van crediet te smeeken.
- Comment! Comment! riep deze met star-verbaasde oogen. Vous deites que vous
ne saurez pas rendre l'argent! Ah! vous deveiz le rendre, mon cher. Moi je ne sais
pas aurement de chemin avec ça.
- Est-ce qu'on ne saurait pas rallonger le credit? smeekte Florimond bedeesd.
- Ah! dat 'n weit-e 'k ik nei, zilde! zei Urbain ongeduldig schokschouderend. Vous
me mettez joliment dans des nids, savezvous! Qu'est-ce que je dois dire, moi, au
donneur d'argent, quand je le lui rapporterai les mains vides?
Florimond wist het ook niet. Ongelukkig en beschaamd stond hij daar voor Urbain
te talmen, zijn oogen ten gronde.
Urbain keek hem streng aan. Urbain was niet tevreden over Florimond. Met de
eerste, schoone lentedagen was de training in den Club Nautique hernomen en Urbain
had met teleurstelling
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en wrevel vastgesteld, dat Florimond, van wien hij dat jaar alles verwachtte, in 't
geheel niet voldeed. Er zat geen fut meer in zijn aanslag, hij roeide slecht, hij was
direkt vermoeid en buiten adem en zóó weinig ‘en forme’ dat hij niet eens op de
eerste regatten van 't seizoen, te Cluysen-Terdonck, waar al de roeiers van het land,
ten aanzien van duizenden en duizenden geestdriftige toeschouwers, hun respectieve
krachten kwamen polsen, had mee kunnen doen. 't Was een vernedering geweest
voor hem en voor zijn ‘trainer’; de geheele Club had er om gegrinnikt en er mee
gespot; en Urbain was heel kwaad geworden en had Florimond de bitterste verwijten
niet gespaard.
- Voilà ce qu'on devient quand on court trop les femmes! had hij verwoed
uitgeroepen: une loque! une moule!
Hij herhaalde 't hem opnieuw nu, en nòg strenger, bij die aanvraag om verlenging
van crediet; hij raadde hem ten sterkste aan, plotseling, en zonder eenig uitstel, met
Euzeke af te breken, om weer, terwijl het nog niet te laat was, de oude van vroeger
te worden.
- Vous deveiz savoir ce que vous faites, zei hij, ruw-berispend, mais moi je ne
m'attire pas de vous trouver encore d'argent, si c'est pour le brasser avec des femmes
et venir alors ramer comme une moule.
- Accordez-moi encore quelques semaines et vous verrez que je tire mieux, beloofde
Florimond, de zaak, waarover het eigenlijk ging, aldus ontwijkend.
- Je ne promets rien, besloot Urbain bits.
Toen Florimond, dien zelfden avond, in aller haast, even bij Euzeke kwam
binnensluipen trof hij haar in tranen aan.
- Wa es dà nih! riep hij barsch, nog gansch ontstemd door het gesprek met Urbain.
Euzeke gaf eerst geen antwoord. Zij bleef roerloos zitten in de droeve schemering
bij het kleine raampje, een vaag-blanke verschijning in haar kort, wit jakje, met het
donker neergebukte hoofd, dat akelig in haar voor het gezicht geslagen handen op
en neer schokte.
- Hawèl? riep hij ongeduldig, met den voet stampend.
Zij schrikte op; en, klagelijk, met toonlooze stem:
- 't Es-ie-hei mis mee mei, zilde....
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Zijn wenkbrauwen trokken ineen, zijn oogen staarden strak op haar, als niet
begrijpend.
- Hoe, mis? Wa wilt-e doarmee zeggen?
- Da 'k moe ne kleine kreige? snikte ze 't plotseling uit.
- Van mei! gilde hij, instinctmatig, als onnoozel.
- Ha nie, zeiker! 't Zal-ie-hei zeiker van 'n ander zein!
Er was een oogenblik volkomen, benauwende stilte. Florimond voelde 't eensklaps
in zijn hoofd hameren en ruischen, alsof hij duizelig ging worden. 't Was of er
plotseling iets om hem heen was ingestort en of hij daar in al zijn akeligheid alleen
stond, alleen, moederziel alleen met-haar die hem de rampspoedige gebeurtenis kwam
mee te deelen.
- Nom de Dieu! slaakte hij eindelijk. Nom de Dieu! En plots daarop, veel stiller,
zachter:
- Uizeke!.... Uizenie!.... zeg, Uizeke.... 't 'n es gien woar hè? 't Zein-ie hei luigens?
- 'K weinsche dat 't woar woare, dat-ie hei luigens zein! snikte zij.
- Ha joa moar, verdome! riep hij plotseling weer wild overweldigd. Wa moên we
wei doar mei doen! Ha, da es onz' duud! onz' duud! onz' duud!....
Toen hij dien avond laat weer thuis kwam, liep hij strompelend, met onvaste schreden
in de kelderkeuken binnen, waar de geheele familie nog om de lamp vergaderd zat.
Zijn gezicht zag vuurrood, zijn oogen stonden flets en waterig, een dwaze glimlach
zweefde om zijn lippen.
- Van woar komt-e gei zuu loate? Wa het-e gei gedoan! riep madame Verpoest
hem, met strak-achterdochtigen blik van het hoofd tot de voeten opnemend.
- 'K hè 'n beitsen in de Gambreinus gezeite, mee Urbain en Adhémar Carbonnelle,
brabbelde hij, met dikke tong en dwazen lach.
Allen nu keken hem strak aan, merkten dat hij aangeschoten was. 't Was nog de
allereerste maal dat hij in zoo'n toestand thuis kwam. Verpoest draaide zijn groote,
angstige vischoogen naar hem toe, wilde iets zeggen, dat in een machteloos gebroddel
van zijn dikke tong verwarde; Julien grinnikte, en kuchte een hm! hm! op plompen
schimptoon; Paulke, verbleekend, keek haar jongsten broeder aan met groote,
verwonderde oogen, alsof zij niet goed begreep; en Marina werd rood en zette een
streng en hoog gezicht, met toegenepen mond en beleedigde uitdrukking.
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- 'K mag ik toch wel 'n peintsje bier pakken e-woar, in de Gambreinus, mee Urbain
en Adhémar? brabbelde Florimond weer, met zijn dwazen lach, in de algemeene,
benauwende stilte.
- Joo joo g'; en wel 'n stik of tienen uuk! gekscheerde plomp Julien.
De oude Verpoest bewoog machteloos in zijn leunstoel en zijn verwilderde oogen
hadden een tragisch-wanhopige uitdrukking.
- Ala, 't es-ie-hei nih genoeg, zilde. Goa moar noar ih bidde, zei
koel-verontwaardigd madame Verpoest.
- Wel-e-wel... Maatje... wel-e-wel... Maatje, 'k goa ik noar mein bidde, leuterde
Florimond. Kom, Paatje, we goan te goare noar ons bidde.
Hij struikelde naar Verpoest toe en wilde zijn fauteuil verrollen, zooals hij elken
avond deed. Maar de oude zieke man slaakte een zuchtkreet, en eensklaps zag men
groote, dikke tranen langs zijn wangen glijden.
- Bleift doar af! riep madame Verpoest woedend. 'K zal dien oarmen dits zelve
noar zein bidde doen.
- Paatje!... Paatje! ge 'n meug nie kwoa zein! vloog Florimond ontroerd naar zijn
vader toe. En, plotseling zelf in tranen uitbarstend, kuste hij vurig de dikke, lamme,
slap-hangende hand van den zieke.

XVI.
- Pourquoi c' que vous ne faites pas comme nous, imbécile, quand vous avez besoin
d'une femme? bromde Urbain enkele dagen later tegen Florimond, dien hij gedrukt
en lusteloos bij den ingang van den Club Nautique ontmoette. Nous nous garderons
bien de nous coller comme vous, pour n'avoir plus de repos dans sa vie. Si nous
avons besoin d'une, nous allons où elles sont à trouver. Suivez notre exampel et vous
serez content.
Florimond, nog steeds onder de wanhoop van Euzeke's mededeeling, begreep niet
duidelijk welk ‘exampel’ Urbain hem wenschte te zien volgen.
- Allons, je vous piloteraïi, zei Urbain. Da spel moet eindigen mee ih. Teneiz:
achter ih entraînement zille we te goare goan soupeiren en 'k zal ih ne kier de wig
tuuge.
- Ouais mais, qu' est-ce qu'on dira à la maison? aarzelde Florimond.
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- Vouleiz-vous que je téléphone? Ala, ge zei percies 'n klein kind geworde. En
vastberaden stapte Urbain naar het telefoontoestel.
- Avec queï ai-je l'honneur? vroeg hij, toen hij aansluiting gekregen had.... Avec
madame Verpoest? Ah! très bien.... Madame c'est pour vous dire si vous trouveiz
bon que Florimond reste soupeïr ce soir avec moi? Plait-il, madame?... Ouais, ouais,
soyez tranquille, j'aurai soin de lui.... Ouais, ouais, c'est parcequ'il deviendrait trop
tard, savez-vous. Il doit s'entraîner à fond aujourd'hueï. Bonjour, madame Verpoest,
merçeï bien et les compliments à monsieur Verpoest, s'il vous plait.
- Voilà, zei hij, afbellend. Zuu lank duurt datte. Allons, une course à fond main'nant
et ensuite le plaïsir.
Florimond ging zich gedwee verkleeden en stapte in zijn bootje. Het voorstel was
hem niet vijandig. Hij had sterke behoefte aan eenige afleiding. Hij was volkomen
nog in het onzekere, wat hij wel met Euzeke zou aanvangen; maar 't moest hem eens
uit 't hoofd; hij moest het eens vergeten, eens met heel iets anders in aanraking komen.
Tamelijk opgewekt roeide hij weg en Urbain volgde hem, op zijn rijwiel, eerst langs
de Coupure en dan verder langs de Groendreef, buiten de stad, in de richting van
Mariakerke. Vlak voor het Geuzenkerkhof, stapte Urbain af, terwijl Florimond even
zijn riemen liet drijven, keek op zijn horloge, riep: Attention! en avant partout!
Parteïz!.... en de pijl-fijne skiff schoot weg, in de vlugge, rythmische kadans der
glinsterende riemslagen.
- Bravo! C'est bien ça! Conserveïz cette allure jusqu'au bout! gilde Urbain hem
nog na; en toen Florimond weldra uit het zicht was, ging hij zitten op den rand van
het kanaal, in 't gras, en stak een sigaar op.
Na enkele minuten zag Urbain heel in de verte de vlug-flikkerende riemstralen
terugkomen. - Nom de Dieu! déjà! riep hij halfluid, op zijn horloge kijkend. Hij
sprong op, wipte op zijn wiel, trapte uit al zijn macht Florimond te gemoet, zwenkte
om toen hij vlak tegenover hem was en volgde weer den roeier, gillend zoo hard als
hij kon:
- Bravo! Bravo! Superbe, nom de Dieu! Continueïz! Continueïz! Encore deux
cents mètres!
Nieuwsgierigen kwamen naar 't kanaal geloopen, bleven daar
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staan in dichte groep, juichten op hun beurt: Bravo! Bravo! terwijl Florimond
vuurrood, zweetdruipend, zich met zijn volle kracht inspande. Bij iederen riemslag
helde zijn gansche lichaam achterover, de spieren bochelden op zijn sterke,
bruingebrande armen en zijn mond hing hijgend open, zwoegend als een blaasbalg.
- Stop! gilde Urbain toen hij eindelijk weer aan zijn vertrekpunt was; en hij riep
hem 't resultaat toe, dat schitterend was, mooier dan hij ooit gedaan had.
- Voyez-vous bien que vous saveïz encore! juichte Urbain als vreugdedronken;
en langzaam keerden zij terug naar den Club, Florimond in de boot, afgemat, zijn
witte, wollen trui los om den hals en de schouders geslagen, Urbain heel zachtjes
wielerend langs den oever, vol mooie plannen weer van weddenschappen en veel
geld verdienen, met de door hem geheim gehouden kracht van Florimond.
Even voor half acht waren zij samen op den Kouter, klaar om in 't Caveautje te gaan
soupeeren. Maar juist toen zij langs den Excelsior-Bodega voorbij kwamen, hoorden
zij een: Pst! hè! achter hun rug; en omkijkend, ontwaarden zij daar buiten, op 't terras,
Urbain's broeder Adhémar, die er, bij een overeindstaand tonnetje, met een glas port
voor zich te luieren zat.
- Tiens, c'est une ideï, prenons aussi d'abord un porto, zei Urbain.
Zij namen plaats naast Adhémar en bestelden twee glazen.
- Ousque vous alliez? vroeg Adhémar.
- Soupeïr, au Caveau.
- Tiens, j'ai aussi envie d'alleïr soupeïr; je vais avec. Voulonsnous d'abord jouer
nos verres?
- C'est bien, zei Urbain; en hij riep om de dobbelsteenen.
Zij speelden ‘poker.’ Enkele slagen en de drie glazen waren voor Florimond's
rekening.
- Prenons encore un verre, zei Urbain. En hij riep naar binnen
- Leion, encore trois Royal!
- Bien, mesieu! klonk van verre, op een zangvooisje, de stem van den bediende.
- Leion! riep op zijn beurt Adhémar, zich half omkeerend, moi jai encore un verre
de bon, d'avant-hier, savez-vous? Apportez-moi plutôt un paquet de cigarettes avec,
d'un franc, alors nous sommes égal.
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De garçon, in kraak-zindelijk, kort wit-linnen vestje, bracht de glazen.
- Eh bien, Leion, et mes cigarettes? vroeg Adhémar.
- Nous sommes sans, monsieur, bekende de bediende met een verlegen uitdrukking.
- Ah! c'est du propre, ça, dans un Bodega! bromde Adhémar.
- Que voulez-vous, monsieur, excuseerde de kellner: quelquefois, au plus que le
patron en commande, des cigarettes, le plus ils sont vite partis.
Adhémar drong niet aan, en weer ratelden de dobbelsteenen.
Ditmaal was 't Adhémar die verloor.
- Allons! je veux aussi avoir mon tour, zei Urbain. En hij bestelde nóg drie glazen.
Maar hij verloor niet en nog eens viel 't op Florimond.
- Nondedomme! déjà six verres à mes guêtres! zei deze, zuurlachend.
- Je vous joue mes trois! stelde Adhémar voor.
- Bon.
Het duurde niet lang of Florimond had alle negen de glazen te betalen.
Hij haalde bezorgd zijn portefeuille te voorschijn om af te rekenen.
- Mais non, laisseïz pour tout à l'heure, zei Urbain. Nous revenons ici après le
soupeïr prendre le caféï et la liqueur et nous jouerons à qui perd tout. - Leion, nous
revenons, savez-vous?
- Bien mesieu! zong de vriendelijke stem van den bediende.
Florimond stopte beteuterd de portefeuille weer in zijn zak en zij gingen soupeeren.
Een gevoel van zacht-gezellig welbehagen soesde weldra stil-bedwelmend door
Florimond's geheele lichaam. Weg was voorloopig de drukkende herinnering aan
Euzeke en de kwelling van hun toestand; hij voelde zich eensklaps verlost, bevrijd,
zonder knellende banden, vrij zooals hij vroeger was geweest en altijd moeten blijven
had. Wat hadden zij schoon gelijk, Urbain en Adhémar, dat zij zich nooit vast aan
één enkele vrouw wilden hechten! Zij kenden al 't genot der liefde zonder een der
wederwaardigheden, en zoo had hij 't ook moeten doen, stommerik die hij was, in
plaats van zich geheel en al te verslingeren aan die ééne, die van lieverlede een zoo
zware last voor hem geworden was. Zij leefden als koningen, als pacha's in een
harem. Urbain droeg op zijn zelf-
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bewust en knap gezicht met vollen donkerbruinen baard al den sereenen trots van
een aangebeden heerscher; en zelfs die crétin Adhémar, met zijn schrale schoudertjes,
zijn waterige gluip-oogjes en zijn langen rooden neus, had over zich iets los, iets
onbezorgds en rustigs, dat de zooveel knappere en sterkere Florimond hem heimelijk
benijdde.
Zij aten lekkere en prikkelende dingen, en gingen dan weer in den ‘Excelsior’,
waar zij, onder het rooken van groote, fijne sigaren, koffie en likeur gebruikten.
Opnieuw werden de dobbelsteenen gevraagd; en nu zwenkte de kans heen en weer,
met afwisselende sprongen vol emotie, tot eindelijk, na een allerlaatsten worp van
hoogste spanning, het geheele boeltje voor rekening van Adhémar kwam te staan.
Glazen port, souper, koffie, likeuren en dure sigaren, alles, alles had hij te betalen.
Hij lachte even met een zuur gezicht en 't scheen alsof zijn neus nog langer en nog
rooder werd, terwijl hij, onder den pacha-spotblik van Urbain, zijn portemonnaie
uithaalde.
Florimond voelde zich nu heelemaal op zijn gemak en thuis in 't fuifpartijtje. Het
geld, - zijn grootste zorg - scheen hem eenklaps veel minder belang en waarde te
hebben. 't Leek hem iets lichts, iets dat zoo gemakkelijk te bekomen was als het
gemakkelijk was om te verteeren; iets dat geschapen was, niet om de menschen te
kwellen, maar alleen om de menschen genot en geluk te verschaffen. De zware som
die hij weldra terug zou moeten geven, och, het stond volstrekt niet meer als een
schrikbeeld en een dreiging vóór zijn geest; er zou iets op gevonden worden, wàt
wist hij niet, maar 't een of 't ander, iets waarover hij zich nu nog niet te bekommeren
had,.... en ook met Euzeke zou iets gevonden worden, dat moest, dat kon niet anders,
dat was alles veel, véél minder erg dan hij 't zich in de eerste uren van wanhopige
zwaarmoedigheid had voorgesteld. Hij was een ietsje door den drank beneveld en
bedwelmd, maar zacht, vroolijk, behaaglijk bedwelmd, bedwelmd met frischroze
wangen en tintlende oogen, en toen Urbain weldra voorstelde: - Eh bien, allons voir
les femmes, main'nant! was hij de eerste op en klaar, lustig, stoutmoedig, bereid om
't even met welke vrouw de laatste smart-en-wroegingsschim van Euzeke's verwijtende
herinnering te verjagen.
Door de zuinig-verlichte, reeds stil wordende straten, kwamen
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zij in een nauwe, lange, kronkelende steeg. Florimond's hart klopte toch wel een
ietsje sneller dan gewoonlijk. Veel had hij over die gelegenheden hooren vertellen,
maar zelf was hij er nog nooit geweest. Urbain ging kalm voor, zwaar-dampend aan
zijn lekkere sigaar, luid-pratend, geheel op zijn gemak, als een die daar dagelijks
thuis hoort. Adhémar liep ietwat sukkelend, met gebogen hoofd, wel eenigszins
gedrukt onder zijn zwaar verlies in den ‘Excelsior’; en Florimond's hart joeg steeds
gejaagder, naarmate zij dichter naderden tot een mat-witte lantaren boven de deur
van een huis, dat Urbain hem van verre deed opmerken. Zij gingen naar de vrouwen
toe en de herinnering aan Euzeke knaagde eventjes weer heel scherp in zijn binnenste.
Hij had zich wel plotseling willen omkeeren en vluchten; maar hij beet op zijn lippen
en hield zich goed, terwille van Urbain en Adhémar.
Zij kwamen aan de deur, die open stond. Vlak tegenover, in 't duister, hield zich
een politie-agent. Zijn helm glom dof onder het schijnsel der lantaren, terwijl hij met
tragen, hol-klinkenden stap eventjes op en neer liep. Hij groette bescheiden, met een
militair saluut, Urbain, dien hij zeker herkende en kwam weer, als op wacht, tegenover
de open deur staan, terwijl de jongelui binnentraden.
Zij stapten drie treden op, duwden, in de gang, een matglazen portaaldeur open,
sloten die weer, volgden verder de lange smalle gang, die onder hunne voetstappen
weergalmde. Een zijdeur werd opengerukt, een vrouwenhoofd helde voorover, jong,
blond, met kroezelharen, vlug-kijkend, met vrijpostigen blik, een sigaret in den mond.
Zij trok zich ijlings terug, riep iets naar binnen, vertoonde zich opnieuw, in haar volle
gestalte, een geijkten glimlach van verrassing op haar aangezicht.
- Bonsoir, chéri! groette zij Urbain, hem haar lippen reikend.
Hij zoende haar en omarmd trad ze met hem voorop, door Adhémar en Florimond
gevolgd.
Florimond, oogknippend tegen de schelle klaarte daarbinnen, zag nog twee andere
vrouwen: een statige matrone van plantureus middelbaren leeftijd, met spannend
corset om de zware buste en weelderige, geel-geverfde haren; en een jonge bruine,
met bleek, rond gezicht en groote donkere oogen, die, achter het buffet met
wit-marmeren blad, glazen stond om te spoelen.
- Bonjour, chéri, zei nu ook de matrone, met haar vriendelijksten
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glimlach Urbain te gemoet komend. En, evenals de jonge blonde, gaf zij hem een
klinkenden zoen op den mond. Toen zoende zij ook Adhémar en vóór Florimond
bleef zij even in afwachting staan, hem strak-bekijkend met stralende, streelende
oogen en naar hem glimlachend met haar vleezige, roodgeverfde lippen.
Urbain deed de voorstelling:
- Christeine, je te présente notre ameï Florimond. C'est un gentil garçon; mais il
ést marié, savez-vous?
- Ooo! riep de matrone op een klaagtoon. Maar dadelijk daarop, troostend,
rechtstreeks tot Florimond:
- Ça ne fait rien, mon chéri, nous te consolerons. En meteen kwam ze naar hem
toe en plakte ook hem een hartstochtlijken zoen op den mond.
Florimond rilde, trok zich onwillekeurig even achteruit. O! de zoenen, de zachte,
teedere zoenen van Euzeke, wat waren die heel anders! Maar hij vreesde zich bloo
te toonen en belachelijk te maken; en op zijn beurt omhelsde hij de zware deerne en
sloeg haar even een bevenden arm om het middel, terwijl hij antwoordde, den blik
verwijtend op Urbain:
- Ce n' est pas vrai que je suis marié, il veut tenir le fou avec moi.
- Quoi donc, alors! Collé? vroeg de rijp-ervaren deerne, de beide handen op zijn
schouders, de stoute oogen in de zijne.
Florimond kreeg een vurige kleur en al de anderen: Urbain en Adhémar, het blonde
meisje en de bruine, moesten om zijn schuchtere bedeesdheid schateren.
- Oh! mon Dieu! qu' il est charmant! Il rougit comme une pucelle! riep Christine.
En eensklaps hem als 't ware onder haar beschermimg nemend:
- Taisez - vous, vous autres, c'est món petit homme et je vous défends de vous
moquer le lui.
Zij gingen zitten. Florimond voelde zich nog niets op zijn gemak, maar hij deed
zijn uiterste best om zich goed te houden. De stevige matrone zat naast hem, dicht
bij hem, haast op zijn schoot, en zij fiuisterde hem streelend aan 't oor:
- Qu'est-ce que nous prenons, chéri, un petit verre de champagne?
- Mais ouais, sans doute, n'est - ce pas? aarzelde Florimond, schuins naar Urbain
en Adhémar omkijkend.
Christine gaf een wenk aan het meisje dat achter 't buffet stond
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en dadelijk knalde een kurk en schuimden de glazen. Het meisje bracht vijf volle
bekers op een presenteerblad.
- Il y a un verre trop court, glimlachte Adhémar de bruine oogjes aan.
Zij huppelde naar het buffet terug, vulde ook háár glas, kwam speciaal met
Adhémar aanklinken, nam plaats heel dichtbij naast hem, ook haast op zijn schoot.
De lange, elegante blonde, die Yvonne heette, zat al vast op Urbains knieën en
fluisterde hem gichelend, den linkerarm over zijn schouder, den rechterarm in de
hoogte, met het brandend sigaretje in de fijne hand, geheime en teedere dingen in 't
oor. Zij keerde den rug naar de anderen en haar buste, door Urbain omarmd, golfde
sierlijk, boven de ferme ronding harer heupen, tegen hem aan. Het duurde niet lang
of 't bruintje, dat Mignon geheeten werd, zat eveneens op den schoot van Adhémar
en stak haar lief gezicht met matte ronde wangen, tegen zijn langen, rooden neus. In
den neus van Adhémar scheen de geheele uitdrukking van zijn gezicht te schuilen.
Hij lachte, pruilde, treurde, al naar gelang der omstandigheden, en thans jubelde hij
heel trotsch over zijn overwinning, met onrustige bewegingen van wellust en genot.
Toen zette ook Christine zich met een plotsen ruk op Florimond's knieën, en, beide
hare armen om zijn hals geslagen, verdween hij onder haar voluum, dat woog en
drukte als een reusachtige last....
Laat was het, hol-laat in den nacht toen zij eindelijk vertrokken. Wat er verder ook
gebeurd was, hing ten slotte slechts als een nevel in Florimond's bedwelmden geest.
Er was nog meer, nog veel meer champagne gekomen, talrijke flesschen, - hoeveel
wist hij niet. - Hij herinnerde zich slechts een zoet-zure-en-bittere nasmaak, die hem
onpasselijk had doen worden. Op een gegeven oogenblik had hij zich met de dikke
matrone alleen bevonden in een andere kamer; en daar was 't afschuwelijk geweest,
zij had hem letterlijk overweldigd, en toen hij eindelijk in de gelagkamer terugkwam,
had hij er een heelen tijd met haar alleen gezeten, wachtend op Urbain en Adhémar,
die met de andere meisjes verdwenen waren. Toen was er weer champagne gedronken
en daarna hadden zij allen gezongen, luidkeels met brallende stemmen. Daarop was
een politie-agent binnengekomen.
- Meniers, 'n beitse stiller, zilde, gien rustestureinge, hoorde Florimond hem nog
met bedaarde stem vermanen.
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Urbain was naar den agent toegevlogen, had hem met geweld een halve flesch
champagne willen doen uitdrinken. Maar de man had beslist geweigerd, was
onmiddellijk in de donkere gang teruggedrongen. Daarop was 't bruine meisje met
de flesch hem nagehold en 't oogenblik daarna zonder de flesch teruggekeerd. En
weer was er versche champagne gekomen.
Toen ze daar reeds lang, uren lang zaten, was plotseling een heele bende jongelui
binnengestormd. Zij waren een tiental, allen in rok, witte das en verlakte schoenen,
en kwamen blijkbaar van een soirée of een bal in de groote wereld. Zij hadden razend
veel lawaai gemaakt zonder iets te gebruiken, met hun wandelstokken op het buffet
en de tafels geslagen, de vrouwen den schrik aangejaagd, en 't scheelde niets of er
ontstond een gevecht tusschen hen en de drie vrienden. Weer was het bruintje naar
buiten om den agent geloopen, en gezagvoerend ditmaal kwam hij binnen:
- Mesjuï, pas de batall ici ou j'appelle mes camerad!
Na wat gesmaal en geschimp waren de jongelui uit de chic-que wereld vertrokken
en triomfantelijk hadden de drie vrienden nòg eens champagne laten komen.
Hoe of 't precies geëindigd was, wist Florimond niet meer. Zijn laatste, eenigszins
heldere herinnering was dat de lange blonde, half uitgekleed, met naakte armen, in
haar onderrok als een bezetene op den grond onder den pacha-blik van Urbain lag
te gichelen en te spartelen, terwijl Adhémar en Mignon op één fauteuil in elkanders
armen in slaap waren gevallen, en hijzelf opnieuw de heele vracht droeg van de
machtige matrone, die, weemoedig gestemd, hem huilende intimiteiten vertelde,
waarvan hij geen enkel woord begreep.
Even daarna stonden zij alle drie op straat, in 't nuchtergrijze daglicht van den
vroegen morgen. Adhémar, die niet meer loopen kon, moest vastgehouden worden.
- Aideïz-moi d'abord à le rentrer, sais-tu, brabbelde Urbain gezagvoerend, met
dikke tong.
Waggelend alle drie, Adhémar als een sleepend pak in hun midden, verlieten zij
de smalle steeg, weer door den tragen klinkstap van den agent op een afstand gevolgd.
- Il ne sait contre rien, schimpte Urbain, minachtend op zijn broeder neerziende.
Een man knipte haastig, als een vlugge schaduw door de stille
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straat zigzagend, de laatste, nog brandende lantarens uit en in de verte kwamen reeds,
met groot geluid, onzichtbare karren aangerateld.
- Nous rentrons tôt,.... très tôt, schertste Urbain opnieuw.
Florimond gaf geen antwoord. 't Was alles dof en dood en lam in hem.
Zij kwamen op de Coupure, vóór het huis van meneer en mevrouw Carbonnelle.
Urbain haalde den huissleutel te voorschijn.
- Allons, bonne nuit et jusqu'à demain, n'est-ce pas, au Club? groette hij Florimond,
terwijl hij Adhémar met een por onder de oksels overeind hield.
Zij waren binnen en Florimond stond heel alleen langs de grijsstille gracht. Een
lichtstraal schoot door zijn beneveld brein. De Holstraat, waar Euzeke woonde, lag
daar dichtbij! Indien hij nu maar naar haar toe ging, haar zijn schandelijk gedrag
bekende, om vergiffenis smeekte en op zijn knieën zwoer, dat het nooit meer gebeuren
zou?
..... Hij aarzelde, de tentatie was groot, zijn hart vol wroeging en zijn zwakke
beenen leidden hem vanzelf daar heen. Hij kwam in de straat, die stil en leeg was
als een uitgestorven oord, hij zag van verre haar raampjes, die zoo triestig blikkerden
in het grijsgrauwe twijfellicht; hij..... Maar ginds heel aan 't einde kwam met
langzamen klinkstap een nachtwaker aan en die verschijning stoorde zijn verlangen:
hij keerde zich plotseling om en, met onvaste schreden, het hoofd gebukt, het lichaam
loom, de oogen dof en zwaar-beneveld, waggelde hij door de lange, lange,
dood-verlaten straten naar het ver-afgelegen ouderlijk huis toe.

XVII.
Enkele weken later, op een namiddag, tegen avond, kwam madame Carbonnelle heel
onverwacht bij de familie Verpoest aanbellen. Zij was statig gekleed, als voor een
eenigszins officieel bezoek; en aan Paulke, die kwam opendoen, vroeg zij op
gedempten, ietwat geheimzinnigen toon:
- Bonjour, Paulke, est-ce que ta maman est à la maison? Je devrais bien lui causer
un moment.
- Oui, madame, antwoordde Paulke, wat onthutst door het plechtig air van madame
Carbonnelle. Entrez, s'il vous plait,
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je vais appeler m'man. En zij leidde de zwaarlijvige, statige dame in het
schemerduisterig salon.
Na enkele minuten kwam madame Verpoest, hijgend van het trappenklimmen,
binnengewaggeld. Zij was slordig gekleed, bijna als een huis-werkvrouw, en haar
gezicht zag vuurrood en glom van transpiratie, alsof zij vóór een heete kachel had
gestaan.
- Excusez, madame Carbonnelle, begon zij amechtig, naar haar slorsige kleedij
wijzend. J'ai juste reçu comme tous les ans mes groseill de la campagne et j'étais
occupée de faire mes confitures avec Marina. Je n'ose presque pas vous donner la
main, je suis tellement sal.... zei ze, de eene hand achter haar rug verborgen, de andere
met de purper-gekleurde palm aan hare bezoekster toonend.
- Oh! comme je regrette de vous déranger, madame! veinsde madame Carbonnelle.
Vraiment, si ce n'était pas si urgent, je reviendrais un autre jour.
- Non non, non non, pas du tout, asseyez-vous seulement, Marina saura bien un
petit temps seule du chemin avec ça. Qu'est ce que je puis vous offrir, une tasse de
cafeï? Un verre de porto avec une couque?
- Merci, merci, rien du tout, bedankte madame Carbonnelle weer zittend. Avez-vous
une petite demi-heure à m'accorder? Oui?... Eh bien, c'est tout ce qu'il faut et je ne
doute pas que nous parviendrons à nous entendre.
Op haar beurt ging madame Verpoest zitten, de roode handen op haar knieën, een
vage onrust op 't verhit gelaat.
- La démarche que j'entreprends est assez pénible, begon madame Carbonnelle,
met eensklaps heel ernstig gezicht, mais il le faut bien et j'espère que vous ne me le
prendrez pas de mauvaise part.
- Mais, madame, qu'est-ce que c'est tout de même? Vous m'effrayez presque!
angstigde madame Verpoest.
- C'est à propos de Florimond, zei madame Carbonnelle.
- A propos de Florimond! herhaalde madame Verpoest nog angstiger.
- Oui; voici: Florimond,.... je regrette de devoir vous le dire, madame, et, du reste,
vous le savez mieux que moi peutêtre, a contracté, depuis tout un temps déjà, une
liaison assez dangereuse, avec une....
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- Oh! mon Dieu! madame, taisez-vous de ça! viel madame Verpoest hare vriendin
gansch ontsteld in de rede. Ça est le clou de mon cercueil, mais comment le
savez-vous, madame?
- Par mes fils, zei madame Carbonnelle. Et, justement, c'est là le grave de l'affaire.
Florimond a emprunté en différentes fois environ cinq mille francs à Urbain pour
mettre cette fille en chambre. Urbain, qui ne possédait naturellement pas cette somme,
m'a fait accroire qu'il en avait besoin pour quelques mois seulement, afin de
rembourser une dette qui compromettait son honneur; et moi, à mon tour, pour l'aider,
j'ai emprunté cette somme à un autre, moyennant un intérêt excessivement élevé.
L'échéance de remboursement étant proche, j'ai demandé à Urbain de me rendre
l'argent, qui, ne l'ayant pas encore reçu de retour de Florimond, m'a tout avoué, en
ajoutant que Florimond ne possédait plus un sou pour restituer cette somme. Voilà,
madame, la pénible nouvelle que je considérais de mon devoir de vous communiquer
en vous demandant comment nous allons maintenant nous tirer d'affaire?
- Mais madame tout de même! Mais madame tout de même! Mais madame tout
de même! herhaalde voortdurend madame Verpoest, met wijd-uitgezette oogen van
ontzetting op haar stoel als 't ware vastgespijkerd. - Mais, madame tout de même!
Ha, zie, 't pak mei zuu schrikkeleik aan mein hirte da 'k er zoe keune wa van kreige.
Ha, 'k ben d'r compleet mein verstand van kweit. Ha, 'k 'n weite nie.... 'k 'n weite
nie.... Eensklaps maakte madame Verpoest een wanhopig gebaar met haar beide
handen ten hemel en barstte in tranen uit.
- Es 't er giene middel van 't weire te geive? insinueerde madame Carbonnelle,
zonder veel notitie van madame Verpoest's geschrei te nemen.
- O, madame, al dè-je mei 't vel af 'k 'n zoe nie keune, snikte de dikke vrouw. Mon
Dieu! mon Dieu! madame! Qu'est-ce que ça va être ici! Qu'est-ce que nous allons
devenir?
Maar madame Carbonnelle had een zalvenden, geruststellenden glimlach op haar
lippen.
- Je connais un moyen, un seul, zei ze aanmoedigend.
- Est-ce vrai, madame? Oh! dites, s'il vous plait! klampte de bedroefde moeder
zich aan die laatste hoop vast.
- Voici: Florimond devrait se marier....
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- Avec cette fill! schrikte madame Verpoest met groote oogen.
- Mais non! schril-lachte even madame Carbonnelle om madame Verpoest's gekke
vraag. - Avec une autre, naturellement; une jeune fille d'excellente famille, une nièce
à moi et qui possède une très jolie petite fortune.
- Oh! madame, madame, aarzelde madame Verpoest vaag-wantrouwig, niet wetend
wat ze van dat àl te mooie voorstel denken moest.
- Tenez, je vais jouer cartes sur table avec vous, zei madame Carbonnelle met een
breed gebaar van openhartigheid. Ma nièce a vingt-six ans. Elle est très bien de sa
personne; blonde, un joli teint, de moyenne grandeur et tout à fait bien élevée. Je
suis sûre que dès que monsieur Florimond la verra, elle tombera dans son goût. Elle
est orpheline de père et mère et possède en chiffre rond une fortune de soixante-quinze
mille francs en fonds liquides, immédiatement disponibles. En plus, elle a deux oncles
de sucre, auprès desquels elle habite et dont elle doit tout hériter. Comme vous voyez,
ce n'est pas un parti à dédaigner.
- Van woar es ze? Woar wuin ze? vroeg madame Verpoest met gretige
nieuwsgierigheid.
- Te Charleroi, woar da ze geboren es.
- Mais qu'est-ce qu'il y manque alors? drong madame Verpoest aan, overtuigd dat
er wel iets aan ontbreken moest.
- Rien, absolument rien.
- Mais pourquoi ce qu'alors elle n'est pas encore mariée? D'r moet doar toch wel
'n vlieg op zitten! vorschte madame Verpoest achterdochtig.
- Que voulez-vous, madame, la bêtise des hommes, qui ne savent pas apprécier le
bonheur qui passe à leur portée. Ecoutez madame, je vois que vous êtes méfiante et
qu'il n'y a qu'une chose à faire: c'est de vous montrer la jeune fille. Eh bien, si vous
êtes d'accord avec moi, je vais donner la grande fête déguisée que j'ai depuis
longtemps l'intention de donner. La jeune fille y sera et je vous inviterai avec toute
votre famille.
- Mais pourquoi c'que vous ne gardez pas cette fill pour un de vos propres fils?
drong madame Verpoest nog een laatste maal aan, steeds met die eenige gedachte
bezig, dat er toch wel iets aan het nichtje haperen moest.
Ondanks al haar aplomb, leek madame Carbonnelle toch even uit het veld geslagen.
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- Pourquoi? pourquoi? herhaalde zij snibbig. Ah oui, pourquoi. Ah, parce que ce sont
des imbéciles et des fripouilles, mes fils, voilà! barstte zij eensklaps in
onbedwingbaren moedertoorn uit.
Madame Verpoest ging er niet verder op door. Hoe dan ook, die connectie van
Florimond met Euzeke moest nu beslist eindigen. Madame Carbonnelle herhaalde
't nog eens heel streng: ‘Je dois avoir mon argent de retour avec la fin du mois
prochain, sinon il y aura un esclandre que je ne serai pas à même d'empêcher!...’ en
de twee vriendinnen verlieten elkaar onder een vaag accoord, een half kontrakt,
waarin Florimond de eventueele kooper en 't nichtje de ietwat verdachte koopwaar
zou zijn, met Euzeke als aangewezen slachtoffer en madame Carbonnelle als
niet-geavoueerde, maar rijkbetaalde koppelaarster.

XVIII.
Florimond was helaas! aan het eind van zijn weerstandsvermogen....
Hij werd bestormd van alle kanten, zijn laatste geld raakte op en zelfs zijn liefde
voor Euzeke ging in dien uitputtenden strijd meer en meer aan het wankelen. Er was
iets heelemaal veranderd in hun wederzijdsche verhouding, iets stond als een
hinderpaal tusschen hen en 't scheen of ze dien beiden onophoudend voelden in de
tyrannische kwelling eener steeds dringender wordende oplossing. Uit was het met
alle zorgelooze vreugd; angst en droefheid stonden voortdurend op Euzeke's verbleekt
en vermagerd gelaat te lezen, en stug en sprakeloos zat Florimond nu meestal, door
allerlei onuitgesproken plannen en gedachten zwaar bekommerd, met gefronste
wenkbrauwen bij haar.
Genadeloos werd hij heen en weer geslingerd tusschen tegenstrijdige voornemens
en gewaarwordingen. Bij Euzeke voelde hij scherpe wroeging om de oneer, die hij
door wangedrag zijn degelijke familie aandeed; maar thuis, onder de bitsige verwijten
van zijn moeder, die, onhandig genoeg, niet ophield kwaad van Euzeke te spreken,
voelde hij nog scherper het onrecht, dat zijn minnares werd aangedaan, en de laagheid
van zijn eigen ziel, wanneer hij er aan dacht haar zonder eenige reden in haar naren
toestand te verlaten.
Haar toestand! dat was het schrikbeeld, het ergste van alles! Wanneer hij dááraan
dacht, wanneer hij dacht, dat zij, over
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enkele maanden, door zijn schuld, zonder middelen, met den zwaren last van een
klein kind zou zitten, dan ging het in zijn hoofd aan 't duizelen en hij zag geen
mogelijke uitkomst meer. De nood dwong, hij moest kiezen, een van beide: alles
over 't hoofd zien en met Euzeke in armoe leven, of, haar verlaten en met die andere,
onbekende, die men hem voortdurend opdrong, trouwen, om zoodoende Euzeke ten
minste geldelijk te kunnen blijven helpen.
Langzamerhand kwam hij er toe deze laatste eventualiteit als een minder akelige
oplossing te beschouwen. Hij had een portret van madame Carbonnelle's nichtje
gezien; zij zag er niet onaardig uit, alleen wat onbeduidend, en de informaties over
haar, door madame Verpoest ingewonnen, luidden volstrekt niet ongunstig. Zij bezat
werkelijk een mooi fortuintje en naar alle waarschijnlijkheid zou zij later ook alles
van de twee oude ‘suikernonkels’ bij wie zij inwoonde, erven. Het eenige wat er aan
haperde - dàt wat madame Verpoest al van 't eerste oogenblik vermoedde, zonder er
zoo dadelijk te kunnen achterkomen - was een verleden intiem familiedrama. 's
Meisjes vader, een graankoopman, had op zeer verdachte wijze failliet gemaakt en
was er, door de mazen van 't Gerecht heenglippend, na eenige jaren, rijker uitgekomen
dan te voren. Wel had madame Verpoest een oogenblik, in haar onbesproken
commerciëele degelijkheid, teruggeschrikt bij deze ontsluiering; doch waar het er in
de eerste plaats op aankwam zonder uitstel haar geliefden zoon te redden, die zoo
ziendelings in zijn verderf liep, had zij niet lang geaarzeld en wel uit al haar macht
tot het huwelijk aangedrongen.
Florimond zat tot het uiterste in 't nauw gebracht. De vervaldag van de
schuldvordering naderde, er was geen tijd meer te verliezen.
Met den droeven moed van zijn wanhopig besluit kwam hij eindelijk op een laten
avond bij Euzeke aan. Het snikte in zijn hart van eindelooze rouw en treurnis, maar
't kòn niet anders meer en hij zei het haar al schreiende, smeekend met haar handen
in de zijne voor haar knieën neergezakt; hij zei haar de tyrannisch dwingende
noodzakelijkheid der scheiding, - der tijdelijke, halve scheiding, zei hij, zonder nog
van zijn voorgenomen huwelijk te gewagen, - als eenig en uiterst reddingsmiddel
voor haar, voor hem en voor hun kind.
Euzeke luisterde, roerloos, als 't ware levenloos, in strak-stijve
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houding bij de grijze schemering van haar triestig raampje neergezeten. Zij zei geen
woord, 't was of ze nauwelijks nog ademde en 't was ook of ze heel die droeve
mededeeling al voorop geweten of geraden of verwacht had; zij liet hem tot het einde
toe, zonder onderbreking, uitspreken; en dan vroeg ze, schijnbaar heel kalm, met een
weeke, matte stem:
- 't Es zeker om mee 'n ander te treiwen, e-woar, jongen?
Hij wachtte even, hij kòn niet zoo dadelijk daarop antwoorden. Het greep hem
zóó aan, dat zijn keel hikte.
- Ne woar, jongen, ze dweingen ih? drong zij zacht aan, hem kalm en diep in de
oogen aankijkend.
- Joa z', snikte hij plotseling. Ze willen ons aaithongeren, ze willen ons duud doen.
'k Moete! 'k moete! Of anders stirven we van honger, gei, ikke en.... en 't kind!
- Mee wie? vroeg ze enkel, heel kalm.
Hij zei het haar. Hij zei haar het weinige, dat hij er zelf van af wist en voegde er
bij, dat het hem ook niet schelen kon met wie, dat het hem precies gelijk en
onverschillig was, van 't oogenblik dat men hem toch niet 't meisje van zijn hart wou
laten.
- Ah, joa, zuchtte ze enkel. En weer zat ze, koel, stil, kalm, als versteend en
versteven. Florimond twijfelde of ze geloof hechtte aan zijn woorden of niet. Hij
wist nauwelijks wat hij zelf zei, hij sprak maar, omdat zij zoo stil bleef, omdat hij
de machinale behoefte voelde onder woorden, onder veel woorden, om 't even
dewelke, de schrikkelijkheid der daad te smoren.
Zoo bleven zij, in de steeds grauwende schemering, lange, lange stonden. 't Was
heelemaal nacht geworden en nog steeds zaten zij in de duisternis bij 't triestig
raampje, hij zenuwachtig-bevend pratend, zij zwijgend, aldoor mijmerend en
zwijgend, alsof alles wat hij nu vertelde voor haar van geen belang meer was. Het
was zoo vreemd, zij zaten daar samen als de vreedzaamste menschen der wereld, zij
hoorden de geluiden en 't gewone leven in de straat: een rijtuig dat voorbijreed, een
paar menschen die lachten en praatten onder hun venster, het avondkrant-verkoopertje,
dat daar, als elken anderen avond, met zijn gewone, eigenaardige stem, zijn
centenblaadje te koop aanbood; 't was alles om hen heen zoo doodeenvoudig en
gewoon dat het slechts met schokken van geestes-inspanning tot hen kon doordringen
dat dit nu de harde, ruwe, scheidingsavond van hun zoo lang en teeder samenzijn
zou wezen.
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Maar 't moest er eindelijk toch van komen, en sidderend stond hij op. Hij haalde zijn
portefeuille te voorschijn en gaf haar al het laatste geld dat hij nog bezat: een paar
honderd franken.
En toen eerst begon zij eensklaps onbedaarlijk te schreien.
- Es dà nih 't loaste? Es 't nih veur alteid aait? snikte zij.
In de verwarring zijner emotie meende hij, dat ze vroeg of dit nu 't laatste geld
was dat zij van hem krijgen zou.
- Moar nien nien 't! haastte hij zich te antwoorden, toch eenigszins over haar
gewaande vraag teleurgesteld. Ge zilt er nih natuurleik veil mier kreigen as vroeger.
As ik mei nih toch moe verkuupe zal ik te minste zorgen da 'k er zuu veil meugeleik
gild vuure kreige.
- O, dàt 'n mien ik nie, schreide zij wanhopig. Wa kan da gild mei schille! 'K vroeg
ih of dat 't nih aait es, of da 'k ih nih nuunt van mein leive mier 'n zal zien?
- Ge zil mei zeiker nog zien! beloofde hij plechtig; 'k 'n zoe ih nie kuine
heul-de-gansch verloate! Zuu dikkels of da 'k kan zal ik weire bij ih komen, en alteid
vuur ih bleive zorge. Dien treiw woartoe da ze mei dweingen 'n tel nie! 't Zal-ie-hei
zjuust zein leik of ik nie getreiwd 'n woare. Gei alliene bleif vuur ieuwig mein lief
en mein weif. Allo, Uizeke, koeroaze nih. 't 'n Es-ie-hei vuur nie lank en alles
zal-ie-heiweire goe kome.
Hij zoende haar voor 't laatst, met sidderende lippen, met alle kracht de geweldig
opstormende uitbarsting van zijn eigen smart bedwingend. Zij liet hem gaan, weerloos
en lam, badend in haar tranen. Op den drempel keerde hij zich nog eens om, maar
zij bewoog zich niet. Zacht en langzaam, als was er een dood-zieke op de kamer,
sloot hij de deur en daalde de trappen af. 't Was leeg in hem, alsof de ziel uit hem
was weggerukt. Buiten in de donkere straat, keerde hij zich voor het allerlaatst om,
keek met door tranen benevelde oogen omhoog, naar haar triestige raampjes. Dof
bleven zij als strakke, doode oogen. Geen schim bewoog zich achter de gordijntjes,
geen laatste teeken van vaarwel begeleidde zijn aftocht.
Dood en leeg was het in hem.... dood-leeg en stil. Hij liet daar iets achter van
zichzelf, het innigste en beste, iets dat hij nergens meer terug zou vinden. Hij kwam
in de drukte van helderverlichte straten, hij verloor zich in het groot gewoel der
menschen, maar ook dáár was hij alleen, heel alleen, zoo eenzaam als zij
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zelve was, die hij ginds, op haar droef en somber kamertje, alleen met haar gebroken
hart had nagelaten....

XIX.
Euzeke leefde op die stellige belofte en die laatste hoop: hem nu en dan nog eens, ook na zijn gedwongen huwelijk - terug te zien. Zij overwon haar eersten opstand
en haar afkeer voor die valsche verhouding; zij, de moeder van zijn kind, voelde dat
ze 't recht had hem terug te zien. Zij wist haar wanhoop van verlaten slachtoffer te
stillen, en zij wachtte, vast en trouw, op zijn plechtig beloofde komst.
Maar de dagen, en weldra de weken verliepen en vruchteloos bleef zij wachten.
Zij trachtte 't te ontschuldigen, te begrijpen. Zeker werd hij nu op allerlei manieren
gedwarsboomd en bewaakt, eerst later zou hij weer zijn volle vrijheid van beweging
hebben; maar zij begreep toch niet dat hij haar geen enkel woordje schreef, om haar
althans gerust te stellen.
Toen kreeg zij eindelijk, na meer dan anderhalve maand van toenemende onrust
en kwelling, een aangeteekenden brief. Zenuwachtig-bevend scheurde zij, na het
vertrek van den postbode, die haar een bulletijntje van ontvangst deed afteekenen,
den toegelakten omslag open. - Niets dan een dichtgevouwen velletje wit papier, met
binnenin een bankbriefje van honderd frank!
Verwonderd keerde zij 't papier langs alle kanten om, raapte de stukken van den
omslag bij elkaar, zocht en speurde of er toch niets, al was het maar één enkel woordje
in een hoekje, een groet, een teeken, een gedachtenis of een herinnering zou
verscholen staan. Maar niets,.... niets.... niets! Alleen het geld, het koude geld, de
sprakelooze aalmoes, als aan een bedelaar, als aan een hond. Zij keek naar het adres.
Was het zijn hand, of die van een vreemde? Zij twijfelde, de letters leken op zijn
schrift, maar toch weer anders, verdraaid en verwrongen, als had hij er zich op
toegelegd om het onkenbaar te maken.
Diep teleurgesteld legde zij 't bankbriefje neer en een zware snik-zucht steeg uit
haar binnenste. Zij zag zich in den spiegel, doodsbleek en het gelaat vertrokken, en
't kwam haar voor als keek ze naar haar eigen spookbeeld, uit het graf van haar
illuziën opgestaan. Nog nooit had ze zich zoo diep verlaten en eenzaam
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gevoeld. De drukkende stilte, die haar nu weer, in den geduchten terugslag harer
even helder-oplevende hoop en emotie omringde, benauwde haar als onder
onzichtbare, grijpende, worgende klauwen, en zij liep even gejaagd in haar droef
kamertje heen en weer, als om zich te overtuigen dat ze nog wel leefde. Een ademtocht
van einde en dood, dàt had die lang verwachte brief in plaats van troost haar
aangebracht. Nu, eerst nu, voelde zij met vernietigende helderheid dat alles uit was,
dat hij haar bedrogen had, dat hij haar met woorden had gepaaid om van haar af te
zijn, en dat hij nooit meer, nooit meer bij haar komen zou. Zij voelde een valsche,
gluiperige voorzichtigheid in zijn handelwijze, hij was bang voor haar, hij wilde haar
met geld - met die aalmoes - aan het lijntje houden tot hij zou getrouwd zijn, om dan
eindelijk nooit meer naar haar om te zien, en haar kind, zìjn kind, zelfs niet te kennen.
Het ziedde en kookte in haar, van plotseling onbedwingbare verontwaardiging.
Wat dacht hij wel van haar? Vreesde hij dat ze schandaal zou maken, zijn huwelijk
beletten? En, dat huwelijk, meteen kwam het haar voor of het toch wèl met zijn zin
en geenszins uit dwang geschiedde. Hij had haar bedrogen, bedrogen, op alle manieren
bedrogen; zij wond zichzelve op, zij moest en wilde weten wat er van aan was, en
waarom hij nooit meer terugkwam zooals hij beloofd had, en waarom hij haar dien
brief met geld gezonden had zonder er een enkel woord van hoop of liefde of troost
aan toe te voegen; en ook wilde en moest zij weten welke nu zijn verdere plannen
waren, en of dit nu toch werkelijk het onverbiddelijk harde en besliste doodsvonnis
van alle hoop en toekomst voor haar was.
Zij aarzelde niet meer, zij stortte haar gemoed uit in een langen, langen brief,
smeekend dat hij haar althans, hoe of 't ook wezen mocht, uit die folterende
onzekerheid zou verlossen, en zond hem op over de post.
Zij kreeg geen antwoord. Drie dagen, vier dagen, vijf dagen, een volle week verliep
en niets, niets kwam. Zij schreef opnieuw, dringender, dreigend bijna. Zij voelde
zich als 't ware gek worden van twijfel en onzekerheid, en iederen ochtend, iederen
middag en iederen avond bespiedde zij de komst van den postbode en liep in de straat
hem tegemoet, vorschend, wantrouwend en boos, of hij werkelijk niets voor haar
had, of hij zich niet vergiste, of hij 't soms niet verkeerd had afgegeven.
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Maar niets, hoegenaamd niets kwam.
Toen besloot zij zelve er op uit te gaan. Overdag durfde zij zich op straat niet meer
te vertoonen, maar de dagen werden reeds kort en 's avonds ging zij hem opwachten,
in de buurt van 't kantoor waar hij werkte. Vruchteloos! Zij zag hem nooit. De andere
kommiezen verlieten op hun vaste uren het kantoor, maar nooit was hij bij hen. Hij
vermoedde zeker dat zij hem daar zou kunnen opwachten en glipte bedriegelijk weg.
Zij werd er tot het toppunt door opgewonden en geprikkeld, en op een avond nam
zij den stouten moed een van zijn medebedienden aan te spreken om van hem te
weten waar hij bleef.
- Florimond Verpoest! zei de man haar verbaasd en vaagwantrouwig aankijkend,
hei 'n komt hei op den bureau nie mier. 't Es al mier of 'n moand dat hei zein demissie
gegeiven heit. 'K hei huure zeggen dat hei goat treiwen en hem associeeren in
d'affeires van zein voader.
- Merci, meniere, zei Euzeke met bevende stem, zich weghaastend om aan de
onbescheiden blikken van den kommies te ontsnappen. En zij liep ineens strak door,
om Florimond bij 't huis van zijn ouders op te wachten.
Tot laat in den avond bleef zij er vruchteloos heen en weer dwalen. Zij zag 't
bekende huis met de verlichte kelderramen, maar niemand kwam er in of uit. 't Werd
koud, een regenbui brak los, zij had geen parapluie en werd doornat, maar 't kon haar
niet schelen, zij voelde 't niet, zij voelde alleen het dringend, toenemend, tyrannisch
verlangen hem te zien.
Den volgenden avond was zij op de zelfde plaats, op 't zelfde uur terug. Haar
zenuwen waren tot het uiterste gespannen, haar starre oogen glinsterden van vaste
wilskracht, zij zou daar blijven, daar wachten, den ganschen nacht, den ganschen
dag, tòt zij hem eindelijk zag.
Eensklaps voelde zij een hevige emotie. Twee jonge meisjes kwamen haar langs
den trottoir met vlugge schreden te gemoet, en vóór ze den tijd had zich te bezinnen
en uit te wijken, had zij ze, ondanks het halfduister, als in een weerlicht alle twee
herkend: Paulke en Marina! Zij maakte een onwillekeurig angstgebaar, keerde zich
ijlings half om en liep dwars over de staat, doch te laat: ook zij hadden haar
opgemerkt; een fatale macht dwong haar nog eens om te kijken om zich te
vergewissen, en op datzelfde oogenblik
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keken zij ook alle twee om en wist Euzeke dat zij haar werkelijk herkend hadden.
't Was in haar beenen geslagen en zij dacht er even aan om weg te vluchten. Doch
haar gestaalde moed, haar kwellende behoefte hèm te zien, namen de overhand.
Neen, zij zou niet vluchten. Zij had het recht daar te zijn, in de straat, zoowel als een
ander. Vastberaden keerde zij zich om, zag nog even de twee zusters in het huis
verdwijnen, hervatte weer, door enkele voorbijgangers vreemd nagekeken, haar
opgewonden, starren, wilskrachtigen open-neer-gang.
Green tien minuten verliepen of de deur ging open en madame Verpoest kwam
buiten.
Euzeke begreep dadelijk wat er gebeurd was. Marina en Paulke hadden haar
verklikt en madame Verpoest kwam zich zelve overtuigen. En meteen begreep ze
vol wanhoop dat alle kans om Florimond te spreken nu wel weer beslist verbeurd
was; maar de opgewonden halsstarrigheid zat nu eenmaal vast in haar, en, in plaats
van te wijken, trad zij maar hopeloos en machinaal, als wist ze zelve niet goéd meer
wat ze deed, madame Verpoest tegemoet.
Strak als twee automaten schoven de vijandinnen langs het trottoir elkaar voorbij.
Met haar groote, angst-verwilderde oogen, keek Euzeke doodsbleek in het vet en
rood gezicht der dikke, waggelende vrouw, die op haar beurt het ongelukkig meisje
aan-keek met een vernietigenden blik van fonkelende woede. Zij hijgde van de
inspanning en haastte zich, als liep zij naar een bepaald doel, en Euzeke, zich
omkeerend, zag haar, bijna rennend, om den hoek van een zijstraat verdwijnen.
- Woar luup ze zei zuu hoastig noartoe? vroeg Euzeke zich ietwat onthutst af.
Maar terwijl ze, weer halsstarrig op-en-neer-loopend, daar nog even over nadacht,
zag ze madame Verpoest aan 't uiteinde der straat opnieuw verschijnen, nu kalmer
loopend en vergezeld van een politie-agent, aan wien zij dadelijk, zoodra zij Euzeke
ontwaarde, een teeken deed. Meteen bleef ze zoo goed als stilstaan, terwijl de agent,
vooruitstappend, fiksrecht, met flinken, vastberaden pas, strak op het meisje afkwam.
Euzeke's hart begon eensklaps onstuimig-wild te jagen en nog wijder van
verwildering en angst sperden zich haar oogen open. Ineens bleef ze staan, als kon
ze geen voet meer verzetten en zij drukte de hand op haar borst, die bijna stikte van
het hijgen.
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De hakken van den agent klonken op 't trottoir, zijn sabel klikte, de punt van zijn
helm flitste even bij een gaslantaren, zijn oogen keken star en boos, een donkere
knevel trok als een zwarte streep dwars door zijn bleek gezicht.
- Wat doet-e gei hier? hoorde Euzeke plotseling zijn barsche stem. En meteen was
't of zij schrikkend uit een nachtmerrie ontwaakte: zij slaakte een schreeuw, rukte
zich om en holde weg, gek van angst, de straat uit, een plein en een brug over, een
andere straat in, tot zij eindelijk, als een doodgejaagd beest, in een smalle, stille,
donkere sloop uitgeput in elkaar zakte....
Toen ze weer tot bezinning kwam, liep ze gejaagd en bevend langs de Munkkaai, in
de richting van Sint-Pieters. - Hoe was ze daar gekomen? waar was ze langs gegaan?
waarom liep ze dáar, zoo ver uit haar weg?.... alle vragen die zij in de angstige
verwarring van haar geest niet kon beantwoorden. Zij liep, zij rende, zonder te weten
waarheen, door haar folteringen voortgejaagd, en in haar duister brein sidderde en
woelde slechts één enkele gedachte: dat alles nu voor haar verloren was, alle hoop,
alle licht, alle toekomst, alles, alles! Het snikte in haar boezem op en haar gestalte
kromp ineen, als van knagende, knijpende pijn. 't Was of de dood haar nazat, zij
blikte schichtig om zich heen, zij slaakte doffe kreten, zij zocht, zij ijlde, zij klampte
zich ontredderd aan de boomen vast, liet die weer los, greep er weer andere; en telkens
zag ze daar bèneen den berm de doffe glinstering van 't somber water, dat haar
aantrok, dat haar lokte, dat haar waggelen en zwijmen deed, dat haar met wildgestrekte
armen huiveren en klappertanden deed, de oogen toe, de knieën knikkend, den mond
schor-hikkend, onstuimig, overweldigend, weerloos-vernietigend.... tot zij plotseling,
als in een ruk van waanzin, voorover stortte en in den donkeren afgrond neerplonsde....
Een wild geschreeuw, als het gebrul van een zieltogend beest, een plotselinge
stilte, een tweede, schorre gil in 't woest opborrelend en spattend water.... en meteen
waren daar menschen, hollende, donkere schaduwen, die den berm afstormden,
grijpende armen uitstaken en dadelijk een zwaar, zijpelend pak uithaalden en naar
boven sleurden.
Met twintigtallen stonden zij daar, in een minimum van tijd, dringend, roepend,
vragend, in dicht-opeengeperste schaar om Euzeke getroept.
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- Och Hiere, loat mei goan! Och Hiere, loat mei goan! herhaalde 't meisje
onophoudend, met zwoegenden adem en hijgende borst. Zij zelve wist niet hoe 't
gebeurd was, zij was bedwelmd geweest, 't was alles zwart geworden voor haar
oogen, zij kon niet spreken meer, zij zakte plotseling weer in elkaar en begon als een
kind te snikken en te schreien.
- Hoe hiet-e gei? Wie zeit-e gei? Woarom hêt ih wille versmuure? gilden de
mannen. - Niemand kende haar, niemand wist wie ze was noch waar ze vandaan
kwam; en Euzeke, steeds huilend, herhaalde alleen haar machteloos en smeekend:
Och Hiere, loat mei nih toch goan! Och Hiere, loat mei nih toch goan!.... toen
plotseling een heel jong meisje, dat een groote, platte houten doos aan den arm droeg,
door de groepen drong en recht op Euzeke afvloog:
- Och Hiere toch, Uizenie, zeit-e gei datte!
De drenkelinge lichtte schichtig 't hoofd op bij die stem, en, door den nevel van
haar tranen, herkende zij Emmatje, Jeannette's dochtertje.
- O! Ematsje! Ematsje! Ematsje! snikte zij met gebroken stem.
- Ala toe, kom mee mee mei, riep dringend het kind.
- Kent-e gei heur? vroegen verwonderd enkele mannen.
- Joa joa ik, joa joa ik, zei Emmatje. En vol teedere zorg hielp zij Euzeke opstaan
en trok haar haastig met zich mee.
Opgewonden bleef de steeds toenemende menigte de tragische gebeurtenis bepraten.
Een troepje van een tiental volgden Euzeke en Emmatje op een afstand.
- Toe, toe, Uizeke, hoast ih, dat-e giene keiw 'n kreigt en da w' aait 't volk zein!
smeekte 't kind. En zij deed haar eigen sjaal af en trok hem dicht toe, om Euzeke's
hals.
Zij liepen, zoo vlug als ze konden, door de donkerste Straten, schuw het hoofd
bukkend voor nieuwsgierige en onbescheiden blikken, naar Jeannette's huisje in de
Brandstraat toe....

XX.
- Ha wat es dà nih! riep verbaasd Jeannette toen zij Euzeke met Emmatje zag binnen
komen, En 't eerste oogenblik was koel enstroef, tot zij plotseling den droeven toestand
van het meisje merkte en met een angstgil naar haar toevloog:
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- Uize! Uize! wat es datte? Wa het-e gei gedoan!
- Z' es aait 't woater g'hoald, op de Maainkkoaie achter Sen-Pieters-kirke, zei
Emmatje, die, nu dat alles afgeloopen was, ook eensklaps, door haar emotie
overweldigd, begon te schreien.
- Watte! Hé z'heur wille versmuure! gilde Jeannette met van schrik wijd-uitgezette
oogen.
- Joa z', mowder, snikte Emmatje.
Euzeke was machteloos op een stoel ineengezakt, het aangezicht onder haar beide
handen verborgen. Dadelijk vormde zich, onder haar voeten, een sijpelend plasje.
Jeannette's man, een blozend ventje met lichtblauwe oogen en vollen blonden baard,
die in een hoek zat te eten, stond plotseling op, kwam naar Euzeke toe, legde de hand
op haar schouder en zeide meelijdend:
- Kom, Uizenie, 't 'n es-ie-hei niets, 'n moak gei gien verdriet mier, jonk. Doet ih
ander klieren aan en zet ih bei de stove. Ala toe toe, ge zei gei hier thaais. Toe,
Zjanitte, goa mei heur noar boven en geift heurander kliere. Ematsje, schiet wa kolen
in de stove en hiwt den overschot van de gestoofde potoaters woarm.
- Ha! wel Hiere! wel Hiere! Wa goan we nog beleive! riep Jeannette, die van die
gansche, tragische gebeurtenis maar geen reden kon maken. Zij nam Euzeke onder
den arm en verdween met haar langs 't somber trapje.
Dàt wat Euzeke in die droevige maanden vooral outbroken had: een beetje moreele
steun, een woord van troost, een illuzie van huiselijke gezelligheid en een gevoel
van niet door iedereen verlaten en verstooten te zijn, zij vond het alles plotseling
weer, in ruime, guile mate, in Jeannette's goedhartig en vriendelijk gezin. Voor diè
menschen toch was zij niets minder geworden door haar droevig geval; wat met haar
gebeurde was met zóóveel anderen uit haar stand gebeurd; en zij voelden alleen
solidair medelijden en hadden voor het ongelukkig meisje niets dan toewijdende
hulp en trouwe genegenheid over.
Jeannette zei het haar ronduit: ‘'k Hèt ih kwoalijk genomen, Uizeke, as ge de
madam begost te speilen en da g'ons hoast nie mier 'n wildeget kenne; moar nih da
g' in 't ongelik zeit en weire noar ons toekomt, zeid-e wel gekommen en muigt-e
bleive zuu lank of dat-e wilt.’
En weer, als vroeger, betrok Euzeke haar kamertje in 't huisje
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van Jeannette en zei de huur op van die andere, sombere kamer in de Holstraat, waar
zij zooveel geleden had. Weer werkte zij, als vroeger, gansche dagen, voor haar
onderhoud en voor het kind dat komen moest, en 't was haar trots niets meer van
hem, den verlater, den verrader te aanvaarden. Zij was vertrokken zonder haar adres
te laten, zij had hem uit haar verder leven weggeschrapt, en naar omstandigheden
voelde zij zich haast gelukkig, in 't midden van die arme menschen, die haar zoo
belangeloos het leven gered en haar met de toekomst verzoend hadden.

XXI.
Middelerwijl leefde Florimond van zijn kant een geheel nieuw leven....
Dienzelfden avond, toen hij Euzeke voor 't laatst verlaten had, was hij bij zijn
moeders bed gekomen en had haar met een matte stem gezegd:
- 't Es-ie-hei aait, Ma. 'K hé 't afgemoakt.
- Es 't woar, jongen; es 't tòch woar? Och Hiere, wa ben-e 'k ik blije! was madame
Verpoest haast van emotie uit haar bed gesprongen. Doch dadelijk weer door angst
en twijfel voor de vastheid van zijn besluit in de toekomst aangegrepen.
- Pas nih op dat 't aait bleift! had ze gewaarschuwd. En, met haar vooruitziende
vrouwenkennis:
- Ze zal krijten, en schriemen, en schuune spreike, moar ziet da g'ih nih goed heiwt
en ih nie mier 'n loat overhoale!
En gewaakt had ze, rusteloos, dag en nacht, als 'n hyena, dat hij bij haar niet meer
ging en dat zij hem niet meer ontmoeten kon.
En de eerste tijden had Florimond een groote, zachte rust over zich voelen komen.
Ineens was hij verlost van al zijn strijd en eilende; hij herleefde, vrij van de zoo lang
en zoo hard knellende banden; hij was weer een gewoon mensch, een normaal mensch,
die zijn daden niet meer hoefde te verbergen, en alleen bleef er in hem een vaag
gevoel van verantwoordelijkheid, van materiëele verantwoordelijkheid, die het hem
nog tot een plicht maakte, althans van verre, indirect en geldelijk voor de ongelukkige
te zorgen.
Zijn belofte van weer bij haar te komen, van haar nooit te verlaten, kwam hem nu
voor als een onmogelijkheid, als iets dat hij enkel
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had gezegd om haar het leed der scheiding te verzachten, en als iets ook waar zij
zelve niet ernstig op rekenen kon, wel wetend dat het onder de omstandigheden van
hem niet te vergen was. Zoo zond hij haar alleen wat geld en meende alles daarmee
afgedaan te hebben.
De brief, dien Euzeke hem na zijn anonieme geldopzending stuurde, kwam niet
in zijn handen. Elken dag bewaakte madame Verpoest op hare beurt de komst van
den postbode, en in háár bezit kwam Euzeke's wanhopig schrijven te recht. Zij repte
er geen enkel woord van, maar hield nog scherper toezicht, en bij madame Carbonnelle
ging zij aandringen, om de kennismaking met het nichtje en het verwachte gevolg
daarvan - hun engagement - te bespoedigen.
Madame Carbonnelle liet zich niet langer bidden. Zij had enkel gewacht op de
terugkomst van het nichtje, die een van haar oude, aan rheumatiek lijdende ooms,
op zijn jaarlijksche kuur naar Saint-Amand-les-Boues in Frankrijk vergezelde. En
zoodra zij bericht ontving dat het meisje weer in haar verblijfplaats Charleroi was,
zond zij dadelijk overal haar invitaties, gesteld op 20 December, tot het bijwonen
ten haren huize van een groot gecostumeerd feest.
Onverwijld zetten de meisjes Verpoest zich aan 't werk. Er was geen tijd te
verliezen, wilden zij tegen den gestelden datum met haar pakjes klaar zijn. Na heel
lang aarzelen, na veel heen en weer praten, en wikken en wegen, had Marina eindelijk
hare keus gevestigd op een ‘Reine du Jour’ en Paulke op een ‘Bergère Watteau.’ Het
was een ware verademing toen dit eindelijk vast bepaald was. Madame Verpoest,
die ook uitgenoodigd was, - om met haar aanstaande schoondochter kennis te maken,
had madame Carbonnelle haar knipoogend, met een veelbeteekenenden glimlach
toegefluisterd - zou in gewoon avondtoilet op het feest komen; en Florimond, dat
sprak vanzelf, diende wel een traversti te nemen, dat met zijn groote sportliefhebberij
- het roeien - in verband stond. Daarom koos hij dan ook een uniform van
Oostenrijksch admiraal. Nu bleef alleen Julien nog over, die ook geïnviteerd was,
en na eerst humeurig te hebben verklaard, dat hij die ‘schtomme’ partij niet wilde
bijwonen, tòch eindelijk, op herhaald en sterk aandringen van madame Verpoest,
aanvaard had.
- En gei, Julien, hoe goat-e gei ih nih toch eindelijk verkliên, jongen? vroeg, voor
de zooveelste maal, de moeder op haar zoetsten toon,
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steeds bang dat hij nog op 't laatste oogenblik van zin veranderen mocht, terwijl zij
er zoo zéér bizonder op gesteld was dat hij wèl het feest zou bijwonen, stil hopend
dat het hem, wie weet? met het gelukkig voorbeeld van zijn broer voor oogen,
misschien tot inkeer en nog weer op 't goede pad van een geheel nieuw leven brengen
zou.
- Ikke?.... in kooldroager, leik of ik ih gezeid hè! antwoordde hij, grof-spottend.
- Ah moar, enfin, zei nih toch ne kier serieus, e-woar? jammerde madame Verpoest
wenkbrauwfronsend, maar zonder haar geduld te verliezen. 'K moete dat toch op teid
weite; 'k 'n kan nie alles op de loasten uugenblik goan doen.
- Hawèl, in kooldroager, zeg ik ih! herhaalde Julien onmeedoogend. Wa hêtte gei
nih tegen de kooldroagers? When z' ommers heule doage nuudig.
- Oh! da es leulijk van Ma azuu verdriet aan te doene! riep Marina boos.
- 't Es 'n schande! zei Paulka met een pruilmondje.
Madame Verpoest stond 't schreien nader dan 't lachen.
- Enfin, jongen, as 't er-ie-hei nih toch niets mee ih te doen 'n es.... zuchtte zij
moedeloos.
- Al da beslag: 'n Reine du Jour, 'n Bergère Watteau, nen Uustenreikschen Amiroal!
smaalde minachtend Julien, 't es-ie-hei te chic vuur mei. D'r moe ne repoussoir zein.
- Hawèl, verklied ih dan te minsten in nen boer, ne Vloamschen boer, raadde
Florimond kregelig aan.
Dit voorstel scheen Julien niet bepaald vijandig te stemmen. Hij grijnslachte even,
grof en plomp, haalde zijn schouders op, keerde zich om en stak zijn pijp op,
minachtend antwoordend:
- Hawèl joa, 't es meschien nog 'n ideï. Nen boer mag ruuke. 'K zal mein peipe
meibreinge.
En hij trok er ruw van onder, als iederen avond, naar zijn lief toe.
- Gemiene keirel! bromde Florimond hem woedend na.
Einde van het eerste deel.
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Sint-Maarten
door Carry van Bruggen.
Het had, dat jaar, de laatste dagen voor Sint-Maarten, geweldig gewaaid.
Krakende najaarsstormen, die gewoonlijk tegen schemer kwamen opzetten, hadden,
met de laatste bladeren, levende, dikke takken van de kreunende boomen weggeritst,
hadden pannen neergesleept van de daken der lage dorpshuizen en die kletterend te
gruizel doen spatten op de hardgrijze straatkeien, dat soms 'n troepje
uit-school-komende kinders, luid-kwetterend als 'n bende opgejaagde musschen, van
mekaar stoof, hadden hier en daar 'n boom neergekwakt en 'n stuk van den schoorsteen
geslingerd en de dorpsoudjes, bedenkelijk, hoofdschudden over zoo'n rumoerigen
voorwinter en zeiën, niet te weten waar 't heenmoest, als 't op die manier al inzette,
nog vóór Sint-Maarten.
De lucht werd geen oogenblik helder en de wind was die dagen maar al-door aan
't spoken tusschen de laaghangende wolken. Hij joeg ze rustloos voort en deed ze
aanhoudend buitelen dooreen, liet ze wegwapperen in ijl-grijze sluiers en klompte
ze samen tot ontzaglijke, grauwe pakken, log voortzeilend door de lucht.
Dan schoot hij, ineens, naar benêe, de wind, en het was een gerucht en geratel van
dichtdreunende blinden en klapperende steegpoortjes, die achtelooze menschen
hadden vergeten te sluiten en op iederen straathoek hoog gier-floot hij in 'n deuntje,
luidruchtig, en 'r huppelden wild warrelende bruine blaadjes en papiersnippers,
overpoeierd van straatstof, in wilden rondedans op het fluitje van den wind.
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Wat woelde het grauw-grijze water in den wijden havenkom, zoodat 't eenzame schip,
dat met ingehaalde zeilen en scheefgetrokken ra's voor overwinteren klaar lag,
misschien wel zich verbeeldde, in volle zee te zijn. De jongens, die, waaghalzerig
scharrelend over de balkenvlotten, die 'r in 't water uit-te-werken lagen, daartusschen
hun papierenof klompjes-scheepjes varen lieten, konden zich, zelfs op kousen, niet
staande houden haast op de glibberige, ieder oogenblik ondersoppende balken en
hun stemmen, zorgloos-jong-lachend als ze natte voeten haalden, wapperden weg in
den wind, verwarden dooreen als de touwtjes van de oproerige scheepjes, die ze geen
baas konden blijven.
Trokken ze ongeduldig, te driftig, dan knapte 't draadje en 't scheepje dobberde
weg in de ruime, grijs-golvende havenkom, met de wolkige, grauwe lucht erboven...
't hield zich even goed, dapper rechtop met z'n bol-geblazen zeiltje, kantelde dan
opzij, 't witte zeiltje vlakliggend op 't water, ineens heel kleintjes en hulpeloos, 't
gebroken touwtje wapperend achteraan.
De wind zat den kinders in 't hoofd en ouders en meester-op-school klaagden
omdat ze zoo druk deden en ongedurig, meer oog hadden voor 't stof gewar op de
speelplaats buiten dan voor de witte, leerzame cijfers op 't bord en 't fluitje van den
wind of 't takjesgetikkel tegen de ruiten leuker vonden dan 't do-re-mi van den
notebalk.
Soms werd 't dan ineens zoo grauw, dat midden op den dag, meester de lampen
aansteken moest, die gewoonlijk maar enkele, diep-wintersche dagen 'n laatst uurtje
brandden. Dat gaf dan in 't donker, een pret van mekaar aanstooten om 't leuke van
lichtop in school... en meteen zilverdiagonaalden de grauwe ruiten van den regen,
die fijntjes neerspoot uit een dikke overladen wolk.
Maar toen dat tegen St. Maarten niet overging, bleekte de pret er wel een beetje
af. Wat moest er worden van den vroolijken ommegang met lichte lampionnetjes,
als de wind zoo spoken bleef en de regen, lijntjes-verraderlijk, telkens even kwam
neerspetten. De lampionnetjes zouden in brand vliegen en de kaarsjes dooven. En
wàs eenmaal 't pitje nat, dan kreeg je ze niet meer aan.
Nee, nu 't zoo vlak op Sint-Maarten was, moest 't maar gauw weer goed gaan
worden. Na de zomervacantie - 't lekker zwemmen
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in de havenkom en 't zwerven door de polders en weien dan voorbij - was er, tot de
sneeuw kwam, niet veel dat 't saaie van lange herfst en voorwinter brak. De dag van
Sint-Maarten viel daar leuk-licht tusschen, gaf vroolijkheid en tastbaren buit, centen
en gebedelde koek in de winkels, endjes worst bij den slager en wat 'r verder te halen
viel.
En dan 't loopen met die lichte, kleurige lampen in je hand door 't zwarte donker
van November-avond, en vergelijken, tot je wist, wie 'r van 't jaar de mooiste had en mekaar tegenkomen en vertellen van veroverde centen, van 'n meneer, die ze zóó
maar te grabbele gooide over de steenen en zei, dat 'r 'n dubbeltje bij was - maar dat
had niemand gevonden -, en je pèt vol lekkers, echte, vette leverworst en
apenmangeltjes en heele knoesten vijgen - en mekaar zeggen, waar je heen moest,
omdat 'r 'n bakkie vol hallefies in de gang stond en iedereen wat kreeg, en wáár ze
je lieten staan op den stoep en niet-eens-open-deeën, en dat je bij dat ouwe rijke wijf
aan 't Schapestraatje de hééle Sinteremaarten moest afzingen, expres omdat ze zoo
gierig was en 't zingen niet kon lijen.
En dat zou de wind, die leelijke pretbederver, nu allemaal verstoren gaan. Want
al liep je met je lichte lampje dapper in den wind, en al zong je de heele
Sinteremaarten èn van 't heertje met den rozenkrans, en 't liedje van den rommelpot,
wat gaf 't, als de menschen 't vertikten open te doen en je stilletjes lieten staan op de
stoep.
Zoo kwam de dag voor Sint-Maarten en toen ze 's middags uit school kwamen,
bulderde de wind harder dan ie 't nog gedaan had.
Wat ging-ie te keer! Hoog in de lucht was 't een woest geweld en getuimel, waar
de moedwillige wind de geduldige wolkenkudde aanjoeg en dreef voor zich uit - en
beneden in de straat heerschte hij ook, overmoedig. Schoudermanteltjes van oude
juffrouwen lichtte hij in de hoogte, kietelde kil de magere ruggen.. en helderwit vlekte
tusschen 't grauw van gevels en winterkleeren, in de grijze winterstraat, 't propere
ondergoed van 'n dienstmeisje, dat even 'n gilletje gaf, om 't ondeugend-speelsche
van wat de wind 'r daar leverde, dan boos, geprikkeld in 't ronde sloeg met 'r paraplu
naar de jouwende jongens. Die hadden pret... dat ze 'r even den heelen Sint-Maarten
voor vergaten, pret, die ze de wangen aan-
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gloeide en in de oogen een lichtje ontstak van guitigen moedwil, of ze wat graag nog
meer dienstmeisjes met opgewaaide rokken zouden hebben nagejouwd.
Maar ineens waren ze stil en luisterden. Op den holdebolderenden wind kwamen
gebroken, vage klanken nader, geluid van helder metaal-op-metaal. De torenklok
kon dat niet zijn... die klank was ze innig-eigen en bekend genoeg... en 't' was geen
heel uur ook... En 't brandklokje op 't stadhuis zou je, bij dien wind, niet hebben
kunnen hooren. En beduusd groepten ze 'n oogenblik stil-luisterend op elkaar tot 'r
ineens een op 't idée kwam, dat 't de omroeper wezen moest, en dat gaf, of 't
afgesproken was, op één moment, stuwbeweging in 't heele jongensklusje, dat ze
armzwaaiend en klompklepperend vooruitholden, op goed geluk af rechtuit de smalle
straat door, die vervuld was van windgerucht.
Er was weer even 'n fijntjes-spetterend regenbuitje, dat lekker neerkoelde op hun
heete wangen en de wind, voor 'n momentje, bedaren deed.
Nu hoorden ze ook duidelijk, dat 't de ouwe dorpsomroeper was, die z'n forsche
zes slagen sloeg, op 't klankig koperen bekken, dan met alle inspanning van z'n oude,
nog stevige longen tegen den wind in, uitschreeuwde:
‘dat seudert Zundag van de voorlejen week vermist werd Jacob Veeke Gerritzoon,
wonende an et Havenstraatje op nommer acht-enne-seuventig - waar ie Zaterdagavond
't laast was gezien en dat de burregemeester an een ieder, die inlichtingen kon geven,
vrindelijk verzocht bij hem te kommen op 't stadhuis.’
't Hoofd ferm op, de grauw-grijze haren onder z'n petje uit fladderend in den
kouden wind, die 'm neus en wangen blauwpaars marmerde, voelde zich de ouwe
omroeper, omkringd van in verrassing luisterende kinders en menschen, wèl
gewichtig. Meestal immers was 'r niet veel belangrijkers aan te kondigen dan dat
er... ‘achter den Dam lag een groote skoit met versche, levendige gárreneel...’ Dit
kwam niet alle dagen voor, dat 'r 'n man werd vermist, dat z'n met bekkenslag
rondgedragen nieuws werkelijke emotie wekte.
De jongens gaapten in verbazing, keken onnoozel rond zich of ze den verdwenen
man ergens op 'n straathoekje zouden zien staan... en als de omroeper na de zes
kletterende bekkenslagen,
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die z'n aankondiging stevig onderstreepten, zich weer in beweging zette, sjouwde,
of 't vanzelf sprak, de heele troep mee: 'n Half kinderschooltje hupte er om den ouden
man, soms zoo vlak vóór z'n voeten, dat hij ze, kwasi boos-brommend, op de vlucht
joeg, en de wind, die z'n buldergerucht niet staakte, dee frisch-op-fladderen bonte
meisjesschorten, losse kieltjes en jekkertjes... dat 't beweeglijk troepje wel 'n bende
van luidruchtige en beredderige vogeltjes leek. 'n Enkele maal wipte hij 't petje 'n
vlasbol van de kruin, dat die onder 't in den wind verwapperend gelach van de anderen,
schrik-struikelend vooruitschoot, telkens vergeefs grijpend naar 't over de grijze
keien snelhoepelende ding.
't Was zoo al donker-avond haast geworden, als ze in 't Havenstraatje kwamen,
maar 't lage huisje van Jacob Veeke Gerritzoon was gauw genoeg uit-te-kennen aan
't klusje vrouwtjes, dat bijeenstond voor de deur. Want 't lag er juist wat in de luwte
'n beetje achteraf, tusschen 't vooruitspringend bakkerijtje, met z'n eene smal-hoog
winkelraam in 't enge geveltje, waarvoor in 't druilig licht van 'n petroleumlamp drie
wit bestoven bollen lagen en 'n teenen mandje stond met versche kadetjes -, en 't
huisje van juffrouw De Gooyer, die jaren lang - dertig jaar zeien ze - bij één-zelfde
familie had gediend, nu 'n lijfrentetje had en zich juffrouw liet noemen.
Zij zelf, met 'r stakig lichaam en in zure trekken vast-gerimpeld gezicht van
versmade en eenzame ouwe vrijster, voerde 't hoogste 'r schriel-piepend stemmetje
kampend tegen den wind, die 'r de brokjes van wegvoerde, vóor ze de gretig
luisterende ooren van 't klusje buurvrouwen bereikt hadden. Te midden van 't lawaaiig
geflapper van zware rokken om stakebeenen hielden ze, hoofdgebogen, 'r hand
geschulpt om 't oor... schreeuwden, mekaar halfverstaand, allemaal tegelijk, maar
met de fladderende mutsebanden woeien haar de woorden achter over de schouders
weg. Vandaag spaarde de dartele wind 't luwste plekje niet.
‘Van Zundag af, mensch’ schreeuwde juffrouw De Gooyer, haar beenig gezicht
met grove kaken paarsig van inspanning, tegen half-doove vrouw Berg.
‘Blief u?’ vroeg die, hand aan 't oor, 't hoofd, met oogen en mond wijd open in
brandende nieuwsgierigheid naar détails van 't geval, waarvan ze zoo pas 't eerste
woord vernam, naar de spreekster heengebogen.
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‘Da jài doof ben as 'n pot’ vinnigde De Gooyer, nijdig, dat ze zich niet kon
verstaanbaar maken.
Dan meteen schoot de wind met hoog gefluit even op, naar boven en in plots
neergevallen stilte klonken de te luid gezegde woorden ineens hard-duidelijk:
‘Wâ pot?’ vroeg onnoozel, vrouw Berg. Maar de andere, blij, dat ze even rustig
praten kon, ratelde er haastig over heen:
‘Eerst doche we, dat ie s'n eige verhange had... trouwes, dat had 'k allang sien
ankomme, op soo'n leefe kan geen sege ruste... 'n man, die s'n eige moeder
vermoordt.....’
‘Dâ sou ìkke nie wille geseid hebbe, buur...’ vermaande zeurig ouwe Lijs-Kee,
die 'n turfzaakje dee en kousen breidde voor anderen ‘da's nie beweese... da's nimmer
beweese. Wat wùllie wete is, dat 't mensch van de trap is gegleeje, mèt da se de wasch
van 't solder haalde... en alleenig hum sellef en ons-lieve-Heer wete... of ie d'r d'r-of
gegooid hêt...’
‘De heule buurt sei et’ viel 'n pootige dienstmeid juffrouw De Gooyer bij... ‘'r was
over niks anders praat... En dat ie 'r sloèg, 't ouwe mensch..., dat hêk sellef van me
tante, die d'r vlak an gewoond hêt...’
‘Och, netuurlijk’ smaalde De Gooyer, met minachtenden blik naar Lijs-Kee...
‘enne dan nou... altijd alleen... is dat 'n leefe... geen vrouw over huis en nooit 's met
kammeraas en nooit 's in de kroeg... da 's 't berouw... want vroeger, iedere dag, die
God gaf, besope met permissie, as 'n staartmole...’
De bakkerin kwam 'r stoepje afgewipt, sloot zich aan...
‘'t Is me 'n gevalletje’ snaterde ze, met 'r opgeruimde stem. Ze had 'n vroolijk bol
gezicht en 'n frisschen mond met gave, witte tanden tusschen twee rood-blozende
koonen.
‘Nou’ begon dadelijk vrouw De Gooyer... zèg jai 't nou maar deris, buu-vrouw
Harders... wat 'n loeris of ie was.....’ Meer vrouwen uit andere straatjes, waar de
omroeper met helkoperen bekkenslag 't spannende nieuws al heengedragen had,
kwamen bij 't groepje. Ze sloten dicht aaneen, en drongen zich in 't luwste hoekje,
dat degeen, die in 't midden stonden, zich voor 't minst zouden kunnen verstaanbaar
maken.
‘Een loeris’ kwalificeerde de bakkerin met overtuiging magere De Gooyer na,
hoewel ze geen van beien wisten wat 't woord precies beduidde... ‘dàt was ie... Van
't somer hêt-ie me
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Grietje met de tang achterna zete, omdat ze 'n pinksterblommetje wou plukke in s'n
bleekie - en as je nou denk, dat ie dat noodig hêt... néé... want se wasch gaat
buiteshuis... 't kind kwam kepleet met de stuip op 'r lijfie van de skrik thuis.’
‘Daar hê je 'n 'm’ riep ineens vrouw Leur, die 't laatst gekomen was en om den
wind niets had kunnen hooren. Een paar keerden zich haastig ontsteld om.
‘Wiè...?’
‘Gut, mensch, de omroeper... doch je, dat 't hùmmes was... nee hoor, die is weg...
en die blijft weg... levedig tenminste...
Vrouw Harders, die Roomsch was, bekruiste zich haastig, rilde.
Daar joelde, den stevig-stappenden ouden man woelig omkringend... de
opgewonden jongens en meisjes-bende aan... en de wind begon weer op te bulderen,
nu hij hoog in de lucht de lijdzame wolkenkudden weer eens had
dooreengestommeld... woest lawaaide hij opnieuw door de smalle, haast-duistere
straat... en 'n felle slag, die ineenen rinkelde, sloeg schrik door de vrouwtjes-klus.
‘Wa 's dàt?’ gilde vrouw De Gooyer.
‘Je poortje stond open, mènsch’ gul-uit lachte de dikke dienstmeid..., die zich,
gezond-luchthartig, vermaakte met bibberigen ouwe-wijfjes-angst... ‘en nou klapt
de wind et dicht.’
Dan, in denzelfden toon tegen den nu dichtbijen omroeper:
‘Nou baas, is ie al terecht?’
‘Nog niet vrijster’ gaf die de scherts terug, ‘nog niet... dâ sal wel morrege worre,
sou 'k denke... Maar ik ben klaar met 'm... en ik gaan gauw naar huis om 'n warrem
bakkie... 'n avend mensche...’
Enkele vrouwtjes, die kinderen ontdekt hadden in den troep achter den omroeper,
pikten, met nijdigen armruk, hun kroost uit den hoop, spoedden zich, de stribbelende
jongens meesleurend of voor zich uit peutend, naar huis, ineens denkend aan den
man, die zóó van 't werk zou komen en voor wie 'r koffie en brood moest zijn.
Zoetjes aan zakten nu ook de meeste anderen af. 'n Viertal vrouwtjes van vlak uit
de buurt, bleef er nog over... vrouw Harders, juffrouw De Gooyer, Lijs-Kee en Leen,
de dikke dienstmeid... Maar de wind werd koud en bulderde woester, naar mate de
nacht naderde.

Groot Nederland. Jaargang 5

547
Dus, na aarzeling van gierig burgerwijfje, die zelf ook altijd voor zichzelf heeft
moeten zorgen, maar bij wie de zucht nog 'ns lekker 'n griezelig geval te bekauwen
't voor 'n oogenblik wint van de gierigheid, noodde juffrouw De Gooyer ze mee naar
binnen, op 'n bakkie troost, als ze zuurzoet lachend zei. En dan nog 'n uurtje, terwijl
de wind hol rumoer sloeg om 't huisje en om dat van Jacob Veeke Gerritzoon, praatten
ze over den verdwenen man... ‘dat ie vast en seeker s'n moeder had vermoord... en
nou van berouw, begrijp je dâ nou niet, Lijs-Kee... s'n eige had verdaan... en of ie
nou s'n eige verdronke sou hebbe... en dat dan nou, soo soetjes an, s'n lijk wel al sou
komme boofe drijfe... dat hâ je altoos, na 'n paar dage...’
't Was lekker griezelig.
*

**

De wind scheen het er, koppig, nu eenmaal op gezet te hebben, den dag van
Sint-Maarten te doen mislukken.
Overdag had ie zich nogal rustig gehouden en was de lucht, de middendaguren,
zelfs even vroolijk geweest van grillig uit 't grijs geknipte lappen blauw, klaar-helder,
alsof de wind-en-regen van vorige dagen ze frisch gewasschen hadden. ‘'t Zou niet
regenen, want je kon, uit 't blauw, wel 'n mansbroek snijen’ verzekerden de moeders
haar pruilenden jongens, die boos-bromden tegen 't weer, dat hun Sint-Maarten
bederven ging.
Maar waarachtig, tegen vier uur 's middags begon ie z'n tuimelspel alweer, holde
hij door de straten en dee de dorre blaadjes en papiersnippers rondedansen op 't fluitje,
dat hij blies aan iederen straathoek, dreef den menschen fijn-prikkelend stof in de
oogen, kaatste met hoeden en petjes van kleine jongens, die luidschreiend met
uitgestrekten vinger hun eigendom nawezen... en tusschen al dat holle tumult spookte
de griezelige schim van den verdwenen man.
Van hem wist nu ieder nieuwe en lugubere details en bij Wiggers, den kruidenier,
had de winkelknecht heel wat zeemanschap noodig, van oogknipjes en vrindelijke
armdrukjes om de vrouwtjes weg te krijgen, die, allang met 'r boodschap klaar, maar
bleven kakelen - in den winkel lekker buiten den wind - de kleine ruimte vullend
met stemmengerucht, waartusschen de knecht nieuwgekomen klanten en z'n eigen
geluid niet meer verstond.
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Ze hadden 't allemaal wel geweten, dat 't zoo afloopen zou, bluften ze tegen mekaar...
op zoo'n leven kon geen zegen rusten. 'n Man, die z'n moeder had vermoord... en 'n
beul voor kinderen was... door z'n kameraads geschuwd werd op 't werk... nooit 'n
stom-woord met iemand praatte... dat mòst spaak loopen.
Van een somberen, gevreesden zonderling had z'n verdwijnen 'm ineens tot iets
buiten-natuurlijks, tot 'n spook gemaakt..., en nu 't leeg stond, had z'n huisje - gewone
krot van twaalfstuivers huur - ineens voor de in ongewone emotie opgeschrikte buurt
't aanzien van iets griezeligs gekregen.
Voor geen gouw-tientje toe, had vrouw Harders, 't knappe bakkerswijfje, verzekerd,
ging ze d'r in... Diender Hermans was 'r binnen gegaan... ze had 't gezien uit 'r winkel...
en bleek as de dood eruit gekomme... Er moest daar binnen iets niet pluis zijn... en
als 'r kinderen - trouwes de schapen dorsten 't niet - 't hart hadden in 't bleekie te
komme... zòu ze ze...
Zoo werd 't avond, maar de wind had geen mêelij met de jongens en hun
lampionnetjes-feest.
Hij tierde in de hoogte en rumoerde in de laagte... klapte als 'n wildeman met
blinden en poortjes, keilde dakpannen kletterend tegen den grond en schudde duchtig
de boomen, die boos protesteerden met luid gemopper van hun kale takken.
Als 'n baldadige kwajongen liet hij, brooddronken, niemand met rust en menigmaal
vlekte 'r in 't grauw-grijs van straat en huizen en menschen heldere toon van
omhoog-gedreven onderrokken, wanneer hij 'n dienstmeisje of burgerjuffrouw in 't
ootje nam.
Maar 't bleef droog en toen 't goed donker was, gingen de jongens, hopend, wat
ze zoo graag wilden, dat de wind nog stillen zou, er toch maar op uit. Hier en daar
begonnen nu uit de donkere huisjes lichtende bollen te voorschijn te wippen...
frischrood, hoog-oranje of zacht, licht-doorschenen groen-ook veelkleurige en
bont-bebloemde.
Aan de korte draagstokjes, die de kinderen stevig vasthielden, slinger-zwaaiden
de ijle dingen heen en weer, zoodat 't door den wind van streek gebrachte
kaarsvlammetje 't heel licht papier van kleurige wanden haast ontstak... dan hielden
ze schuttend de hand erboven, tot 't vlammetje weer rustig puntte naar omhoog.
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En langzaam aan kwamen 'r nu ook al meer lichtjes, warmkleurige vuurbollen in 't
zwarte donker, wissel-wemelend dooreen... 'n Rommelpot knorde... en de door de
straten stuivende wind nam vage, gebroken klanken mee van liedjes:
...de koeie drage hores...
...de klokke drage tores
...de meissies drage rokke
...de jonges drage broeke
...ouwe wijve
...kénne kijve...
... drage schortel-doeke...

Monotoon-melancholisch klonk 't kinder-gedreun door de donkere straten, waar de
wind luidruchtig baasspeelde.
Voor de huisdeuren hielden ze stil, zongen, naïef-speculeerend op de ijdelheid der
bewoners...
...Hier woont een rijk man...
...die veel geve kan...

Maar de meeste deuren bleven, stug, gesloten... 'n heel klompje soms zamelde er, op
de stoep gedrongen, bij mekaar, dicht-warme wemeling van roode, groene, bonte
ballonnen... zwaai-slingerend aan hun stokje... 'n Havelooze straatjongen, zonder
centen om 'n lampion te koopen, stond er met z'n knorrenden rommelpot tusschen
en in 't hooge gezang van schrale meisjesstemmetjes...
‘Er reed es 'n heertje soo welle gemoet...
‘Hij droeg d'r 'n rosekrans onder s'n hoed...

baste z'n al-verweerd geluid van klein-mannetje;
...rommelpotterai...
...rommelpotterai...
...geê me wat en 'k gaan ferbai...

Op 't marktplein leek 't vroolijk van veel lichtende bollen. Maar 't wàs er niet de
lustige ommegang van huis tot huis, waarbij de menschen soms in de deur kwamen
luisteren en centen-uit-deelen... ongedurig zwierven ze in den wind, die op 't open
plein naar lust te keer ging, menig ballonnetje ontvlammen dee, dat 't mooi-broze
papier, na 'n kort fel-vlammend brandje in zwarte flarden van 't stokje vlokte.
Een troepje stond 'r, midden op 't plein bijeen, kleintjes en druilig onder de hooge,
donkere, woest-kraak-waaiende boomen
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en ze toonden mekaar hun schamelen buit van vettig-grijze worstschijfjes,
wit-uitgeslagen vijgen en harde koekbrokken.
Maar uit de verte kwam, wild-werrelend, nog 'n gele ballon aan en 'n groote,
langbeensche jongen liep op 't troepje toe, zichzelf al vooruitroepend:
‘Jongens... sèg... ik weet wat... ik weet wat.’ Nader gekomen stond hij nu stil,
praatte opgewonden:
‘Seg, jonges... we gane Veeke zoeke... met de Sinteremaarte is et toch niks gedaan...
da's nou heelemáál 'n dooje boel...’
Even overblufte stilte, dan vroeg 'r 'n kleintje, onnoozel-bedremmeld...
‘Nou, waar is-die dan, sèg...?’
't Troepje schaterde in spotlach, maar de groote bleef ernstig, verzekerde, rad
sprekend, met overtuigende ‘sèg’s:
‘In de haven, sèg... s'kuur hoor... me fader ree d'r vemiddag langs voor se baas...
langs 't havedijkie en toe sag ie heul in de verte wat drijve... eerst doch ie 'r niet an...
maar as ie thuis komp, seit ie 't an me moeder... en toe ineene kreeg ie 't in se hoofd...
dat 't bèst hummes kon weese... sèg... nou, wie gaan 't 'r mee, soèke...?’
Sluiks, zonder spreken, keken ze mekaar aan. Goed durven deeën ze eigelijk géén
van allen, maar dol-graag willen allemaal. 'n Dooien man te zien drijven in de
havenkom,... maar dàn met z'n allen, was 'n niet alledaagsch pretje.
‘Zie je’ luidruchtig aanmoedigde de groote jongen... ‘às 't hummes is, zegt me
fader... dan moet ie d'r f'nsellef nou nòg weese... en asseme 'm sien... en me brenge
't an bij de burregemeester, krijge me cente óok...’
Het lokte ze wel aan... maar niemand durfde, onzeker of ze allemáál meegingen,
't eerst bijvallen. Zoo stonden ze, stil-overleggend, onder de hooge boomen,
waardoorheen huilend voer de wind. Nu was 't geen spel meer, maar barre ernst van
duchtige, na korte luwing telkens opnieuw aanrommelende vlagen, waarin de
warmkleurige ballonnetjes, die nog 't leven hadden gehouden, woest zwaaiden aan
hun korte stokjes.
‘Nòu’ zei eindelijk 'n kort-gedrongen kereltje, die de anderen altijd de opsnijer
noemden... ‘as ze allemaal meegaan... dan wil 'k ook wel.’
‘Ik óók wel... ik ook wel...’ kwam 't nu los, ‘maar allemaal,
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hoor... geen spullebrekers... kaik hummes es... sèg...’
't Klein ventje van straks was héél bang geworden, beefde nerveus... maar hij wou
zich niet laten uitlachen... 't Angstzweet klamde hem in z'n gezicht als ie aan de
donkere havenkom dacht, met 't woelende, donkere water, met de kippebruggetjes
en vlondertjes, die er in 'n wijden boog overheen gebouwd waren... aan de vlottende,
soppende balken... aan 't eene zeilschip... dat 'r midden in 't water lag... de ra's schuin,
de zeilen ingehaald... met kale masten...
Maar toen bluffige Piet 'm aanwees, schamperde z'n ‘kaik hummes’, besloot ie
mee te gaan en probeerend bits te snauwen, zei hij met bibberstemmetje:
‘Nou, wàtte van màin... denke jullie, dat ik bang ben... net soo min as jullie hoor.’
De anderen lachten, zeien scheldwoordjes,... krakeel dreigde... maar de groote
jongen:
‘Nou... feruit dan maar mette geit... hoeveel sinteremaartes benne d'r nog?’
Ze telden zeven ballonnetjes, maar Piet had 'n roestige lantaarn, met glazen wanden,
vlekkerig besmeerd met 'n half-transparant bietenrood goedje, en hij, die ommers
alles durfde, moest daar dan maar mee voorop loopen.
Als ze, onder den holdebolderenden wind 't Marktplein afklosten, leek 't dorp wel
heelemaal uitgestorven. Geen enkel ballonnetje lichtte er in 't van slecht-brandende
lantaarns zwak doorschenen straten-duister en de winkellichtjes waren allemaal
gedoofd.
Heel in de verte gromde nog 'n rommelpot, maar de wind brak telkens 't monotoon
geknor uit elkaar, liet 't naar alle kanten heenvliegen.
In de donkere straten, door de hooge, kale boomen, heerschte hij nu haast alleen
en 't troepje kleine jongens, dicht aaneen om 'r ballonnetjes te schutten, floot en loeide
hij om de ooren, zweepte ze 't scherpe straatstof in 't gezicht, om 't hen ook maar
gauw te doen opgeven.
Maar stoer-stappend, 't bovenlijf mannelijk gebogen, schoudertjes ingetrokken,
stevigden ze door, de petjes diep in de oogen, kraagjes van groenige jasjes en
verwasschen kieltjes omhoog.
't Havenstraatje gaf, beter beschut door de aaneengesloten huisjes-rijen aan
weerskanten, iet wat verademing... maar als
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dat uit was, kwamen ze op den open havendijk en daar blies ze de wind, bar-boos,
vlak in 't gezicht en weer vloog er 'n lampionnetje in brand, fèl-oplaaiend met roodige
flikkertongetjes, en de wind dee er de nog vonkende kool-vlokken afstuiven, vèr in
't rond.
Langs de dijken aan weerszijden van tamelijk breede haven, stonden, droefgeestig,
olie-lantaarns in wijd-gespatieërde rij, flauw licht vloeide dunnetjes over 't zwarte,
deinende havenwater, maar midden in de lucht zweefde op en neer 't hooge toplicht,
dat 't eenzame schip voerde in z'n groote mast. Flauw onderscheidden de jongens
ook z'n wit-zwart-geblokte romp, die aanhoudend op en neer sopte in 't deinende
water. En ook de boog van vlonders, afgewisseld door hooge bruggetjes, welke de
jolletjes moesten doorlaten van de havenwerkers, die daar overdag arbeidden, werd,
vaagwit, zichtbaar. Een lantaarn stond 'r bij 't begin en zwijgend, rillend van kou en
bibberend van angst, die ze elkaar dapper verborgen, ging 't jongenstroepje daarop
af. 't Vlondertje gaf maar breedte voor één en nu ontkluwde zich 't groepje tot 'n rijtje
van twaalf achtermekaar, met 'n lampion om de andere en bluffige Piet vooraan met
z'n lantaarn.
Vreemd zweefde dat rijtje warmlichtende bollen roode, gele, zachtgroene, als
losgelaten nu voort, langzaam-regelmatig de een achter de ander. Want de kleine
jongens-zelf, waren in 't donkere verloren, hun lichtjes duiden den weg, stegen, als
ze een voor een 'n steil bruggetje beklommen, daalden dan, vlugger, bleven 'n eind
vlak op 't waterniveau langs 't volgend vlondertje, stegen, daalden... verder over 't
zwart-woelig havenwater heen.
Geen woord werd 'r gesproken, maar hun oogen tuurden scherp, wijd-open, in
verlangen, te ontdekken wat tegelijk als 'n vreeselijk spook te aanschouwen ze
vreesden, over het wijde, zwarte water, afgegrensd door de beide lantaarnrijen, die
ombogend elkaar naderden, in de verte zich verliezend 't kanaal langs, dat uren verder
mondde in zee.
Ze waren nu vrijwel vlak bij 't schip en de boog van brug-en-vlondertjes liep
daaromhéén, dan terug, kwam 'n eind verder op denzelfden havendijk weer uit.
't Schip, gansch verlaten, deinde er stom en spokig en telkens als de wind even
stilde, was diep-melancholisch geluid te hooren van water, dat zachtjes omklotste
den boeg. De masten doezelden,
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nauw zichtbaar, tegen de zwarte lucht, maar 't toplicht, tamelijk-krachtig, verlichtte
tot groezelgrijs 'n breede baan woelend water voor den boeg uit.
Boven op 'n hoog bruggetje drongen de jongetjes, instinctmatig zoekend den
warmeren schijn in 't trieste, leege donker, bij elkaar. Hun lampionnetjes lieten ze,
half-gedachteloos, half-speelsch, zweven over den leuningrand en ze bespiedden den
warmen weerschijn, die heel diep uit 't water, maar misvormd tot rimpelige strooken,
naar ze opsloeg.
Bluffige Piet hield z'n lantaarn in de hoogte en over z'n schouder tuurde de groote
jongen, van wie 't plan was uitgegaan.... tuurde scherp-zoekend over 't water.... tuurde,
tot z'n oogen verstrakten in 't kijken en z'n hand, bevend, onbewust heenwees over
't woelig-zwarte vlak.
Achter 't schip òm dreef-deinde langzaam een lichaam naar voren tot in de
flauw-verlichte strook voor den boeg uit, 'n lang, monsterachtig dik en vreemd-rolrond
menschen-lichaam.
Zacht overspoelden het de golven, maar als de wind aanwaaien kwam over de
wijd-open havenkom, schommelde het heftiger, kantelde haast.
Van gruwelijken schrik geslagen, staarden ze er nu allemaal heen, de jongetjes,
klein saamgedrongen troepje boven op heel hoog en smal bruggetje, hun
warmgloeiende ballonnetjes in de hand.... en ze zagen en herkenden het lichaam;
ondanks de monsterachtig-misvormende opzetting van 't gelaat.
Ze herkenden den vermisten man, van wien hùn moeders hun verteld hadden,
dat-ie de zijne had vermoord en die daar nu dood, op z'n rug, z'n gezicht gezwollen
en grauw-wit, te drijven lag in 't kille, zwarte havenwater.
En opeens, zonder afspraak, zonder 'n woord, zetten ze 't op 'n loopen,
klomp-struikelden ze 't bruggetje af, 't vlondertje langs, bruggetje, vlondertje.... hoog,
laag met de nu dol-dansende lampionnetjes, waarvan de wind er weer een aanstak....
tot de stille lantaarn, die 't havendijkje duidde.
Dat leek nu, hoe open ook en kil overwaaid, ineens hun een heerlijk-veilige en
warme schuilplaats, en ze stonden er, diep ademend, stil.
Heel bleek zagen ze mekaars gezichten, met wijde, verwezen oogen, maar niet
één was 'r, die om den ander lachte.
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Dappere Piet, heel zacht fluisterend, overwees 't water, met 't nu ineens weer verre
schip....
‘'t Was hùmmes.... zag je-'n-m?’
En ze fluisterden nu allemaal, met schichtige blikken, tòch zich veilig voelend, al
met 'n ietsje verlangen, uit die veilige verte 't griezelig spook-lichaam nog eens te
zien kantel-drijven.
Maar in 't donker onderscheidden ze niets meer en dan ging 't huistoe.... 't
Havenstraatje door.... en naar zíjn donker huisje met de gesloten blinden zagen ze
allemaal schichtig heen, met angstige, schuwe oogen
Grauw gromde de wind, maar, héél in de verte baste nog de stem van 'n kleinen
zwerver bij 't geluid van z'n dof-knorrend instrument:
‘rommelpotterai....
rommelpotterai....’

Dat dee ze weer bedenken, dat 't Sint-Maarten was. Ondanks de ballonnetjes hadden
ze 't gansch vergeten.... en in verlangen 't vreeselijk visioen te verdrijven van dien
dooden, op z'n rug drijvende man, half ook als bizarre inval.... begon er een 'n
Sint-Maartenliedje te neuriën.... Aarzelend viel de een na den ander bij en in den
bulderenden wind klonken zwakjes hun van diepe ontroering nog na-bevende
stemmetjes....
Sinteremaarte had een koe....
Die most na de slachter toe....
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Verzen
door Annie Salomons.
Zigeunerweisen van Sarasate.
De klanken klagen door den zwaren nacht
Hun zoelen zang van ongetroost verlangen....
Ik bid je, leg je hand niet aan mijn wangen,
Ook ik heb jarenlang vergeefs gewacht,
En bij de eentonig-uitgehuilde klacht
Voel ik mijn ziel door ouden waan bevangen.
De klanken stijgen tot een sterken stroom,
Die zich een bres breekt door het steil berusten.
Ik wéét niet meer, met welken verren droom
Ik vroeger steeds mijn heet verlangen suste....
De stroom is niet te stuiten; - liefde kóóm',
En néém mijn mond, die hunkert naar haar lusten.
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Gebed.
O, leven, geef me wéder uw genade
En 'k zal u danken in deemoedigheid;
Langs leege kilheid ben ik weergeleid
Tot uwe volheid, die ik dwars versmaadde.
In onbewogen hoogheid wilde ik gaan
Boven der wereld vreugdë en haar lijden,
Slechts om ontastbaar-ver gewin nog strijden; Zie nu me als smeek'ling aan uw voeten staan.
Voor de eeuwigheid wilde ik een schat verwerven,
En al mijn dagen bleven leeg van lust;
Ik heb geen schoonen, rooden mond gekust,
Omdat de tijd den blos weer zou ontverven.
O, leven! van den ouden, dorren boom
Der wijsheid heb 'k beproefd, maar niet genoten....
Doch gij, die steeds ontbot in nieuwe loten
Belééf mijn wrakke hart, zoo lauw en loom.
Schenk aan uw kind, wien alles is ontschoten
Eén lichte lente lang een liefdedroom.
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Dood van eer.
Dít was de trots van 't oud-Germaansch geslacht:
Te sterven in den strijd, lansendoorstoken;
Met bloed bevlekt, in wilden kamp gebroken,
Als krijgsman af te dale' in eeuw'gen nacht.
En wien onthouden was dit heet begeer,
Dien ziekte op 't smaad'lijk leger hield gebonden,
Verminkte zelf met wreed-geritste wonden
Zijn uitgeteerde lijf tot schijn van eer.
Zij, die als vrouw het leven moest doorstaan,
En één verlangen slechts in 't hart had branden,
Naar líefde - bracht ze leven; bracht ze dood; En die niét vond, - heeft in haar hoogsten nood
Zich 't stervend hart gewond met eigen handen,
Dat ze niet eerloos zou ten gronde gaan.
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Het Adonisfeest.
Vijftiende Idylle van Theokritos.
vertaald door Edward B. Koster.
Aan mijn collega's Dr. C.A.A.J.
GREEBE en Dr. M.A. SCHEPERS.
GORGO. Thuis Praxinoa? PRAXINOA. Ja thuis. Gorgo, wat kom je laat. 't Is wonder
dat je er bent. - Gauw Eunoa, een stoel, En ook een kussen. GORGO. Prachtig! Dankje!
PRAXINOA. Zet je nu. GORGO. Ik hijg naar adem, hoor, kwam nauw'lijks levend hier
Uit al die herrie: paarden, wagens en de rest. En 't wemelt van soldaten en van
paardenvolk; De weg haast niet te doen, wat woon je 'n eeuwig end! PRAXINOA. Zijn
werk, die dwarskop! Aan het uiterste eind van de aard Neemt hij een hol, geen huis,
dat wij geen buurtjes meer Zijn zouden van mekaar, zoo'n eeuw'ge nijdigaard! GORGO.
M'n beste, zeg niet zulke dingen van je man Waar 't kind bij is, zie hoe de jongen
naar je kijkt. - Kom jongen, kijk niet boos, ze spreekt niet van je pa. -
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PRAXINOA. O hemel, als het jochie 't snapte! - Pa is zoet. - Die ‘pa’ zeg, onlangs ‘onlangs’ noemen we alles maar - Moest in den winkel rouge en wat salpeter koopen,
Hij kwam terug met zout; - een vent van zeven voet! GORGO. De mijne ook, o die
geldverspiller, net zoo'n gek; Voor zeven drachmen kocht-i gist'ren vijf stuks vacht,
Oud vilsel, hondehaar, één vuil en werk op werk! - Maar kom, trek nu je gespkleed
en je mantel aan, Dan gaan we naar 't paleis van koning Ptolemaios, De Adonisfeesten
zien; 'k hoor dat de koningin Iets prachtig-moois bereidt. PRAXINOA. Wie 't breed
heeft, laat 't breed hangen. GORGO. Zeg, als we gaan, dan komen we ook wat wijzer
thuis; Wie verre reizen doet, die kan ook veel verhalen. Kom, nu is 't tijd. PRAXINOA.
Ja, ja, maar 'k heb nog wat te doen; - Wie niets te doen heeft, zooals jij, viert altijd
feest. - Heel gauw nu 't spingerei opruimen, Eunoa; Pas op, jou luibak, dat je 't niet
weer sling'ren laat, De poesjes moeten zeker lekker slapen, hè? - Kom, schiet wat
op. Breng water, gauw! Eerst water, marsch. - Nu brengt ze zeep! Geef op maar.
Niet te veel, slokop! Schenk 't water in. Onhandig mensch, je gooit me nat! Hou op!
- Nu, 'k waschte mij zoo goed en kwaad als 't ging. - Waar is de sleutel van de groote
kist? Breng hier. GORGO. Praxinoa, wat staat die draperie je mooi; En zeg reis, hoeveel
heeft het weven je gekost? PRAXINOA. Gorgo, spreek daar niet van, meer dan twee
minen1) zilver, En 'k heb mijn heele ziel gegeven aan het werk.

1) Een mina pl. m. f 45. -
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GORGO. Maar 't is je ook mooi gelukt. PRAXINOA. Dat zeg je daar nu wel. - Breng
me mijn mantel en zet mij m'n ronden hoed Nu netjes op. - Kind, jij gaat niet. Boeboe;
paard bijt. - Huil jij maar toe; beware me als je 'n ongeluk kreeg! - Kom gaan we. Phrygia, neem het kind en speel er mee, Roep 't hondje binnen en sluit dan de
buitendeur. - O goden, wat een massa volk! Hoe kom je er door, Zoo'n bende! 'n
Groote wriemelende mierenhoop! - Wat heeft de koning toch veel moois tot stand
gebracht, Sedert zijn vader zalig werd; geen booswicht meer Die d'argeloozen
wand'laar van zijn goed berooft, Zooals een sluwe boevenbende vroeger deed, Eèn
pot nat, kwade rakkers, deugenieten hoor. - M'n lieve Gorgo, opgepast! Het
paardenvolk Van onzen koning! - Beste man, vertrap me niet! - De vos gaat steig'ren
- kijk hoe wild! - Wat durf jij toch, Kom, Gorgo, loop! Zijn stalknecht gaat er aan!
- O, o, Ik ben zóó blij, dat ik het kind niet meenam hier. GORGO. Kom, wees niet
bang; we staan een heel eind achteraan, En zij zijn op hun plaats. PRAXINOA. Nu
kom 'k weer tot mezelf. Voor paarden en voor adders ben ik 't meeste bang, Van kind
af. - Haasten we ons, een massa stroomt hier aan. GORGO. Moeder, van 't hof? OUDE
VROUW. Ja, kinders. GORGO. Gaat het makkelijk, De weg er heen?
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OUDE VROUW. De Grieken trokken op de waag Naar Troje, beste kinderen; wie waagt
die wint. GORGO. Dat oudje, dat daar weggaat, lijkt een profetes. PRAXINOA. Een
vrouw weet alles, - zelfs hoe Zeus aan Hera kwam. GORGO. Kijk, Praxinoa, 't gedrang
eens bij die deuren aan! PRAXINOA. Verschrikk'lijk! - Gorgo, gauw je hand! - Jij,
Eunoa, Hou Eutychis1) vast; let op haar, en dwaal niet af. - We moeten samen binnen;
Eunoa hou vast. - Ach, Gorgo, da's toch sneu, daar scheurt me mijn japon. - Zeg,
beste man, pas jij toch op mijn goeie goed! VREEMDELING. 't Is haast niet moog'lijk,
maar toch zal 'k het doen. PRAXINOA. Wat vol! Als varkens dringen ze. VREEMDELING.
Hou moed, we zijn haast binnen. PRAXINOA. Moog' jij, m'n goeie man, voor eeuwig
b i n n e n zijn, Dat je ons zoo helpt; - 'n braaf en medelijdend mensch. - Onze Eunoa
raakt in 't gedrang; kom, werk je er door. Mooi; ‘alles binnen’ zei de man die 't bruidje
had. GORGO. Praxinoa, kijk hier; zie eens die weefsels aan, Hoe elegant en fijn; het
lijkt wel godenwerk. PRAXINOA. O groote Athene, wat een werksters weefden ze En
wat een stiksters maakten er borduursels in.

1) Waarschijnlijk het dienstmeisje van Gorgo.
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Wat echt staat alles d'r op, d'r zit beweging in, 't Lijkt levend, niet geweven. Knap
is toch de mensch. - Wat prachtig ligt hij zelf op 't zilv'ren rustbed neer, Het eerste
donshaar hangt hem van de slapen af, De welbeminde Adonis, zelfs bij Pluto lief.
EEN ANDERE VREEMDELING. Zwijgt stil toch, wauwelaarsters, eksters vol gesnap! Ze maken alles dood met Dorisch plat geklets! GORGO. Zeg, wat moet jij? Wat raakt
het je of we snapsters zijn? Beveel je honden en blaf zelf. Wie doet je wat? Weet jij
wie wij zijn? Van Korinthische' adel, hoor, Net als Bellerophon; - we spreken Dorisch
ook; Een Doriër mag toch Dorisch spreken, is 't zoo niet? PRAXINOA. Van betere
afkomst is geen sterveling dan wij, Op één na.1) Om jou koude drukte geef ik niets.
GORGO. Stil, lieve, want Argea's dochter, zangeres, Een beste ook, die verleden jaar
in 't klaaglied won, Staat klaar en zingt aanstonds 't Adonislied. Je zult wat hooren;
kijk, ze zet zich in postuur. DE ZANGERES. Vorstin, die Golgi lief hebt en Idalion,2)
En Eryx3) steil, o Aphrodite goud-getooid, Hoe hebben U de Horen, zacht van voet,
Adonis Ter twaalfde maand gebracht van de eeuwig-vloênde Styx. Traagst van de
zaal'gen zijn de lieve Horen, maar Met gaven komen zij den sterv'ling steeds
gewenscht. Kupris, Dione-telg, gij hebt naar menschenfaam Van sterf'lijk Berenice4)
tot godin gemaakt, Ambrosia neerdrupp'lend in de borst der vrouw;

1)
2)
3)
4)

d.w.z. koning Ptolemaeus.
Steden op Cyprus, waar een uitgebreide Venusdienst was.
In 't N.-W. van Sicilië, waar Venus Erycina een beroemden tempel had.
Gemalin van Ptolemaeus I Soter en moeder van Ptolemaeus II Philadelphus en van diens
zuster en vrouw Arsinoë.

Groot Nederland. Jaargang 5

563
En U ter wille, veelgenaamde en temp'len rijk, Viert koest'rend Berenice's telg
Arsinoë, Zij, Helena gelijk, Adonis met veel schoons. Oogstweelde ligt vóór hem,
der boomen vruchtenschat, En teed're bloemen, wèl bewaard in zilv'ren korf, En
myrrhe uit Syrië in gouden alabastervaas. Ook spijzen, die de vrouwen reeden op de
plank, Veelsoort'ge geuren mengend met het blanke meel; Al wat van zoeten honing
is en olievocht Ligt hier voor U in vorm van wat er vliegt en kruipt.1) Loofhutten
groen, van geurigzoete dille2) zwaar, Zijn opgericht, en jonge Eroten fladderen Als
nachtegaaltjes boven, die van tak op tak Bij 't wassen van hun wieken wippen op de
proef. O ebbenhout, o goud, aad'laars van blank ivoor, Die den Kronide Zeus brengen
den wijnschenk-knaap,3) En purp'ren beddespreien zachter dan de slaap, Milete tuigt
dit vast en wie in Samos weidt.4) Op 't eene bed ligt Aphrodite's lichaam neer, En 't
and're is voor Adonis' schoone leest gespreid. 't Eene draagt Kupris, rozenarm'ge'
Adonis 't aêr. De bruidegom is omstreeks achttien jaren oud, Zijn kussen steken niet,
dons is nog om zijn lip. Kupris zij thans verheugd, nu zij haar liefste houdt. Maar
morgen zullen wij hem, met den dauw bijeen, Naar zee geleiden die het strand met
schuim beklotst; Met hangend haar en met de gespen losgehaakt, Beweenen wij zijn
heengaan, onze borst ontbloot. O lieve Adonis, hierheen komt ge en naar de Styx
Alleen van alle helden, naar men zegt. Dit won Noch Agamemnon, noch groote Aias
zwaar van toorn, Noch Hektor, de oudste van heel 't kroost van Hekabe, Niet
Patrokles, niet Purrhos, die uit Troje kwam, De vroeg'ren niet: Lapithen en Deukalions
teelt, Geen Pelopiden, geen Pelasgen, Argos' roem.

1)
2)
3)
4)

Gebak met honing of olie bereid in den vorm van allerlei dieren.
Anethum graveolens (anijs).
Ganymedes.
Milete en Samos zijn bekend om schapenteelt en wolbereiding.
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Genade, lieve Adonis, kom weer 't volgend jaar. Nu kwaamt gij ook, Adonis, zegen
waar ge komt. GORGO. Praxinoa, is er iets knappers dan een vrouw? Geloofd om
wat ze weet en zalig om haar zang! - Nu moeten we naar huis. Mijn man heeft niets
gehad, En 't is een heel zuur heer; wee als je 'm hong'rig treft! - Dag, lieve Adonis,
en breng vreugd bij wie ge komt.

Aanteekening.
Theokritos, Bion en Moschos zijn de meest bekende Grieksche bukolische
dichters. Hun trant is o.a. nagebootst door Vergilius in zijn Eclogae,
vertaald door Vondel onder den titel Herderszangen. Theokritos van
Syracuse (of van Kos) leefde in 't midden van de 3de eeuw v. Chr. In het
door mij vertaalde genretafreeltje - geen eigenlijk herdersdicht, zooals de
algemeene naam Idylle zou doen vermoeden - dat in Alexandrië speelt,
komt Gorgo bij haar vriendin Praxinoa, om na wat gepraat over hun
mannen, haar te vragen mee te gaan naar 't Adonisfeest, dat door den
koning (Ptolemaeus Philadelphus) en de koningin (Arsinoë, zijn zuster en
gemalin) gegeven wordt. Allerlei passeert hier de revue, 't gedicht is zoo
goed als modern in verschillende uitingen, in 't eerste gedeelte echt
‘volkstümlich’ en realistisch, en zoo is deze idylle eigenlijk een klein
drama. Misschien ligt er zelfs een mimus van Sophron (pl. m. 420 v. Chr.),
een door de bucolici wel meer nagevolgd dichter, aan ten grondslag. Idylle
I en XI van Theokritos, Moschos' Treurzang op den dood van Bion en een
korter gedicht van denzelfden vindt men vertaald in mijn Verzamelde
Gedichten blz. 372 vgg.
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Nieuwe bijdragen tot de XIXde-eeuwsche litteratuurgeschiedenis
door Jan Walch.
1. Jacob Geel (1789-1862), naar zijn brieven en geschriften geschetst door
Dr. M.J. Hamaker (Leidsche dissertatie).1)
2. Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijne vrienden
gedurende zijne ballingschap (1844-1851), - uitgegeven door Mr. S. Muller
Fz.2)
Hierbij eene Nalezing.3)
I.
Het lagere volk, dat nooit gewoon was geweest zich in zijn kunst te richten naar de
voorbeelden uit ver verleden tijd, liet in de 19de eeuw zijn stem luider hooren ontplooiïng van eigen geest en gemoed in den eigen vorm, zonder voorbeelden, was
't geen zij verlangden van den kunstenaar. Het classicisme verliest grond. Doch
krachtig hielden menschen met liefde voor de Oudheid - is liefde niet altijd exclusief
- stand tegen de indringers. Hun bolwerken waren de academies.
In dezen stand van zaken vinden we aan de Leidsche academie verbonden een
man die, ijverig beöefenaar van de oude, speciaal van de Grieksche beschaving,
toegerust met een uitgebreide kennis van de litteratuur van West-Europa, niet exclusief
wil zijn - de twee strijdende kunstrichtingen wil vereenigen. - Er is geen essentiëel
verschil tusschen u beiden - in kunst is 't eenig verschil dat van meerdere of mindere
voortreffelijkheid.

1) Leiden - Gebroeders van der Hoek - 1907.
2) Haarlem - De Erven F. Bohn - 1906.
3) Id. - 1907.
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Men kent zijn Onderzoek en Phantasie; zijn Het Proza; zijn Gesprek op den
Drachenfels, vereenigd, met de bekende boutade tegen Hildebrand's Vooruitgang
als voorrede, in dat eene niet zeer dikke boekje, dat voor ons, beschaafde
Nederlanders, ‘de’ Geel is. Er was nog een andere Geel; de klassieke filoloog, de
Leidsche bibliothekaris. Er was ook de trouwe vriend, de zorgvolle, hartelijke en
verstandige huisvader.... In een studie, die van eerbied en nauwlettende toewijding
voor Geel getuigt, heeft Mejuffrouw Hamaker al die verschillende levensuitingen
gebruikt om door te dringen tot de Persoonlijkheid.
Een man van veel begrijpen, een man van wetenschap, dat was Geel. En een man
van vlotte en fijne geestigheid.
Door veel denken over de kunst is hij gekomen, zelfstandig, tot het zuiver begrip
van alle woordkunst: le style est l'homme même.
Dit schijnt ons tegenwoordig heel eenvoudig en voor de hand liggend. Wij weten
dat de kunstuitingen verschillen, doordat de individualiteiten der schrijvers ongelijk
zijn. Ook: dat de individuën ongelijk zijn, doordat zij samenstelsels zijn van
verschillende omstandigheden. Naar de schoonheid van een kunstwerk beoordeelen
wij de schoonheid van zijn maker, en de schoonheid van den tijd, waarin het ontstond.
De kiem van al deze denkbeelden vinden we in het werk van Geel, ontstaan in een
milieu van pruikerige en begriplooze kunstgenootschappen. Onderzoek en Phantasie
bevat een 8-tal verhandelingen en gesprekken: Over het reizen; Tafelgesprek over
zaken van groot gewigt; Over de pligten van een toehoorder; Iets opgewondens over
het eenvoudige; Gesprek op eén leidschen buitensingel over poëzij en arbeid; Nieuwe
karakter-verdeeling van den stijl; Het blijspel bij de Grieken; Over het Delphische
orakel. - Het opstel Over het proza bevat een vergelijking tusschen de verskunst, die
‘niet onedele’ - zooals Geel 't goedig wel wil noemen - ‘dronkenschap’ - en 't
prozaschrijven, waar ‘het verstand den teugel houdt’. Het Gesprek op den Drachenfels
is de beroemde discussie tusschen den classicus Diocles en Charinus, den vriend der
romantiek.
‘Onderzoek en Phantasie’ - het vertoog Over het Proza had mee onder dezen titel
begrepen kunnen worden - hoe zien wij
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die twee neigingen, die twee zielskrachten voortdurend strijden in Geel!
Geel heeft wel bewondering, en nog méér: eerbied voor waarachtige poëzie gehad.
En toch kán hij niet laten zich over die kunst en hare priesters telkens en telkens uit
te laten met een accent van schamperheid. - Neen - zou Geel zeggen - ik heb
onbeperkten eerbied voor de waarachtige dichtkunst, maar....
‘Maar’, zou men willen vragen - ‘hoe verwijlen dan Uw gedachten zoo meestentijds
bij den namaak?’
Geel voelde zich thuis in arbeid - in wetenschap - in geestigheid - in hartelijkheid
- in proza - in verstand.
Geel stond wat nuchter tegenover hartstocht en verhevenheid. Hij heeft een Ahnung,
dat er een levensbeschouwing is, hooger dan zijn verstandelijke inzichten, die van
een hoogte af álles overziet en begrijpt....1) Even kan hij dat standpunt in 't oog
krijgen.... maar hij leeft op lager niveau.
Mej. Hamaker heeft zoo juist, terloopsweg, de ‘verhandelaars en prijsvragers’, die
door Geel zoo fijntjes in hun eigenlijke beteekenis worden te kijk gezet, ‘zijn eigen
liefhebberijgenooten’ genoemd.
‘Eigen lief hebberijgenooten’ - zijn omgeving - maar waarvan hij zich, terecht,
een ver superieur lid voelt.... Terwijl hij toch door zijn nuchteren aanleg blijft buiten
de sfeer der kunstenaars.... in wier werk hij vaak klaarder inzicht heeft getoond, dan
velen hunner zelf....
Welk een aangenamen toon heeft hij in zijn critiek. De ergernis wordt niet tot
verbittering.... och neen; 't is ‘humor’. ‘De lach en de traan’, nietwaar? Misschien
zullen weinig lezers ‘de

1) V.g. Mej. Hamaker blz, 16: Moge ook hij in oogenblikken van innige ontroering in zichzelf
de openbaring van eene Hooge Idee hebben gevoeld, in zijn intellectueel leven besloeg de
speculatie geen plaats. De natuur en de historie zijn de onafzienbare velden, die zijn geest
door middel der ervaring met onvermoeiden ijver bewerkt. Uit die empirie trekt hij voorzichtig
conclusies en geraakt daardoor tot gedeeltelijke (ik cursiveer) verklaring der waargenomen
feiten. Wat echter op die wijze niet begrepen kan worden, laat Geel in mysterie rusten; zijn
belangstelling heeft het wel, maar hij acht zich niet bevoegd het aan te raken. Hij heeft dan
ook nooit diepzinnige aesthetische geschriften bestreden, al kon hij zich met hun inhoud niet
vereenigen. Ik denk o.a. aan Schiller's verheven denkbeelden die door hun metaphysirche
kern voor Geel onaannemelijk moeten geweest zijn.
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traan’ in Geel's lenig en geestig boekje hebben gevoeld - dat boekje dat de strijd van
zijn hart en zijn verstand ver-beeldt. ‘Hoezeer de opstellen ook van uiterlijk mochten
verschillen,’ zegt Mej. H., ‘één doel had Geel bij het schrijven van alle voor oogen
gestaan: hij vond in elk terug zijn streven naar de juiste verhouding van wetenschap
tot kunst; van het strenge verstand dat den eisch van juistheid stelt, tot het gevoel
waarvoor scheppingen der verbeelding onontbeerlijk zijn.’ Dat altijd moeten streven
naar de niet gevonden en niet vanzelf gegroeide harmonie, dat is voor mij in Geel
het onder alles te voelen gemis: ‘de traan’.
‘De lach’, die zich der buitenwereld toont - hoe fijn en geestig is hij - hoe erudiet.
Mej. Hamaker is, voor zoover ik weet, de eerste, die ons attent maakt op de magnifieke
ineenzetting van Geel's opstellen. Bijzonder leenen zich daartoe het Tafelgesprek;
Het gesprek op een Leidschen Buitensingel, en dat op den Drachenfels.
‘Prachtig van samenstel zijn deze drie opstellen. Er ontbreekt geen trekje aan dat
de volheid van leven nog had kunnen verrijken - geen woord is er te veel waardoor
de aandacht van de middengroep in de schilderij en van de kern der quaestie wordt
afgetrokken. Gij ziet in het Tafelgesprek den feestdisch voor u, zooals die is, nadat
het dessert is rondgediend - de borden met vruchtenschillen blijven als stillevens de
tafel sieren - de glazen fonkelen rood en geel; er wordt niet meer weggeruimd - de
flank op den disch is verbroken. Gij ziet asch op tafel en rook om de koppen. Men
wordt gezellig - fijne spijzen vragen de aandacht niet meer - de wijn doet vergeten
dat men als waardig lid van een kunstlievend genootschap daar aanzit. Men wil wel
eens opstaan; terwijl hier en daar een toast te voorschijn vloeit van welsprekende
lippen, gaat men aan het buurten. Zoo vormt zich het groepje dat wij niet meer uit
het oog verliezen: Scaevola, Acilius, Geel, en, leunend achter op den stoel van den
laatste, de buurtende Quaestor. Men ziet hen in ongedwongenheid naar elkander
overgebogen, soms het hoofd even afgewend in de richting vanwaar een officiëel
woord hen tegenklinkt. Handgebaren begeleiden het gesprek tenzij het schillen van
een sinaasappel, of 't kraken van een noot, voor een oogenblik anderen dienst van
die handen vraagt. Het tooneeltje blijft u voor den geest als de eeuwig levende koppen
der “Staalmeesters.” Als “men” gaat opbreken, kan ook
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Quaestor met fatsoen zich aan het pijnlijk verhoor zijner rechters onttrekken. Hij
wacht niet op hen - weg is hij uit de feestzaal vóórdat zij het weten. Maar niet
verbroken is de groep, eer Geel in den geest van Quaestor de werking heeft
teweeggebracht, die hij wenschte.
Het Gesprek op een Leidschen Buitensingel! Zij hadden elkaar ontmoet, Melissus
en Geel, op den weg die van de Koepoort naar Cronesteijn voert. Toen zij de stad
weer genaderd waren, besloten zij nog één singel samen af te wandelen om hun
gesprek te kunnen vervolgen. Wie Leiden kent, ziet hen voort-wandelen op den
Witten Singel; maar anders was hún uitzicht dan thans het onze. Geen huizen
benauwden hen van de linkerzijde; waar theetuinen met hun boomen en tuinhuisjes
hun blik niet belemmerden, daar konden zij zien vèr over de weiden, van het
Studentenpad aan de overzij, tot Voorschoten toe. Zij konden de Vliet zien en de
Wouterenbrug, onontbeerlijk voor de jagers en hun paarden, en zeer geriefelijk voor
de wandelaars, die het Studentenpad wilden omloopen. Het bankje, dat zulk een
uitzicht bood, lokt tot zitten. Een peuëraar schuift dicht langs den oever voorbij; op
Geel's belangstellende vraag of de vangst nog al goed was, antwoordt de man kort
en karakteristiek “Nain, waere heer” - naar de reden hiervan gevraagd, geeft hij ten
antwoord: 'T is te vuyl an de kant.’ Dit intermezzo hielp het gesprek over poëzie en
arbeid weer op gang; het gaf aanleiding tot het vaststellen van een nieuw punt, dat
ook de dramatische poëzie een ‘poëtische arbeid’ is. Op het bankje gezeten, zegt
Geel tot Melissus: ‘laat uw oog eens weiden over die ruime vlakte. - Over die
grasvelden? vroeg Melissus, met een weinig bevreemding: en op die brug, daar in
de verte? - Ja, mijn lieve Melissus! door zulke gezigten werden Poot en meer andere
dichters bezield en verrukt. Of houdt gij landbouw en veeteelt voor ondichterlijk?’
Neen, dat zal Melissus nooit van zich laten zeggen; en nu gaat hij uitweiden over de
voorkeur dien hij als poëet, natuurlijk schenkt aan het liefelijke land boven de stad
waar zooveel leelijks van de gebrekkigheid getuigt van alle menschenwerk. Let gij
wel op het fijne trekje, dat Geel hier bijna ongemerkt toevoegt aan het beeld van zijn
dichtertje uit hooger sfeer? Geel, de bibliophiel, moet hem wijzen op de schoonheid
van het grazige land; Melissus begrijpt zelfs niet goed waarom zijn aandacht gevestigd
wordt op die
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grasvelden en de brug in de verte. Maar spoedig beheerscht hij zich; hij ziet in dat
het hem, den dichter, past de koeien en weiden schoon te vinden en hij gaat
theoretizeeren over een schoonheid waarvan hij niets heeft gevoeld. Na een poos
verlaten zij het bankje; het is mij te vochtig, zegt Melissus, die wel graag een eind
aan het gesprek zou willen maken. Vóór zij de Witte Poort bereikt hebben, heeft
Acilius zich bij hen gevoegd om even zijn vreugde over de nieuwe Horatiusuitgave
te kunnen uitspreken. Onbewust zet hij de kroon op Geel's overtuiging, die deze zoo
even aan zijn vriend Melissus had duidelijk gemaakt. In de nieuwe uitgave toch was
de oude Horatius te voorschijn gekomen, vertelde Acilius; door fijne kritiek, door
voorzichtige snoeiïng waren nu ook diè Oden in klaarheid opgedoemd, waarin vroeger
geen plan te ontdekken was geweest. Dus ook Horatius, de fijne kenner van de kunst
der poëzie - zijn Ars poetica getuigt het - had zijn Oden niet zonder plan gedicht, er
was dus ARBEID in. Nu heeft Melissus genoeg moeten hooren - het gesprek is uit.
‘Hij (Acilius) ging den Haagschen weg op, en wij traden de stad binnen. Melissus
moest links, en ik regts. Vaarwel! zêi hij; ik zal dien Horatius bestellen.’
Mijn citaat wordt te lang om ook nog de geschetste ensceneering van het
Drachenfels-gesprek over te nemen - waarna deze zoo goed en fijn gemotiveerde
conclusie volgt: ‘Tijd, plaats en handeling zijn in deze drie Gesprekken innig met
elkander verbonden; juist door de beperktheid van de plaats en van de vraag die
onderzocht wordt, ontstaat er een zóódanige intensiteit in de voorstelling, dat zij u
voor oogen blijft als de uitdrukking van een portret, waarop gij lang en dikwijls
staart.’
Ik meen den lezer met deze aanhalingen eenig denkbeeld te kunnen geven van de
liefdevolle aandacht waarmee mejuffrouw Hamaker Geel heeft bestudeerd - en van
het voortreffelijk inzicht dat die studie haar, en ons, heeft opgeleverd. Wie na deze
en dergelijke beschouwingen 't behandelde proza herleest, zal er ongetwijfeld meer
van genieten. Is dat niet 't hoogste wat een letterkundige studie bereiken kan?
We stonden hier lang bij stil - het gedeelte van Geel's uitingen, dat behandeld
werd, en de wijze waarop dit geschiedde, waren er oorzaak van. Niet àl de behandelde
stof
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was even ‘dankbaar’ - en zeker is weinig ervan voor het groote publiek zoo
belangwekkend. We krijgen den heelen Geel, met huid en haar - en, men voelt wel,
dat is niet allemaal even licht te verteren. - Ook zullen de schrijfster alle hoofdstukken
niet even vlot uit de pen zijn gegleden; maar zij heeft zich geen moeite gespaard.
Zelfs het haar uitteraard niet gemeenzaam gebied van de geschiedenis der classieke
philologie heeft zij verkend, om ook van deze zijde Geel's individualiteit te kunnen
belichten. De heerschende denkbeelden omtrent de beteekenis der philologie in de
eerste helft der 19de eeuw, en het standpunt van Geel in dezen, zijn nagegaan, en
worden ons eenvoudig en helder uiteengezet. Het is een goed-populair hoofdstuk
geworden, dat 2de, ‘De Geleerde’1) Een enkel citaat uit de conclusiën vinde hier
plaats:
‘Hij2) beoogde (dan ook) een ander doel met zijn stude dan het aesthetische, dat
Bake zich had gesteld - het was zuiver drang naar kennis die Geel voortdreef in zijn
werk. In zijn Voorrede van Dionis Chrysostomi Olympikos, in 1841 opgedragen aan
zijn vriend Bake, toont Geel zelf dat verschil tusschen hen beiden aan. Hij heeft over
die opdracht getwijfeld - zoo vertelt hij - omdat zijn werk een schrijver gold, die niet
tot de eersten behoorde. Bake's afkeer van schrijvers van minderen rang vond hij
zeer begrijpelijk; zij, die verplicht zijn aan de studenten de schoonheid der Grieksche
en Romeinsche litteratuur te leeren kennen, moeten zelf kieschkeurig zijn op hun
lectuur - door een drukken omgang met het minderwaardige zou het beeld van het
volmaakte voor hun blik kunnen worden verduisterd. Maar Geel zelf hield van een
uitstapje naar minder schoone dreven; Dio Chrysostomos heeft hem haast zijn geheele
wetenschappelijk leven door beziggehouden. Wie door dorst naar kennis tot studie
wordt voortgedreven, is niet kieschkeurig op de bron, die zijn dorst zal lesschen; zijn
belangstelling bepaalt zich niet tot “een bepaald phenomenon van beperkten omvang,”
zooals die van Bake deed, wien het om veredeling van den smaak alleen te doen was.
In dit verschil van motief ligt de oorzaak der afwijking tusschen Geel's

1) Het 2de van de Ie Hoofdafdeeling. Mej. H.'s boek is als volgt afgedeeld: Voorlede. I. De
Mensch in den Schrijver. 1. De Proza-schrijver. 2. De Geleerde. II. Geel te Leiden. 1.
Inleiding. 2. De Bibliothecaris-philoloog. 3. Buiten de Bibliotheek. III. Geel thuis. IV. Besluit.
En een zeer belangrijk bibliografisch ‘toetje’: Lijst van Geel's Letterkundige en Philologische
Geschriften.
2) Blz 40.
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opvatting van philologische studie en die van Bake - de aanleg van den eerste voerde
noodwendig tot grootere veelzijdigheid.’
Deze conclusie schetst naar mijne meening Geel uitnemend. Het weten is zijn doel
- dat - volgens mej. H. - ‘tot grootere veelzijdigheid voert.’ Maar voert het diep
doordringen in schoonheid niet tot intenser leven? Of liever: is het daarvan niet een
gevolg? In verband hiermee zou ik even willen stilstaan bij een uitdrukking als (zij)
‘moeten1) zelf kieschkeurig zijn op hun lectuur’ - eene voor Geel's aanleg
karakteristieke uitdrukking.... Die ‘kieschkeurigheid’ beschouwt hij eenigszins als
eene ambtsverplichting - niet als een ingeschapen persoonlijke neiging.
Dat is het, wat ik ook telkens en telkens bij de lectuur van Geel heb gevoeld, waar
hij zoo vriendelijk-geestig en lenig-vlot converseert over kunst en kunstenaars, - dat
hij niet gevoeld heeft: de onweerstaanbaar aantrekkende mácht, die de Schoonheid
is voor den waarachtigen dichter.
Ik moet dit, waar ik stilsta bij den ‘Mensch in den Schrijver’ wel even zeggen - al
is het niet prettig een remmend correctief aan te brengen bij eene volle en zoo
sympathieke bewondering. Geel's Gesprek op den Buitensingel b.v. is alleraardigst....
maar laat toch, na alles, een gevoel van nuchtere teleurstelling bij den lezer achter.
Poëzie en arbeid! De arbeid in 't poëtisch voortbrengen! Heeft Geel dan geen enkel
woord van liefdevollen eerbied, geen enkel wárm woord, voor den kunstenaar, die
met de schoone visie vóor zich, altijd, altijd vóor zich, werkt aan zijn schepping in
de bezieling die dat heerlijke vóor hem, opwekt - eene bezieling, die hem den arbeid
niet doet voelen en niet vermoeid maakt? Had, na 't verslaan van 't poëtastertje, niet
een apotheose van de waaráchtige kunst ons even moeten heffen in een hooger sfeer
van verrukte helderheid? We zouden er Geel zooveel te meer om hebben liefgehad.
Nu waardééren we hem...
Blind voor het prozaïsche in Geel is echter zijne nauwgezette biografe geenszins.
‘Een bijzondere zin voor het werkelijke leven en de beweging om hem heen’ zegt
zij, ‘was in Geel's geest verbonden met een afkeer van diepzinnige bespiegeling’.2)
En

1) Cursiveering van mij.
2) Blz. 15. Interessant is ook de verheerlijking vaa den humor op blz. 31. Vergelijk hiermee
Bolland's Aesthetische Geestelijkheid §§ 38 en 39.
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elders geeft zij Geel's denkbeelden omtrent de verhouding van ‘onderzoek’ ‘phantasie’
zeer juist weer in deze woorden: ‘Een groot kwaad wordt de verbeelding als zij achter
het mom van de strenge gedachte, zich komt mengen in de werkzaamheid van het
onderzoekend verstand en dit ongemerkt verleidt om valsche theorieën te scheppen,
die den toets der werkelijkheid niet kunnen doorstaan.’ Men gevoelt, hoe ‘poëzie’
en ‘arbeid’ voor hem altijd twee afzonderlijke geestesfactoren blijven; twee
mogendheden als 't ware in 's menschen geest, die wel een verbond sloten, maar
elkaars rechten en plichten wantrouwend in het oog houden.
Geel heeft ongetwijfeld in zijne genootschapskringen veel oppervlakkig
getheoretiseer over kunst met zijn fijnen spot doeltreffend bestreden - ‘Geel1) werd
bijzonder getroften door de macht, die sleur, theorieën en definities uitoefenden op
het aesthetisch denken en doen van zijn kunstlievende tijdgenooten. Sleur doet
verouderde instellingen voortleven; theorieën, uit de vereeniging van verbeelding
en onvolledige waarneming ontstaan, beheerschen den geest; definities, die altijd
een subjectief inzicht in het wezen van een verschijnsel weergeven, worden als
absolute waarheid grif overgenomen.’ Den theoretiseerenden geleerden, die zoo
deden, heeft Geel veel geleerd. Hij heeft heel wat gedefiniëer verworpen - en door
woord, en daad! daarvoor in de plaats gesteld: le style est l'homme.
Hij voor zich heeft aan alle definities het land. Zelfs over de philologie, zooveel
naar doel en beteekenis bedefiniëerd, laat hij zich niet uit. ‘Elk beoefene de philologie
overeenkomstig zijn aan‘leg’ - het is dezelfde leus als het ‘Wees je zelf’, die ons uit
‘Geel's Nederlandsche opstellen heeft tegengeklonken.’2)
We citeeren hier de slotwoorden van Mej. H.'s eerste hoofdafdeeling; voor ons de
belangrijkste. Wie ze aandachtig heeft doorgelezen, heeft een goeden indruk van
Geel's persoonlijkheid; een persoonlijkheid die door Geel te Leiden en Geel thuis
nog slechts helderder voor ons komt te staan. De belangstelling, die Mej. H. voor
den zorgvuldigen en verstandigen geleerde, voor den hartelijken mensch heeft gevoeld,
weet zij in ons over te dragen, en we leven gaarne wat mee in dat Leiden van de
eerste helft

1) Blz. 18.
2) Blz. 42.
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der vorige eeuw. We maken kennis met Hamaker en Bake, zijn intieme vrienden,
lezen de brieven van en aan hen; niet altijd even belangrijk, maar altijd Geeliaansch
vlot en helder. Geel's pleegkinderen, Gerard Hamaker vooral, worden goede bekenden
van ons - en later diens vrouw, de ‘lieve Kee’. - Ook aan den jongen Kappeyne en
zijne Colline, dochter van Bake, wordt menige brief geschreven; en warmer gaat ons
hart voor Geel kloppen, als we den fijnen tact genieten, waarmee hij, in eens even
luchtige, maar al-door hartelijk-ernstige woorden, moeilijkheden tracht weg te nemen
tusschen Colline en hare tweede moeder; of Kapgeijne in mannelijke vriendentaal
al te ambitieuse plannen ontraadt. Om niet te veel te citeeren, - hoewel dit erg
verleidelijk is - uit zijn brief aan ‘Colletje’ alleen dit laatste gedeelte:1)
‘Dat uwe mama mij in den arm genomen heeft, is reeds een goed teeken, en zij
heeft het een en ander met lijdzaamheid van mij aangehoord, dat haar welligt door
anderen nooit gezegd is. Ik heb haar voorgesteld u te schrijven, en haar tegelijk doen
‘beloven, dat, indien gij een bevredigenden brief aan haar schreeft, er geen rancune
bij haar over zou blijven. Nu raad ik u, mijn lieve, TEN ALLERSTELLIGSTE, dat gij
dien bevredigenden brief, ZONDER uitstel en vrij van alle opgewondenheid, schrijft.
Gij hebt talent in overvloed, (want uw brief was, van knapte, om in het Handelsblad
te plaatsen!) om zóó te schrijven dat gij bevredigt (maar niet enkel voor den schijn,
hoort ge! dit moogt ge, naar UW karakter, niet!), zonder uw gevoel te beliegen. Gij
zijt die bevrediging aan uwe mama, aan uzelve en uw belang, maar vooral aan uwen
vader SCHULDIG. Arme! waarom vergeet gij, in dergelijke al te menigvuldige
haspelarijen, hoe moeijelijk zijn positie is, en juist temeer, omdat hij zulke en zulke
eigenschappen van karakter en humeur heeft? Er zal een tijd komen, waarin die
scherpe kanten in uw karakter eenigzins zullen afslijten: de tijd brengt die meerdere
weekheid meê; maar ook meerdere vatbaarheid voor zelfverwijt. Spaar u zelve dit,
mijn lieve: en handel nu eens naar uw EIGEN zóó door en door gezond verstand: ook
Kappeyne moet u vrijlaten. Groet hem van mij. Indien ik bij u was, liet ik u mij, met
een kus beloven, dat gij den tijd, die nog, tot uw huwelijk, open blijft, niet moedwillig,
met onaan-

1) Blz. 148.
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genaamheden boordevol zult ophoopen. Hemel! Colline, wat een brief was dat! de
kam in de laagte, de sporen met staal gescherpt, en een flinke sprong in de hoogte.
Wat deerde het u, in Godsnaam! dat uw mama zich bezwaarde, of gij met dat
haastige huren enz. wel DELICAAT genoeg handelde? Waarom dit ZWAK niet een
weinig gevierd? Weet ge wat, Lieve, zoo gij eene eigen moeder hadt, en deze u
dikwijls een, naar haar inzien, minder ingetogen handelwijze onder het oog bragt,
gij zoudt naar haren raad luisteren, misschien ook niet - maar toch doen alsof gij
luisterde! - Dáár zit de kneep! Gij zijt minder verbolgen om de zaak, die u verweten
is, dan omdat DIE persoon het doet! O lieve onervarene, onbedrevene, maar toch lief
in het onmogelijke!
Daarom kus ik u, maar ferm weg, in gedachte: dat zal u niet deren.
L. 25 Jan. 1844. G.’
Natuurlijk maken we ook kennis met de vrouw, die Geel - op zijn 55ste jaar (toen
pas werd Geel ‘groen’, zooals hij zegt) - getrouwd heeft. We zien hem als celibatair
aan 't ontbijt zitten denken aan zijn pleegzoon, die op reis is, en maar niets van zich
laat hooren - we zien hem later met Mevrouw Geel op Sinterklaasavond pakjes
uitpakken en Tasso lezen. We krijgen ‘aardige praatbrieven’ aan de meisjes Hamaker.
‘Ook1) zorgt Geel voor de litteraire ontwikkeling van den vijfjarigen Hendrik Jacob,
zijn petekind. In '49 zendt hij hem bij een prenteboekje (De kluchtige Aap en het
Poesje) het volgend briefje, met groote ronde letters geschreven:
‘‘Kijk Hendrik, dit boekje heeft Sinterklaas aan oom Ko gegeven, en nu geeft oom
Ko het aan Hendrik, en nu zal Pa aan Hendrik laten zien, hoe mooi die poes door
den aap geschoren wordt; en nu moet Pa ook niet meer hem zelf scheren. Kom,
Hendrik, ga nu hard loopen, na Aaltje, en dan door het dorp, en zoek nu overal rond,
om een aap, die Pa scheren kan. Dat zal een pret wezen, als de aap binnenkomt, en
tegen Pa zeit: Menheer mag ik je scheren? - Als hij Pa maar niet snijdt! Hoor

1) Blz. 184.
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eens Hendrik, als de aap Pa snijdt, dan moet gij hem bij zijn langen staart nemen, en
buiten het huis slepen, en weg smijten, dat hij bij Aaltje in de koekepan valt: dan
wordt hij met één gebraden, die leelijke aap! Dag beste Hendrik.
5 Dec. 1849.
Oom Ko.’
Men is zelden in de gelegenheid dergelijke fragmenten uit eene dissertatie te lichten.
De lectuur is er niet onaangenamer om!
Om Geel en de zijnen sfeert het kleine Hollandsche leven.
We hooren een en ander van een geschil tusschen den stedelijken raad van Leiden
en den kerkeraad der Ned. Herv. Gem. over het ‘Huiszittenhuis’. We krijgen een
kijkje in de litteraire en uitgeverswereld, en nemen de overtuiging mee dat klachten
van schrijvers over hun uitgever ook al niets nieuws onder de zon zijn. We zien ook,
helaas,1) dat gekrenkte eigenliefde, Geel zijn gewonen aequus animus in beroering
kon brengen. Trouwens, dat Geel zich wel ‘voelde’ - we weten het reeds uit zijne
brieven2) aan de talentvolle jongeren der Gidsredactie; aan zijn ongepast hautaine en
onverstandige afstraffing van Beets over zijn ‘Vooruitgang’; een leuk-jong doordraven
óm 't genot van 't ‘draven’ - door Geel als iets zeer ernstig bedoelds beoordeeld; en
dan natuurlijk hoogelijk afgekeurd.
We zien Geel leven - dat was voor hem vooral: metterdaad bezig zijn. - ‘Kwel u
niet met te veel gedachten’ geeft ook zíjn weinig speculatieve levensrichting aan.
Hij is 'n echte Hollander - had ook ‘den ontwikkelden zin’3) voor platte en
twijfelachtige grappen, die hem ‘bij al zijn fijnheid van geest en gevoel toch tot een
goed-ronden Hollander stempelde.’
Maar ‘geen cynisme school er in zijn zin voor leste en platte grappen.’4) Dan toch
wel onnadenkendheid en ongevoeligheid, zou men zoo zeggen!
Nog slechts een enkel woord over het Besluit. Het wil mij voorkomen, dat de
schrijfster hier wel eens een beetje te veel toegeeft aan de - trouwens zeer verklaarbare
- neiging om den man,

1)
2)
3)
4)

In de kwestie met den uitgever Van der Hey. Zie blz. 126-127.
Zie De Gids van Aug. en Sept 1906.
Blz. 128.
Blz. 211.
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dien ze met zoo nauwkeurige en hartelijke belangstelling heeft gadegeslagen, nu ook
tot slot een soort van niet geheel verdiende apotheose te bereiden. Het zal geraden
zijn, dit oordeel niet zonder bewijs te laten.
‘Wij hebben kennis gemaakt met een man, die met beide voeten stond in de
werkelijkheid en daaraan zijn liefde en zijn gedachten heeft gewijd - die, onder
voortdurenden arbeid aan de harmonische ontwikkeling zijner gaven, naar bevrediging
heeft gestreefd en zich door het slagen van zijn pogen een levenskunstenaar heeft
betoond evenzeer als een geleerde en als een begaafd proza-schrijver.
Onwillekeurig rijst het verlangen in ons, van hem, die ons door den omgang bekend
en lief is geworden, de levensovertuiging te leeren kennen, waarmee hij aan de
natuurlijke uitleving zijner innerlijke krachten leiding weet te geven, waarmee hij
zich staande houdt, als de ervaringen van het leven het evenwicht dreigen te verbreken.
Hoe schamel ook de gegevens zijn voor de kennis van Geel's wereld- en
levensbeschouwing, zij boeien mij toch - ik wil ze verzamelen en aandachtig bezien.’
Een uitnemende opzet - die nog gevolgd wordt door eene beschouwing, getuigend
van diep levensinzicht.... maar - wanneer we nu met Mej. H. weten, dat voor alle
waarachtig leven noodig is het religieuse gevoel, dat ‘het leven leert zien, niet als
bestaande in zichzelf, maar als gesproten uit een Hooger Beginsel,’1) 't gevoel, dat
den mensch zich doet kennen als een van de verschijningsvormen in een Goddelijk
Geheel - en we leeren dan, dat ‘Geel's empirische geest het religieus gevoel niet kon
loochenen (sic!), zoo min als eenig ander verschijnsel; maar 't moeilijk vond, de
redelooze scheppingen van dat gevoel te aanvaarden’2) - dan zien we hem, tot aan 't
eind van zijn leven toch nog maar staan in den voorhal der geestelijke schoonheid....
Toen Hamaker hem met den dood van een beambte aan de Bibliotheek ‘heel
naivelijk’ had geluk gewenscht, antwoordde hij: ‘Ach, voor mijn deel had de arme
drommel mogen blijven leven - een dergelijke verschijning in dit leven geeft stoffe
tot nadenken’; en toen de oude mevrouw Reinaldt, van wie Geel niet hield, zwaar
ziek was, schreef hij: ‘De benauwdheden stijgen, en zij lijdt veel. Ik weet wel, mijn
lieve Gerard, wat gij denken en

1) Blz. 198.
2) Blz. 199.
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zeggen zult; maar ik kan er toch niet toe komen, iemands dood te wenschen, al had
ik noch achting, noch liefde voor hem, maar wel belang bij zijn ondergang.’
Als nu zulke uitingen geëscorteerd worden met zinsneden als ‘Geel openbaarde
zijn religieus gevoel in zijn piëteit voor het leven1), die hem nooit iemands dood kon
doen wenschen, ook al zou die dood veel smart en ellende doen eindigen’ - en ‘Er
spreekt uit deze woorden een waardeering van het leven, zonder redelijken grond een liefde voor al het geschapene, alleen òmdat het ademen kan - een vaag bewustzijn,
dat het leven meer is dan ons wordt geopenbaard’, dan - dan zijn we geneigd, in
navolging van Geel, eens ‘met een komiek gezicht naar boven te kijken, het hoofd
links of rechts te wenden en met het oog te pinken’2) om de zoo ineens ver boven de
aarde zwevende te volgen.
Dergelijke beminnelijke inconsequentietjes vinden we meer - in het Besluit vooral
- ook in het voorafgaande3) wel.... Hoe verklaarbaar echter dat iemand, die zich tot
den geest van Geel zóó voelde aangetrokken, voor 't oordeel van een nuchteren
buitenstaander wel eens wat te ver gaat in hare hartelijke bewondering - een
bewondering, waaraan wij een belangrijk en frisch boek te danken hebben, vol
waardevolle citaten, en opmerkingen van juist inzicht.

II.
Met Bakhuizen van den Brink zijn we een geslacht verder.
We zouden hem door zijn vaderlijken vriend Geel, met wien we nu toch ook in
gezelschap zijn, kunnen laten introduceeren.
In een der in De Gids gepubliceerde brieven aan Potgieter noemt

1) Cursiveeringen natuurlijk van mij.
2) Zie 't vermakelijke staaltje van Geel's talent voor voordracht op blz. 5.
3) Men vg. b.v. blz. 32 onderaan met 't oordeel op blz. 127, regel 16 vg. Op de eerstgenoemde
plaats zegt de schrijfster over Geel's Mededeeling aan alle recenserende geleerden in ons
Vaderland: ‘Hoe boos was Geel! Zijn brochure getuigt wel van hoeveel belang hij de wijde
verbreiding in ons land van Sterne's humor achtte; maar tevens, dat de humoristische berusting
hem verliet zoodra hij stond tegenover oneerlijkheid. Over domheid, waanwijsheid en
onbetrouwbaarheid stortte de idealist zijn heilige verontwaardiging uil. Zij weerstreefden
den vooruitgang, waarin Geel geloofde.’
En op blz. 127 lezen we naar aanleiding van ditzelfde pamphlet:
‘.... het pamphlet dat hierop Geel uit de pen vloeide, was zijns onwaardig; het lijkt in drift
geschreven, onder invloed van persoonlijke gekrenktheid.’
Dat is iets anders dan ‘HEILIGE verontwaardiging’, nietwaar?
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de Leidsche bibliothecaris Bakhuizen ‘den man, die wist wat hij wilde, die de
wetenschap in alle hare rigtingen niet uit het oog verloor, en die een criterium der
verschijnselen bezat in zijne onbegrijpelijk ruime en diepe kennis, vereenigd met
een scherp oordeel, en met wijsgeerige beginselen, die hem vast deden staan, waar
menigeen weifelt en wankelt’,....
Niet omdat het precies onze gevoelens vertolkt, nemen we dit oordeel over. Wel
om voelbaar te maken, welk eene ‘lichte dronkenschap der betoovering’ - 't woord
is van Zimmerman1) - de geniale persoonlijkheid van den hartstochtelij ken geleerde
hun, die met hem in aanraking kwamen, naar 't hoofd deed stijgen. De ‘betoovering’
week - maar wie in 't heden met nuchterhelderen geest het leven trachtte mee te
voelen van dezen genialen en sensueelen kind-mensch, wie de kernachtige
scheppingen van zijn wetenschappelijken hartstocht genoot, hem zag zwieren en
zwerven vol levenskracht en levensdurf - stèrk begeerig naar der Vaderen schoonheid
- zij 't ook naar der Vaderen roem daarbij - wie mannelijke stoerheid en mannelijke
teederheid liefheeft, en zedelijke zwakte door begrijpen kan verschoonen - hij moet
Van den Brink bewonderen en van hem houden beide.
‘De oude heer Van den Brink (Rein's vader), was een ongeletterd, onkunstlievend,
even ongezellig als huiselijk man, maar een regtschapen makelaar en trouwhartig
kassier’2) - hij was ‘stemmig als de saijetten kousen die uit den korten broek te
voorschijn kwamen’3) - de moeder ‘zedig als de neepjes harer kornet’.... ‘Zoo
bewegelijk, zoo uitgelaten als hij opwies, zoo bedaard, zoo ingetogen droegen zich
zijne ouders.’

1) Die onder den titel Potgieter's Bakhuizen van den Brink in De Gids van 1872 zeer rake dingen
zegt omtrent het karakterverschil tusschen beschrijver en beschrevene. Wie Potgieter's
allerbelangrijkste biografie van Bakhuizen las, verzuime vooral niet van deze beoordeeling
kennis te nemen. Verder zijn voor de kennis van Bakhuizen belangrijk: een artikel van Fruin
over hem in De Gids van 1886; de aardige opmerkingen van Huet, waarmee hij zijne
aanhalingen uit Potgieter's biografie doorspekt, (Litt. Fant. & Kr. III) en het kloeke artikel
van Kernkamp in de Juni- en Juli-afl. van Vragen des Tijds.
2) Huet - Litt. Fant. & Krit. III - 157.
3) Potgieters Biografie van R.C. Bakhuizen van den Brink XXVI. (In Studiën en Schetsen over
Vaderlandsche Geschiedenis en Letteren door R.C. Bakhuizen van den Brink II.)
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‘Groot genoeg om alleen naar school te gaan werd de schalk, uit wiens levendige
bruine oogen schranderheid flikkerde, nog steeds door eene dienstmaagd gehaald.
Wat baatte het hem dat hij weigerde aan den boezelaar voort te slenteren? dat hij
weerstand bood? De hoede werd een knecht opgedragen; hij zag zich bewaakt, toen
het hem goed zou zijn geweest, te vallen om te leeren opstaan. Bedreigd door
vertroeteling in karakter, helaas! als in kleeding, mogt hij springen noch vechten;
had hij het gooijen met sneeuwballen, een enkel maal beproefd, met een bestraffing
te boeten, dagen lang herhaald; en bestond hij geen dier guitenstreken, in welken
zijn leeftijd zich pleegt te verlustigen, maar miste er ook levenslang den moed door,
dien zij kweeken, op de proef stellen en leeren zegevieren.’
Kerksch en vroom - maar puriteinsch bekrompen was de omgeving, waarin Rein
opgroeide, hij de forsche jongen, graag van eetlust en van eene gezonde zinnelijkheid.
Onhandig en linksch voelde hij zich er door, al onder zijn kornuiten op school. De
arme jongen! Geen bekoring van kunst en smaak in 't huis waar hij opgroeide - erger
-: geen vrouwelijk charme, - eene wijding die een geest als de zijne niet straffeloos
ontberen kon Hij mocht studeeren; dat wilde zeggen: domine worden. Hoe mag zijne moeder
zich illusies hebben gemaakt: hem eens het eenig ware geloof, dat was de leer der
Nederduitsche Gereformeerde Kerk, zuiver te hooren verkondigen!
Reinier werd dus student - de kleinste der twee tuinkamers in zijn vaders huis werd
zijn studeercel. Hij werkte er, altijd door - zijne liefde voor het Grieksch was één
zijner ‘ontluikende hartstogten’ - zooals hij zelf zegt - wijsbegeerte, nieuwe letteren
waren andere.
Breêroo was hem een openbaring. ‘Gij zult lagchen tot ge stikt,’ bestrafte de
moeder, als hij de vrienden had uitgelaten, met wie hij de geestigheid, door hem
gevonden en gewaardeerd, genoot zoo ver de weg naar de voordeur leidde. ‘Toch
niet, was zijn wederantwoord; ik gier het immers uit.’ Gelukkig! hij kon nog
schaterlachen in die omgeving - en hij heeft daar zijn leven lang van gehouden, tot
hij in de jaren van zijn archivariaat de ouderwetsche kolomkachel, waarop zijn
beslijkte laarzen rustten, bij elke beweging van zijn logge gestalte deed schudden,
wanneer hij, bewegelijk en druk gesticuleerend, ‘de drukke klanken van zijne
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luide zware stem accompagneerde met breede gebaren, telkens uitbarstend in daverend
gelach.’1).
Is er iets, dat U mishaagt in dit beeld? Iets onbeschaafds - iets plebejisch? Iets al
te zelfvoldaans?
‘Ik zal wellicht geacht worden iets overtolligs te zeggen, wanneer ik er bij voeg,
dat zijn optreden ongedwongen en vrijmoedig was,’ zegt Zimmerman, ‘tot miskennens
toe der grenzen, aan die beide eigenschappen door goeden smaak, gewoonte of
bescheidenheid gesteld. Toch is de vermelding niet geheel overbodig voor wie de
beschroomdheid en raideur - ik wensch het woord linksheid niet te gebruiken - zijner
jeugd hebben gekend. Maar Bakhuizen is niet de eenige, zelfs onder de mannen van
genie geweest, die hunne aangeboren schroomvalligheid onder den mantel van den
overmoed trachtten te verbergen en zich tot zekere mate moesten opwinden om hun
natuurlijke blooheid te boven te komen.’
Ik ben niet zóóver op mijn kort levensverhaal vooruitgeloopen, als het wel schijnen
mag, waar ik, zooeven nog in 't milieu van den jongen Amsterdamschen student, nu
spreek over eigenaardigheden van den archivaris. Het bruskeeren van vormen en
levenshoudingen, waarmee hij in zijne omgeving niet gemeenzaam was geworden,
valt in het begin van zijn Leidschen studentetijd, die in 1831 aanvangt, 5 jaar nadat
de 16-jarige als studiosus aan het Athenaeum was ingeschreven. Hij was daar te
Leiden gekomen met een wetenschappelijke vorming en een wetenschappelijk inzicht,
die hem recht gaven van uit de hoogte op zijn nieuwe omgeving neer te zien - een
recht, waarvan geen humaniteit, geen kiesche schroom hem weerhielden gebruik te
maken. Hoe kon zijn ijdelheid2) het dulden, dat híj, die zich aldoor zoo verheven
voelde boven de wetenschappelijke sfeer der Leidsche Academie, dat hij daar door
gebrek aan manieren telkens een sukkelig figuur zou slaan?
Hij klaagt te Leiden3) bitter over verveling, en over ‘het ongerijf van deze stad
voor de verstrooijing.’

1) Zie de Inleiding der door Mr. S. Muller Fz. uitgegeven Briefwisseling blz. XX.
2) Prof. Kernkamp betoogt in Vragen des Tijds van Juli, dat Bakhuizen niet ijdel was; op, naar
mijn bescheiden inzicht, zéér zwakke gronden. Zijne eerzucht moet deze schrijver wel
erkennen. Maar is deze zonder ijdelheid denkbaar? Zie ook o.a. Fruin's art. in De Gids van
1886 IV - blz. 441, en vooral 444.
3) In een brief aan zijn vriend, den lateren Amsterdamschen hoogleeraar Jan van Geuns; nog
bestaande, maar als zooveel van de door Potgieter in zijne biografie gebruikte correspondentie,
niet uitgegeven.
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Toch vond hij, zoo al niet aanstonds, vrienden te Leiden - Cobet; en de professoren
Bake en Geel. Op de betrekkingen van deze laatsten tot den genialen student komen
we nader terug.... Hij wendde zich af van de theologie - de litteratuurstudie was het,
die hem voorloopig bijna geheel in beslag nam. Maar ook andere ‘verstrooijing’. en
prikkels vond hij te Leiden - van minder gewenschten aard. Losbandigheid werd
eene gewoonte.
In 1834 roepen zijne ouders hem terug naar Amsterdam. ‘Het vorige jaar had hij
kennis gemaakt met Potgieter, en sedert 1834 trad hij meer dan eens op als schrijver
van opstellen die zeer werden gewaardeerd. In dit jaar werden ook De Muzen en
Tesselschade gesticht, terwijl in 1837 Van den Brink en Potgieter optraden als
redacteuren van den nieuw gestichten Gids. Potgieter's archief getuigt nog luide van
het drukke en vertrouwelijke verkeer der beide mannen; maar helaas vermeldt het
ook telkens Van den Brink's zware hoofdpijnen, gevolgen zeker van zijne ongeregelde
levenswijze. Eindelijk scheen daarin verbetering te zullen komen, toen op het laatst
van 1841 de verloving gesloten werd met mejuffrouw Toussaint, de beroemde en
gevierde romancière; nog bewaart de familie Van den Brink den geestigen en
hartelijken felicitatiebrief, dien Geel 10 December 1841 tot zijn geliefden leerling
richtte1). Inderdaad scheen het toen een oogenblik ernst te zullen worden: in 1842
durfde Van den Brink's moeder den 32-jarige weder naar Leiden te doen gaan, waar
hij wel Cobet niet meer vond, die in 1840 zijne studiereis naar Italië had aangevangen,
maar waar zijn beide andere vrienden hem met opene armen ontvingen. En den 1sten
Juli 1842 is hij dan ook, natuurlijk zonder inspanning, bevorderd tot doctor in de
letteren. Maar nog bestaat er een briefje van hem aan zijn boezemvriend P.M.G. van
Hees, waarin hij zich met bittere wanhoop beklaagt over het besluit zijner
Amsterdamsche vrienden, om gezamenlijk te bedanken voor zijne promotiepartij,
als protest tegen de noodelooze geldverspilling. Want een keerpunt in zijn leven
bleek ten slotte noch het engagement noch de promotie; hij was de oude BAKKES,
zooals zijne vrienden hem noemden, gebleven, die met de koninklijke

1) Door Mej. Hamaker in de De Gids gepubliceerd. ‘Heel natuurlijk’, zegt Mej. H. in hare
dissertatie, ‘was die brief echter niet; misschien dat ook Géél, (zooals waarschijnlijk niet
alléén de hier geciteerde persoon) toen dacht bij zichzelf: ‘Truitje, Truitje, wat begin je.’
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vrijgevigheid van het genie het geld rondstrooide zonder nadenken en zonder zorg.
Ingekwartierd in het van ouds bekende logement DE PLAATS ROYAAL bij ‘moeder
Schlette’, beproefde de thans gepromoveerde nu en dan wel, zich eene positie te
verschaffen in de wereld; maar hij had geen succes. Een briefje van December 1842
aan zijn vriend, den lateren Amsterdamschen rector Kappeyne van de Coppello (die
destijds onder toezicht van prof. Geel zich voorbereidde voor zijne promotie) spreekt
van eene sollicitatie als leeraar aan een gymnasium; hij slaagde niet. Toen hield hij
de bekende voorlezingen over de geschiedenis der wijsbegeerte, wier mislukking de
Leidsche almanak zoo vermakelijk1) boekstaafde. Maar de werklooze jonge doctor
was niet wanhopig. ‘Voor en na mijn diner’, zoo klinkt het vroolijk in een schrijven
van April 1843 aan Kappeyne, ‘heb ik u bij moeder Schlette gewacht. Beide reizen
echter heeft mijn hart vergeefs naar u gesmacht. Nu erken ik, dat de daemon der
vraatzucht eene machtige godheid is, en ik vergeef u dus van ganscher harte mijne
teleurstelling. Intusschen heb ik C. met de nadere renseignementen omtrent mijne
plannen aan u belast. Dat hij dit naauwkeurig zal doen, wil ik hoopen, maar ik weet
het niet. En daarom zult gij voor de drie stuivers, die gij aan de tafel van prof. Geel
te veel hebt gegeten, drie stuivers briefport betalen.’ Van niet veel meer
neerslachtigheid spreekt eene anecdote, die Jonckbloet placht te verhalen: Van den
Brink, na een vroolijken nacht in het middaguur ontbijtend op zijne kamer in het
logement, bezig met de lectuur van een Griekschen tekst, waarin hij de plaatsen, die
hem bijzonder getroffen hadden, bij gebreke van andere leesteekens in de haast had
aangeduid door de lapjes rookvleesch van zijne ontbijttafel. De anecdote schijnt mij
teekenend: Van den Brink's nachten waren zeer vroolijk; hij hechtte niet het geringste
aan de goede vormen in den omgang; maar Grieksch bleef hij lezen met belangstelling
en met hartstocht, zoo zeer dat hij, eenmaal daarin verdiept, zich geen oogenblik tijd
gunde. Ja, de studie was voor hem waarlijk een hartstocht, ten slotte de sterkste zijner
hartstochten. Zóó sterk helaas, dat (zijne brieven getuigen het schier op elke
bladzijde!) zelfs de fraaie voornemens, de geniale plannen, die onder het

1) De uitdrukking blijft voor rekening van Mr. Muller.
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lezen telkens oprezen in zijn hoofd, altijd weder verdrongen werden door nieuwe,
boeiender lectuur, en zelden tot uitvoering kwamen. Zelfs deze man, met zijn
zeldzaam schrijverstalent, is helaas! als zoovele echte, nooit-verzadigde geleerden,
het slachtoffer geworden van zijne studielust.
Zoo kon de hartstochtelijke wetensdrang, die zelfs zijne machtige scheppingskracht
verlamde, hem niet helpen: hij bracht den genialen jongen man geen brood. En hij
behoefde brood; want zijn vaderlijk erfdeel was lang verspild en zijne schulden
beliepen bovendien een zeer aanzienlijk bedrag. Op den duur was die last niet te
torsen: in October 1843 moest hij plotseling, tot ontsteltenis zijner vrienden en
bewonderaars, voor zijne schuldeischers vluchten over de grenzen.’
We willen hem op die ballingschap volgen; de door Mr. Muller uitgegeven
Briefwisseling stelt ons daartoe in staat.1)
‘Toen ik eenmaal in België was,’ schreef Bakhuizen den 4en Jan. 1844 aan zijn
leermeester prof. Bake, ‘werd het de vraag waarheen? Ik wenschte naar Duitschland,
maar ik had nog geen pas. Daarenboven was het om de communicatie met de mijnen
noodig, dat ik mij op eene plaats fixeerde, en alles wel overlegd bleek Luik het beste.
Maar daar eenmaal zijnde, had ik niet alleen voor mijne toekomst, maar ook om mij
het tegenwoordige dragelijk te maken, werk noodig. Ik dank mijn goeden genius die
mij dien raad aanblies, want het middel heeft voortreffelijk zijn dienst gedaan. Maar
welk werk? De boeken mijner meer uitsluitende studie, philosophie of literatuur, had
ik hier niet: ik moest van die studiën voor het oogenblik afstand doen, om ze nader
met meer ijver te hervatten. Luik is er de plaats niet voor. Ik riep derhalve mijne
herinneringen van de vaderlandsche historie op, waarvoor ik altoos wel eenige
liefhebberij had gevoeld: te Luik zelf viel mij het beleg der stad door Prins Willem
I in en ik deed alle onderzoek naar de togt van den Prins over de Maas in 1568,
waarvan de streek, waar ik mij ophield, het hoofdtooneel was geweest.’
Ziedaar dan den graecus v.d. Brink aan de studie der vaderlandsche historie,
‘waarvoor hij altoos wel eenige liefhebberij had

1) Een groot gedeelte van die Briefwisseling was reeds door Tiele gepubliceerd. (Zie Studiën
en Schetsen IV). Wat er nieuw is in Mr. Muller's boek vindt men daar aangegeven in de
Inleiding blz. IX-XIII. En men vergete niet de Nalezing.

Groot Nederland. Jaargang 5

585
gevoeld’ - en getoond! Vondel met Roskam en Rommelpot; zijne bespreking van,
neen, meer dan dat: zijne studie over de uitgaven van Hooft's Warenar door de Vries,
zijne beoordeeling van Potgieter's Liedekens van Bontekoe waren reeds in De Gids
verschenen.
Hij had getoond het leven van onze XVIIe eeuw door en door te kennen; hij had
zich historicus getoond in den breedsten, den besten zin. Met Andries Bourlette want dat opstel was het resultaat van de nasporingen omtrent 's Prinsen tocht over
de Maas - wordt hij ‘historicus’ ook naar de engere beteekenis van 't woord in zijn
tijd.
‘Ik heb aan u, mijnen mystagoog in de studie der oude letteren, noodig eenige
rekenschap te geven voor mijn afdwalen op het terrein der nieuwere geschiedenis,’
lezen we een eind verder in denzelfden brief - men kan in Bakhuizen's brieven
werkelijk van afstanden spreken1) - ‘Maar werken was mij in dien toestand physiek
en moreel noodzakelijk. Had ik voor de vakken mijner studie hier goede professoren
gevonden, zij waren mij welkom geweest. Maar....’ en dan volgen klachten, nog
dikwijls later - en niet zonder zelfgevoel2) - herhaald over den lagen stand van de
kritische studie der ouden in België - terwijl de ‘heuschheid en liberaliteit,’ waarmee
men Rijks, Stedelijke, Provinciale archieven voor onderzoek openstelt3) tot historische
‘afdwalingen’ aanlokken - afdwalingen, die we Bakkes bijzonder gering zullen
aanrekenen!
Zoo houdt hij zich in België, ook als hij er later teruggekeerd is, bijna uitsluitend
met historische studie bezig - in Duitschland verdeelt hij zijn tijd tusschen philologie,
conversatie met beroemde philologen en archieven. Hij doet daar ook ontzaglijk veel
werk, collationeeren van codices, ten gerieve van Bake.
Op het Brusselsch archief leerde hij Alva ‘bewonderen’, van wien hij zegt, dat
‘hem niets mangelde om een groot man te zijn dan menschelijkheid’ - en in die stad
maakte hij kennis met de Vlamingen; en houdt zich ook wat met Vlaamsche
letterkunde bezig. Hij schrijft hierover later (16 Mei 1845) aan Potgieter, die

1) Geel schreef hem eens, dat hij 2½ sigaar had opgerookt onder 't lezen van een brief van
Bakhuizen.
2) Zie b.v. blz. 214: barbarus hìs ego sum, quia non intelligor ulli!
3) Later richtte de Rijksarchivaris zijn archief in naar het voorbeeld der Belgische; ook wat de
publiciteit betrof, die onder zijn voorganger De Jonge veel te wenschen overliet.
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in zijn artikel Een blik op de Vlaamsche letterkunde1) er over geklaagd had, dat ‘niet
één geleerde, naar het schijnt, lust gevoelde het streven (der Vlaamsche schrijvers)
regt te doen.’
‘Ik heb het beroep op mij gedaan niet miskend,’ antwoordt Van den Brink. ‘Ik had
het stellig voornemen Rijswijcks Balladen te beoordeelen: maar ten eerste had
Rijswijck sedert dien tijd weer zoo veel in het licht gezonden, dat ik niet alles koopen
kon en wilde: ten tweede zou mijn oordeel over Vlaamsche letterkunde lijnregt met
het uwe strijdig zijn geweest. Ik had misschien mijnen landgenooten aangeraden,
die letterkunde niet te bevorderen, en hun gewaarschuwd tegen hunne sanguinische
verwachtingen.
Ontdoe u voor een oogenblik van uwe nationaliteit en uwe vriendschappelijke
herinneringen aan Willems: en plaats u op een algemeen humanitair standpunt, en
vraag: wat wenscht gij voor de Belgische natie? Zeker verlichting en vooruitgang,
zoo als gij en ik die begrijpen. Welnu, deze hebben de Belgen aan Frankrijk te
danken.’ Dan volgt een uitvoerig betoog, dat wil aantoonen, hoe sedert de XVIde
eeuw alle denkbeelden van geestelijken vooruitgang in België daar zijn ingevoerd
uit Frankrijk in 't bekoorlijke Fransch. Van Frankrijk uit kwamen ook de revolutionaire
en ‘paganistische’ denkbeelden - nu doet de geestelijkheid in haren strijd daartegen
de leus voor 't Vlaamsch zoo luide klinken. Rijswijck is Orangist en verwart
Hollandsche herinneringen met nationaal-Belgische. Maar juist daartegen ijvert de
heerschende partij, die zegt: wij willen Vlaamsch en geen Hollandsch. ‘Maar
daarmede is tevens gezegd: wij willen ons aansluiten aan de époque, van waar
Hollands ontwikkeling zijn aanvang nam, aan den tijd van den ondergang van het
Vlaamsch, aan Van Meeteren, aan Anna Bijns, en de beschaving moet derwaarts
teruggaan.’
Er volgt eene historische beschouwing, zeker belangwekkend genoeg, maar te
lang om ze in haar geheel over te nemen. Bakhuizen's meening kennen we: eene
Vlaamsche letterkunde kan in dezen tijd niet meer leven; de Vlamingen mogen
Hollandsch schrijven, zooals de Walen voor elken grooteren arbeid 't Fransch bezigen
- het Waalsch, weten zij wel, is alleen maar geschikt om er eens een ‘paskeye’2) in
te maken.....

1) In De Gids van 1844, Boekbeoord. blz. 155 en 222.
2) ‘Pasquée - chanson en dialogue, élogieuse ou satirique.’ (Littré).
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Liefde voor Frankrijk en 't Fransch, in België toch ook in dien tijd als de vijand van
het Vlaamsch beschouwd, heeft ongetwijfeld zijne antipathie tegen het flamingantisme
gesterkt. Tegenover die liefde staat zijn geweldige haat tegen de Moffen. De
brievenuitgave brengt van dien haat getuigenissen bij tientallen. ‘Het spijt mij’,
schrijft hij aan Millies, ‘dat gij te Kreuznach geweest zijt, eensdeels omdat uwe
gezondheid het vereischte, anderdeels omdat Kreuznach in Duitschland ligt.’
Dergelijke vermakelijke vinnigheden vinden we elk oogenblik. Hier en daar wordt
't thema wat verder uitgesponnen - zonder dat de hatelijkheid er iets bij verliest!
Mijlen ver is Holland den Duitschers vooruit in beschaving, humaniteit, liberaliteit.
‘Wat bij hun een idee in theorie is, dat hoog in de lucht opgeworpen wordt, maar de
aarde niet raakt, omdat een terugslag het telkens weer naar boven kaatst, die ideeën
zijn bij ons in onze opvoeding, in ons volksbestaan opgenomen en waarheid geworden.
Dat hebben wij niet te danken aan onze tegenwoordige slaperigheid, laauwheid,
beginselloosheid, ongelukkig erfdeel van een paar geslachten, die het onze
voorafgingen, maar aan die groote 17e eeuw, aan uwe en aan mijne helden, die in
werking bragten wat de Duitscher bedisputeert of het een droombeeld is of niet. Een
vrije man, neen, bij onze vrijheid van de 17e eeuw, is de Duitscher niet. De Berlijner
bij al zijne verwaandheid voelt zich gekneld door banden, die hij niet los kan maken;
hij weet niet eens of durft niet weten, waar de knoop ligt, die hem omsluit. Eene
groote waarheid praktisch in het leven in te voeren is hem niet vergund, en daar hij
toch ook zijn aandeel van gal heeft, weet hij die niet kwijt te worden dan door op
zijne naburen, op Hanover en Oostenrijk in het bijzonder, voor een goed deel op ons
vaderland en op Denemarken, eindelijk op Jezuiten en Katholijken tot walgens toe
te schimpen. Zoo ik en boek over mijne reis componeerde, ziedaar de motto's welke
telkens zouden doorklinken.’
Uitlatingen als ‘Die bevolking is minder Duitsch dan ik tot dusverre zag en mij
daarom te aangenamer’, komen telkens voor. Hij ziet liever Poolsche en Boheemsche
physionomieën dan Noordduitsche. ‘Wanneer een echte zoon van Germanje zijn
lompe vuisten op de tafel steunt en dan met zijn grove ligchaam overleunende een
scherpe hoek met zijn armen beschrijft (het is eene attitude, die zich alle middagen
aan tafel reproduceert), dan
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is de familietrek met het hoornvee onmiskenbaar.1) De kwestie over den Trierschen
rok, die dan de gemoederen in beweging brengt, doet hem de fiolen van zijn toorn
uitgieten over zooveel bekrompenheid bij elk der strijdende partijen.
Over de Duitsche geleerden, van wie hij zoo groote verwachtingen had gehad, is
hij evenmin goed te spreken. Hij is dankbaar voor de vriendelijke gastvrijheid, die
zij hem bewijzen, maar ‘reuzen van ons geslacht, wier verschijning mij door den
indruk hunner verhevenheid zou bedwelmen, die zocht ik en die vond ik niet.’ Is
deze uiting, onder invloed der genoten vriendelijkheden, niet al te afkeurend - scherper
klinkt het elders, waar ‘de afgemetene bet- en veelweterij’ wordt verafschuwd, die
‘met kalm zelfbehagen hare orakels verkondigt’ - waar de staf wordt gebroken over
de professoren en privaat-docenten; ‘wien men het kan aanzien, dat zij het reeds
weten en het niet meer te zoeken hebben.’ ‘Toen Plato zijn eerste werk schreef, zeide
hij daarin, dat het een ellendig schrijver zijn moest, die alles niet beter wist dan het
in zijn boek gelezen werd; maar bij de Duitschers heb ik meestal het omgekeerde
gevonden; hun boek weet het beter dan zij.’
Zulke uitlatingen van iemand, die vol belangstellende sympathie - men leze zijn
eersten brief aan Bake - de mannen der Duitsche wetenschap was gaan opzoeken,
zijn zeker niet zonder groote beteekenis. Een raak-geestige karikatuur van den
Duitschen Michel, helaas te lang om ze in haar geheel over te nemen, vindt men in
een brief vol lekker-vinnigen Moffenhaat aan Potgieter2).
Wat Bakhuizen al aan wetenschappelijk werk heeft voorbereid gedurende zijn
ballingschap, het schijnt mij hier niet de plaats daarin te treden. Het gedeelte van
zijne brieven, dat hierover handelt, is trouwens al 30 jaar geleden door Tiele
gepubliceerd - behalve dan datgene wat betrekking heeft op de Grieksche codices,
waarmee hij zich vooral ten gerieve van Bake bezighoudt, en dat de lezers van G.N.
ook wel niet het meeste belang zal inboezemen. Laat ik dan, waar gekozen moet
worden, ook Bakhuizens interessante landschaps- en volksbeschrijvingen

1) Brfw. blz. 74.
2) Uit Weenen, 5 Aug. 1845. In de verzameling No. 23.
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slechts even vermelden - alsmede de niet wederzijds-volledige en dus niet volkomen
te beöordeelen correspondentie met Geel en Bake over de onpartijdigheid van den
geschiedschrijver - EN wat hij zegt over de eischen van goede latiniteit, EN zijne
beschouwingen over 't doodsbegrip bij de Ouden - enzoovoorts.... Om wat langer
stil te staan bij deze twee nieuwigheden die de Brievenverzameling brengt: 10. de
Weener archiefkwestie; 20. de verhouding tot Mej. Toussaint; bijzonderheden, die
om licht te bevroeden particuliere redenen bij de publicatie van 1877 werden
weggelaten, doch nu, naar Mr. Muller's oordeel, zonder onbescheidenheid mochten
worden openbaar gemaakt.
De plaatsen, vanwaaruit de brieven van B.v.d.B. achtereenvolgens gedateerd zijn,
en waarvan de opsomming dus zijne reisroute in groote trekken weergeeft, waren:
Brussel, Luik, Bonn, Wolfenbuttel, Berlijn, Wolfenbuttel, Breslau, Raudnitz, Weenen.
Hier blijft hij van April 1845 tot April 1846;1) en had gelegenheid om zijne uitlating,
die de Hollandsche liberaliteit ‘mijlen ver’ de Duitsche vooruit achtte, nog eens te
overdenken. Wat was het geval?
‘Men had mij overal in Duitschland verzekerd, dat Oostenrijk in het mededeelen
zijner archives zeer liberaal was’; schrijft hij aan Potgieter, ‘en hier komende ontving
ik de bevestiging, dat dit zoo geweest was; maar sedert een paar jaren was de zaak
moeijelijker geworden, omdat Pruisische schrijvers van die vrijgevigheid misbruik
gemaakt en omtrent de geschiedenis van den Dertigjarigen oorlog alles aan het licht
gehaald hadden, wat ten nadeele des Keizers, alles verdonkerd, wat ten zijnen
voordeele was. Zoo zegt men.’
En 't gevolg is, dat Bakhuizen slechts toegelaten zal worden, als de Hollandsche
gezant zijn tusschenkomst verleenen wil. Deze is daartoe bereid, mits hem een request
worde gezonden met eene opgave van de stukken, welker inzage werd verlangd.
Bakhuizen geeft hem zulk eene lijst, die onmiddellijk aan Metternich wordt
overhandigd. Deze antwoordt, dat het archief alleen openstaat voor 10. schrijvers van
Europeesche reputatie; 20. hen, voor wie hun gouvernement daartoe aanvrage had
gedaan.
De gezant raadt Bakhuizen, dat hij zich tot de Nederlandsche

1) Blijkens brief no. 29, blz. 205.
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regeering zal wenden met het verzoek, dat deze hem, den gezant, last moge geven
tot het doen van de vereischte aanvrage. Hier nu voelde B. wel eenig bezwaar tegen.
‘Voor mij heeft het gouvernement geene reden eene gunst in te willigen.’ En hij was
zeker te zullen worden tegengewerkt. Maar natuurlijk, 't moet. Uit dit archiefonderzoek
toch verwachtte hij allerbelangrijkste gegevens voor de geschiedenis van de eersten
tijd uit den 80-jarigen oorlog.
De regeering weigert.
Dan wordt Bakhuizen boos. Hij had nog wel aangeboden, meteen kosteloos voor
de regeering of voor eene wetenschappelijke instelling alle gewenschte
onderzoekingen in de archieven te doen, en tot antwoord heeft men hem ‘in het
vleesch gesneden, waar hij het gevoeligst was’ - zijn wetenschappelijk streven
belemmerd. Help mij, vraagt hij Bake - wees mijn voorspraak: ‘want waarachtig! ik
maak spektakel! Het gouvernement bedenke dat ik wel ongelukkig maar niet
laaghartig ben en: ένεστι χ ν μύρμ χι Χóλο 1)’. - Vele invloedrijke personen geven
zich nu moeite voor hem - vergeefs. Nieuwe bedreigingen tegen de regeering zijn
het antwoord. ‘Men had voor mij geene vrees behoeven te hebben, wanneer men mij
stil bij mijnen arbeid en mijne onderzoekingen over zaken, die een paar eeuwen dood
en begraven zijn, ondersteund had’........ ‘Belemmeren zal men den gang van mijn
onderzoek niet, maar het zal nu zooveel mogelijk de rigting nemen om dwars tegen
eene regeering in te gaan, die ik van dit oogenblik af haat en waaraan ik slechts
wraakademend denk.’ Het gouvernement zal door hem ‘zooverre mijne pen reiken
kan, als een gouvernement van achteruitgang, van schandelijke onhollandsche
indolentie voor de wetenschap’ worden gedenonceerd2).
En wat waren wel de redenen van dien onwil der regeering? ‘Ik mag ze niet alle
openleggen....’ schrijft Bakhuizen, maar ik kan u3) in het algemeen mededeelen, dat
de reden is, dat men bang is voor de onafhankelijkheid van mijn onderzoek.’4) Bij
dit ‘men’ zal men vooral moeten denken aan staadsraad Van Hall. Bakhuizen kookt
van woede. Elk oogenblik bedenkt hij nieuwe

1)
2)
3)
4)

Zelfs een miertje is niet zonder gal.
Brief aan Büchler (no. 19.)
Potgieter; brief no. 20.
‘Onze Koning heeft de aanbeveling geweigerd N.B. uit politieke voorzichtigheid’ teekende
Bake in zijn dagboek op. (Zie in de bovenbesproken dissertatie van Mej. Hamaker de voor
deze zaak belangrijke blz. 84-86.)

Groot Nederland. Jaargang 5

591
vinnigheden. Zijn recensie over Van Hall's Hendrik van Brederode1) wil hij uitbreiden
met het verhaal van zijn wedervaren in dezen, om openlijk het ‘ministertje’ van
Buitenl. Zaken aan de kaak te stellen. Van alle kanten laat hij de regeering bestormen
met verzoeken en bedreigingen. Bake, zijn hóóggeachte tegenstander Groen van
Prinsterer, Da Costa springen voor hem in de bres. En na een tijd van ‘excitatie’ die
‘zijne zenuwen van woede deed trillen,’ zoo vaak hij aan de zaak dacht - eene excitatie
die hem zeker niet zachter maakte in 't oordeel over Weenen en de Weeners2) - wordt
er eindelijk toegegeven. Triomfantelijk trekt Bakhuizen de Weener archieven binnen,
waar hij nu vijf maanden lang zeven uur per dag in die ‘ijzeren kooi’ zat te lezen en
te excerpeeren. Gachard heeft later, zonder met een enkel woord van dank hem te
noemen, die hem zooveel materiaal aan de hand had gedaan, van Bakhuizen's werk
gebruik gemaakt in zijne uitgave der correspondentie van Margaretha van Parma3).
Echter is hij, vóor hij nog geheel met zijn arbeid gereed was4) weer via 't Casseler
archief naar België teruggekeerd, het land, waaraan hij in Weenen dacht met
‘hartstogtelijke genegenheid’5). Gold die genegenheid ‘het land’ in de eerste plaats?
We komen nu tot dat delicaatste punt uit de Briefwisseling, die allerbelangrijkste
nieuwe bijdrage tot de kennis van Bakhuizen's persoonlijkheid: 't verbreken van zijne
verloving met mej. Toussaint. Mr. Muller heeft gemeend, dat er nu geen indiscretie
meer in gelegen was, na zooveel jaren, de gevoelsuitstortingen die Van den Brink's
intiemste leven raken te publiceeren. Hij handelde daarmee trouwens geheel
overeenkomstig de inzichten van Van den Brink zelf6) die wat hij van zijne
correspondentie aan de

1) In De Gids van 1845. Herdrukt in Studiën en Schetsen I 87-236. Eén van de allerbelangrijkste
van Bakhuizen's studiën.
2) ‘Het zijn in den grond toch ook gemeene moffen (dat “ook” is kostelijk), die, God weet hoe,
fats en lions geworden zijn, zonder dat zij de school der beschaving doorloopen hebben.’
(Uit den hoogst belangrijken brief no. 21 aan Bake.’)
3) Zie Nalezing blz. 374.
4) Zie Briefw. blz. 330.
5) Id. 114.
6) Geen brieven openbaar te maken, ook niet van reeds lang overleden personen, ‘zonder
derzelver daaromtrent uitgedrukten wil’ zou de dood zijn voor alle historische studie,
oordeelde B.v.d.B. (in zijn Antwoord aan Mr. M.C. van Hall; geresumeerd in prof. Kernkamps
artikel in Vragen des Tijds Juli 1907 - blz. 254.
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kans op openbaarbaarmaking wilde onttrekken, bijtijds verbrandde en liet verbranden.
Toen Van den Brink in 1843 voor de grommende beren moest vluchten, was hij
verloofd met de beroemde romancière Geertruida Toussaint. Dat de invloed van die
verloving op zijn leven niet groot was, zagen wij reeds voldoende, om te weten, dat
het geen machtig gevoel was, dat hem ten opzichte van haar bezielde. Even weinig
als zijne verloving een verreinenden invloed op zijn leven had, even zoo weinig
moeite deed hij om, door het zoeken van een betrekking, die verloving tot de
vervulling van een huwelijk te doen komen.
Zoo blijft het ook tijdens Bakhuizen's verblijf in het buitenland.
Maar langzamerhand verandert er toch iets. Ieder gevoelt, dat er in Bakhuizen's
hart, al was het dan op deze wijze ‘verloofd’ plaats was voor een ander, sterker
gevoel. Dit gevoel nu is gaan spreken, toen hij te Luik bij het ‘eenvoudig burgergezin’
van Madame G.J. Simon, een gezin, dat hij, een toonbeeld van katholijke vroomheid
en huiselijke deugden1) noemt, zijn intrek had genomen. ‘Zooveel zorg,
dienstvaardigheid, hartelijkheid en eerlijkheid heb ik nimmer van eenigen hospes of
hospita ondervonden en zal die nimmer ondervinden. Hetgeen mij in huis omgaf,
bragt eene weldadige kalmte in mijn gemoed: om hunnentwille kreeg ik de Wallons
lief.’ Was hij zich de eigenlijke oorzaak van de charme, die dit huisgezin voor hem
had, nog niet bewust - of verzwijgt hij dit nog voor Potgieter?
Het is wel een bewijs voor de zeldzaam vertrouwelijke verhouding tusschen
professor en student, dat het de correspondentie met Bake is, waaruit we het meeste
leeren omtrent Bakhuizen's liefdeleven. In zijn brief van 16 Februari 18452) schrijft
Bake o.a.:
‘Maar vóórdat ik op een paar punten van den uwen antwoord, wil ik u liever
vertellen, dat ik vóór circa 14 dagen te Amsterdam Juffr. Toussaint ontmoet heb; en
wanneer ik u zeg, dat ik eene ruime zeer vertrouwelijke conversatie met haar heb
gehad, kunt gij wel nagaan, wie en wat daarvan het onderwerp was. Sta mij toe, dat
ik ronduit mijn gevoelen zeg; moeiziek ben ik niet: maar om het hoog en innig belang,
dat ik in u stel, moet ik

1) Brfw. 115.
2) In de Verzameling No. 11.
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voor deze keer eens onbescheiden zijn. Hare beminnelijkheid heeft mij geheel
betooverd; maar ik heb ook diep medelijden met haar lot. Wat is, bij het blijven
bestaan van de betrekking tusschen u beiden, haar vooruitzigt? Bij de groote
onwaarschijnlijkheid (om geen harder woord te gebruiken) van uwe terugkomst en
plaatsing hier, kan men zich alleen eene chimère maken van eene of andere STATIO
buitenslands, eene of andere bepaalde betrekking, bezigheid, bedrijf, aan 't welk een
GEHALT verbonden is, en dat u zou VESTIGEN. Maar is daar kans op? en, wat meer
is, zoekt gij dat werkelijk? Ik wil de eerste vraag nìet bepaald ontkennend
beantwoorden; maar de tweede boezemt mij ongerustheid in. Vrij uit gesproken, ik
vermoed dat uw tegenwoordig vrij leven, terwijl gij zoo geheel u kunt wijden aan
de wetenschap, en een lust kunt vieren, die 19/20 van uwe existentie absorbeert, u
al het andere niet doet vergeten, maar oneindig op den achtergrond doet plaatsen.
En waaruit moet ik dat explicéren? daaruit, dat uwe affectie voor het engelachtige
meisje meer uit ijdelheid, dan uit uw hart komt. Harde woorden, zult gij zeggen! het
zij zoo: maar zóó oordeelen wij, Prof. Geel en ik; en ik verzoek u uzelf eens te
onderzoeken op dat punt, en met uwe eerlijkheid, die bij mij boven allen twijfel is,
te rade te gaan, of gij wèl doet, wanneer gij haar lot zóó van uwe onbestemdheid en
zeer gedeeltelijke attentie laat blijven afhangen....’
En Van den Brink's antwoord?
't Bleef vier maanden uit!
Blijkbaar heeft toen Bake gemeend, dat B.v.d.B. hem zijne openhartigheid kwalijk
genomen had; en hem nog eens geschreven1); - ten minste, dat moet men wel opmaken
uit den aanhef van dit schrijven van Bakhuizen, gedateerd 18 Junij 1845:
‘Ik moet wel diep schuld bekennen en berouw gevoelen over mijne stilzwijgendheid
op uw voorlaatste schrijven, wanneer U.H.G. dit aan eene oorzaak toeschreef die
verre van mij was. Ik kan bij al wat mij heilig is u verzekeren, dat ik niet gevoelig
was over den inhoud uwer vorige letteren. Integendeel uwe belangstelling in mijne
toekomst verheugde mij dubbeld, omdat ik zag dat gij mijn karakter tevens zoo goed
doorzien en in mijne ziel gelezen hadt. Ontvang voor uwe opregtheid mijn innigen
dank. Ik zal die met

1) In een verloren geraakten brief.
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gelijke opregtheid beantwoorden. Vergun mij dat ik het heden niet doe, omdat het
eene zaak van langen adem is, en dat ik heden vele brieven te schrijven heb, dat ik
gepreoccupeerd ben door iets, dat ik niet kan digereeren, maar dat tevens ook een
onderwerp van dit schrijven zijn moet.’
Dat iets, dat hem ‘preoccupeert’ meer dan datgene waarover Bake hem 4 maanden
geleden zoo vaderlijk-hartelijk had geschreven, 't belang van zijne verloofde, is....
de Weener archief kwestie! Deze houding van Bakhuizen speaks volumes.
Elf dagen later komt dan 't eigenlijke antwoord. Eerst een heeleboel over codices,
en dan, na eene betuiging van zijne verplichting tot oprechtheid:
‘Wat de oorsprong van mijne liefde voor Jufvr. Toussaint geweest zij, ik meende
wat ik deed toen ik haar vroeg. Zoo ik iemand bedroog, ik bedroog mijzelven.
IJdelheid, zooals U.H.G. vermoedt, had, geloof1) ik, geen deel aan de verbindtenis
tusschen ons beide: ijdelheid zou misschien veeleer in staat zijn geweest haar te
ontbinden. Mij ten minste was de aureole, die het der wereld beliefde aanstonds om
onze onderlinge betrekking te werpen, eene aanstoot. Ik ben noch dichterlijk noch
romanesk genoeg, om mij wèl te gevoelen in zulke eene nevelachtige hoogte. Zoo
van de andere zijde die hulde Jufvr. T. meer welkom was dan mij, ik ben in gemoede
verpligt te verklaren, dat slechts éene openhartige mededeeling van mijne zijde noodig
was geweest, en zij zou haren zin aan den mijnen hebben ondergeschikt; want zij
had mij hartelijk en opregtelijk lief, en zij heeft het nog heden. Maar die neiging,
door haar nog meer dan door mij gevierd, maakte op het oogenblik, dat mijne
katastrophe plaats had, het gedrag, dat ik omtrent haar te volgen had, te moeijelijker.
Ik was er verre van, haar aan mijne belangen te willen opofferen. Onder mijne vele
ondeugden ken ik mij van eigenbaat tamelijk vrij; en het besluit, dat ik in de
verwarring van het oogenblik nam, haar ondanks de wenteling mijner fortuin NIET
van haar woord te ontslaan, schoon meer ingegeven dan overdacht, kan ik voor God
en mijn geweten verantwoorden. Nadere overweging keurde dat besluit goed. Ware
Jufvr. Toussaint eene gewoone vrouw geweest, de zaak had de gewoone loop moeten
hebben; onze betrekking

1) Let wel!
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ware prosaïsch afgebroken door de materiele onmogelijkheid van het voortzetten
dier betrekking. Maar HIER werden de droomen verstoord eener levendige fantasie,
die op de vleugelen van liefde door alle hemelen, dat is door alle mogelijke en
onmogelijke vooruitzigten, gedragen was. Die met eenen slag te vernietigen, ware
bij een meisje, wier fantasie zoo levendig is als de hare, geweest haar in den
levensader te treffen....’
Dan volgt de bekentenis van de ‘andere hartstogt, eene hartstogt te eischender in
hare aanspraken, omdat zij edeler is.’ Die hartstocht betrof blijkbaar Julie Simon,
Bakhuizen's latere echtgenoote, de dochter zijner Luiksche hospita. ‘Mijne losbandige
neigingen heb ik uit mij gerukt, zegt hij - maar die ledige plaats is niet, “zooals
behoord had”(!), door liefde of dankbaarheid jegens Jufvr. Toussaint ingenomen’,
maar....
De verbinding ‘liefde of dankbaarheid’ is alweer karakteristiek voor Bakhuizen's
verhouding tot zijne eerste verloofde. Hij is 't zich trouwens bewust: voor Truitje
gevoelde hij dankbaarheid - meer niet. Welk een geluk voor hen beiden, dat hij de
vrouw, die hij zou liefkrijgen, ontmoette vóór hij uit ‘liefde of dankbaarheid’ zich
nader met Mej. Toussaint had verbonden! Echter is hij overtuigd, zelfs nù niet te
mogen breken, zoolang 't afbreken hunner betrekking, zelfs zonder vooruitzicht,
Truitje nog ongelukkiger zou kunnen maken, dan zij al is - en....
Volgen in den brief aan Bake: schelden op de moffen, en philologie!!
‘Dankbaarheid houdt u dus vast’, schrijft Geel in September. ‘Er is ongetwijfeld
iets edels hierin: gij zult zelf overwegen, of gij haar die u LIEFHEEFT, op den duur
met die dankbaarheid GELUKKIG KUNT MAKEN. Ik kan mij wel in uwe weifeling
verplaatsen: ook mij zou de toepassing der spreuk moeijelijk vallen: ‘beter ten halve
gekeerd’ etc.
29 Juny 1846 in een brief uit Brussel vernemen we dat de verloving verbroken is.
‘Omstandigheden, verwijdering, kleine grieven hebben de ontknooping nader gebragt,
welke een vroeger schrijven van u als mogelijk en te eenigen tijde als noodzakelijk
onderstelde’; schrijft hij aan Bake. In October '47 hooren we van ‘huwelijksplannen’
- In November '47 kan hij niet meer werken, en roept Aphrodite, de barenstillende,
aan ‘om eerlang die rust en kalmte te vinden, welke voor zijne studie onmisbaar
geworden is.....’
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De jarenlange afwezigheid van ‘Truitje’ had hem in 't werken nooit gehinderd....
En in éen van de laatste ballingschapsbrieven, dien van 21 Feb. 1851, klaagt hij, dat
hij een groot huishouden heeft, ‘dat zich, helaas, al te spoedig uitbreidt’.....
Het is curieus, dat al deze vertrouwelijke mededeelingen voorkomen in brieven
aan zijn ouden leermeester, prof. Bake. Hoe hij dien vaderlijken vriend vereerde en
liefhad - wie het weten wil, leze de aandoenlijke rede, die hij hield tot zijne
nagedachtenis1), en de onuitgesproken grafrede2). Door het ietwat gemaniereerde van
Bakhuizen's lateren stijl trilt de emotie van geliefde herinnering.
De Bakhuizen van later.... Hoe gaarne zou ik nog wat spreken over die tijden, toen
de jeugdkracht was uitgeleefd. ‘O die idealen! waaraan wij in onze jeugd vasthielden,
hoe verdwijnen zij met den tijd’ - die uiting van den gezeten rijksarchivaris zou de
grondtoon zijn van mijne beschouwingen.... Maar bepalen we ons ditmaal bij de
Briefwisseling. Veel belangrijks wat er van bekend was door Tiele's uitgave reeds,
liet ik terzijde. Wat b.v. allerlei hoogst interessante wetenschappelijke beschouwingen
betreft, men kan ze verwerkt vinden in prof. Kernkamp's meermalen genoemde
kloeke en rake studie in Vragen des Tijds. Ook het nieuwe zelfs kon ik niet zoo
uitvoerig behandelen als wenschelijk scheen. Potgieter's brieven aan Bakhuizen b.v.
- in de Nalezing - verdienden meer dan hier even genoemd te worden... Ze zijn
belangrijk voor de kennis van dien tijd. Ze zijn zooveel vlotter, niet zelden kan men
zelfs zeggen ‘joliger’ dan de litteraire Potgieter-stijl.
Dat Bakhuizen in 1851 ambtenaar aan 't Rijksarchief werd, en kort daarna
Archivarius des Rijks, is bekend. Hoeveel hij hiervoor aan zijne vrienden te danken
had, bovenal aan Bake - het blijke den belangstellende uit de hier aangekondigde
correspondentie. Hij zal zien hoe Bake zelfs zijn innigen afkeer - het woord is niet
te sterk - ten opzichte van Thorbecke overwon, om hem over de belangen van zijn
geliefden leerling te spreken. Hij zal ook den scherpen kijk van Thorbecke
bewonderen, die een état de services vroeg, waaruit kon blijken, dat Bakhuizen niet
in

1) Studiën en Schetsen III-401-444.
2) Ibid. 444.
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specialiteiten was ondergegaan, maar dat zijne werkzaamheid tot één GROOT doel
kon voeren1).
Mr. Muller's boek is inderdaad een allerbelangrijkste bijdrage voor onze litteraire
geschiedenis; en voor wie Bakhuizen willen kennen een absoluut onmisbaar bijvoegsel
bij de Studiën- en Schetsen-uitgaaf.

1) Brfw. 311.
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Literatuur.
In den eersten persoon1).
Top Naeff, De stille Getuige. Utrecht, A.W. Bruna en Zoon.
Al dikwijls in de maanden dat ik het bezit, opende ik dit boekje en bij welke bladzijde
ook, telkens werd ik getroffen door het een of ander, waaruit fijnheid van gevoel of
waarneming, waaruit poëtische verbeelding of stileering bleek.
Nu weer sloeg ik op. Blz. 79:
‘Ik ben alleen thuis.
‘Zooeven werd er gebeld.
‘De plotselinge, gansch onverwachte en ongewone galm door de gang, terwijl in
en om ons huis de avondstilte hing en het sneeuwkleed den klank der naderende
voetstappen had opgenomen en verstikt, verschrikte mij als brandalarm in donkeren
nacht.’
Blz. 80: ‘Er valt een fijne regen, die als rag boven de modderwegen zweeft.’
Blz. 81: ‘Stil en traag kruipt de maand van enkel náchten....’
‘83: ‘De roode hulst vonkt aan de lamp. Het vuur vlamt helderder dan op andere
dagen en het knappen van het houtblok heeft bijzonderen klank.’
En zoo kan men voort- of terugbladeren, men heeft maar voor 't grijpen. Want dit
boekje is vol van bizondere en schoone gevoeligheid.
Het is het dagboek van een verlaten vrouw, die zeven jaren lang het geluk gekend
heeft van getrouwd te zijn met den man van haar liefde. Toen is hij verliefd geworden
op een ander, en met die weggegaan. Maar zij kan niet gelooven dat een vlaag van
hartstocht de liefde van zooveel jaren te niet kan doen, en zij wacht - wacht almaar
op zijn terugkeer. Hij zal terugkeeren - dat mòet immers...?

1) Zie vorige aflevering.
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Zij heeft vreemden in haar huis genomen deze zomermaanden en zorgt voor hen.
Maar haar l e v e n is in de eenzaamheid, als ze zich buigt over het cahier en daar het
dagelijksch gebeurende boekt, wat ze ook al deed toen ze nog samen waren.
Hij is violist en gaf lessen op het dorp, en een zijner leerlingen, Liza, is de oorzaak
geworden van zijn ontrouw. Met háar is hij heengegaan. En zij, die wel gelooft dat
hij van Liza houdt, gelooft tòch dat hij óók nog van haar houdt met een andere liefde,
die hem terug zal brengen.
Zoodat ze nu wacht: geduldig - mediteerend - verlangend.... en
gevoelig-poëtisch-mooi elken dag schrijvende in haar dagboek.
Om dat gevoelige en poëtische hebben we dit boekje lief, blaren we er telkens
weer in, zouden we het zoo graag zonder eenige critiek weer wegzetten, dicht bij de
hand, en toch.... juist dáár hapert het.
Als we goed nagaan wàt ons in dit boekje zoo aantrekt, - dan is dat het
mooi-literaire. Dan zijn dat subtiele formuleeringen van bizondere aandoeningen,
kunstvol uitgevoerde realistische tafereeltjes, aforismen van levensvoeling, beeldjes
plots oprijzend in bekorende plastiek.
Maar.... we voelen niet a l d o o r levenswarm een persoon, die één is met de
woorden van haar dagboek. We moeten ons meermalen geweld aandoen om te denken:
dit is nu een verlaten vrouw, in diepe droefheid, en van dag tot dag uitziende,
hunkerend naar de terugkomst van haar man - want die vrouw wijkt vaak terug achter
de zorgzame, schoonheidlievende schrijfster. Ja, menigmaal is 't of de liefde van de
auteur voor het literaire, het gewonnen heeft van het verlangen der verlatene naar
haren man.
En dat wreekt zich. Want wat vóór alles noodig zou geweest zijn, is het als REËEL
aanvoelen van het bestaan dier eenzame met haar stille getuige, de nimmer wijkende
smart. Daardoor zou een groote ontroering over ons gekomen zijn als ten leste alle
hoop vernietigd wordt. Als zij schrijven gaat: ‘Wat zal ik nog boeken van mijn leven
dat zijn eenige beteekenis verloor.’
Zijn ‘éénige beteekenis’?... We twijfelen.
Want deze dagboekschrijfster schrijft zoo goed: ze is artieste, en haar kunst wordt
door de groote smart wellicht gebaat.
Ze schrijft zoo mooi - te mooi voor iemand van wier kunstvermogen we nooit
vernamen dat haar man, de artiest, het opmerkte - te mooi voor iemand die niet ànders
is dan een treurende verlaten vrouw.
‘De dagen gaan, en de nachten, de maanden en de getijden....
‘De trage, ongetelde jaren....
‘Eens zal het einden.
‘Als ik dan gestorven zal zijn.... Vreemde vrienden, die om de baar zult staan,
klaagt niet over mij.
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‘In mijn haren weeft zich, onzichtbaar, een stralenkrans en in mijn verglaasde oogen
glanst nòg het goud van de zon die ik zag!
Mijn gestreelde handen lichten....
Mijn bleeke lippen buigen naar heur eersten kus....
En op mijn bloemelooze baar geuren vergane bloemen....
‘En in de donkere stilte zingt de ziel van een oude viool....’
Taal als muziek zeker. En zoo zijn er veel fragmenten te lichten uit dit dichterlijke
boek. De opeenvolging van gemoedsstemmingen en kleine gebeurtenissen is
overgebracht in een sfeer van sereniteit, van poëtische objectiveering. En dat zou
volkomen verdedigbaar zijn als het nu juist geen d a g b o e k ware, waarin we moesten
voelen het onmiddellijke van het bewogene, pulseerende leven: liefde, onrust,
moedeloosheid, hoop, heftig verlangen: en dat alles zoo levenswarm als de bloeddrop
ontweld aan de in spijt wond gebeten lip.
We gelóóven soms niet zoo recht meer aan die vrouw, al blijven we aldoor gelooven
aan het talent van de schrijfster, die vóor alles schoonheid gezocht en gevonden heeft.
Let eens op blz 10:
‘Wij hebben elkaar zeven jaren liefgehad!’
En stel u dan tevens het onuitstaanbare verdriet voor van een vrouw, die na die
z e v e n jaren plotseling door haar man verlaten wordt. Zij kan het nog niet gelooven
dat deze scheiding voor goed zal zijn.
‘.... zijn liefde voor mij, die zeven jaar geleefd heeft, kàn niet op eenmaal in vlam
van hartstocht zijn vergaan.’
En derhalve wacht zij op zijn terugkomst, met het immense verlangen van een
vrouw die liefheeft: wacht zij van uur tot uur, van dag tot dag.
‘Stralend zal ik hem tegentreden, hem mijn beide blije handen toesteken en zijn
mond sluiten vóór één bede trillend valt....’
Dàt voelen we mee.
Maar kunnen wij ook meevoelen als zij zegt:
‘Ik hoop dat het nog in den zomer zal zijn als hij terugkomt.
‘In den herfst zijn de bloemen zoo treurig. En er mag niets treurigs zijn, niets dat
hem zou kunnen herinneren aan 't leed dat voorbij is.’?
En verder dit, nog krasser:
‘Indien hij dezen zomer niet komt, hoop ik dat het in de lente zal gebeuren, wanneer
alles opnieuw begint’?
Immers een vrouw die verlàngt, zelfs als heeft zij geen gepassionneerde natuur,
zal niet HOPEN dat haar man, als hij dien zomer niet komt, dan maar met komen
w a c h t e tot de lente!... Zal niet, alsof het een matig-onverschillige zaak geldt, een
dag later hierop in dezer voege terugkomen:
‘O c h , e i g e n l i j k (ik spatieer, v.N.) zou het even gelukkig zijn wanneer hij in
den winter terugkwam.’!
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Hier is de schrijfster zwak als psychologe.
Maar, eenmaal aan de lente denkend, komt de dichteres in haar kracht. Luister:
‘Als in ons tuintje het paarse licht brandt in de kruinen der seringen en wegstuift
over de paden.... Als de witte bloesems in de heg waaien, en 't eerste, teerste groen
schemert aan de buigende twijgen. Als de crocussen uit 't ruikend gras kruipen en
de jonge vogels leeren fluiten. En duizend fijne geuren beven door de lichte lucht....
Als dan.... O, als hij dàn kwam, opeens, in één sprong over de heg, als vroeger....
‘Ik moet opstaan, mij bewegen, en mijn armen strekken boven mijn hoofd bij de
gedachte aan zijn komst i n d e l e n t e !’ (Ik spatieer. v.N.)
Hier wordt het natuurlijk verlangen-in-liefde dat èlk uur van terugkomen mooi
vindt, verloochend ter wille van het dichterlijk schoone.
Iets dergelijks openbaart zich op verschillende wijzen. Ziehier een beeldje: ‘Ik
pluk elken dag bloemen om onze tafel mee te tooien, violen in de lente en 's zomers
roode rozen, kamillen en gloeiende papavers. Die vind ik langs den spoordijk, aan
weerszijden van de glimmende rails. Witte margrieten overal er tusschen!.... Ik vul
mijn gebogen armen vol, vòl, en sta er mee aan den overweg, alsof ik iemand
opwachtte en met bloemen in kwam halen!
‘Wanneer dan de laatste trein, om tien minuten over acht, is binnengestoven, keer
ik naar huis terug, langzaam, over den mullen zandweg, in het laatste gouden licht
der ondergaande zon....’
In 't niet schilderachtig mooi - een zomeravond-vizioen: die vrouw met bloemen
in heur armen wachtend aan den overweg en dan langzaam verder gaand naar 't dorp
in stervend goudlicht? Iets om na te staren uit het portier-raampje van den
wegdenderenden trein?
Maar overigens - is de tijdsaanduiding ‘tien minuten over acht’ voldoende om ons
van de realiteit te overtuigen van het dagelijks armvollen violen of rozen en kamillen
en papavers plukken langs den spoordijk?
Staat er het beeldje niet òm het beeldje?
En staat niet Top Naeff dikwijls vóór Anne-Marie?
Het boekje is als geheel ondanks, ja ik zou haast zeggen dóór al het bekorende,
niet geworden wat het bedoelde te zijn: de oprechte, eenvoudige smart-uitzegging
van een verlaten vrouw.
Als gehéél.... Want: er zijn óók fragmenten, - ik wijs op het dominees-bezoek, op
den omgang met de kinderen, op het samenzitten met z i j n moeder, - die treffen
door hun waarachtigheid.
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Samuel Falkland (Herm. Heijermans jr.) Biecht eener Schuldige.
Amsterdam, H.J.W. Becht.
Hier staan we voor iets gansch anders.
De auteur zet op het titelblad onder den titel: ‘Aanteekeningen van een getrouwde
vrouw. Verzameld, geordend, overigens niet veranderd.’
Hij doet het dus voorkomen of we iets authentieks te lezen zullen krijgen. Hij
treedt maar als tusschenpersoon op. Hij publiceert het Dagboek van een op circa
veertigjarigen leeftijd gestorven vrouw.
Maar als we de lezing willen beginnen, stuiten we eerst nog op een ‘Toelichting’,
waarvan de eerste zin aldus luidt:
‘De BIECHT EENER SCHULDIGE, in de maanden Juni-Augustus, 1905, na-verteld,
werd in den dagboek-vorm, die der schrijfster een troost was, gehandhaafd.’
Hoe zit het nu?
Eerst lezen we: ‘Verzameld, geordend, overigens niet veranderd’. En nu in een
‘toelichting’ die dit glasheldere deerlijk vertroebelt, hooren we dat alles n a - v e r t e l d
is, met handhaving van den dagboek-vorm, d i e d e r s c h r i j f s t e r e e n t r o o s t
w a s . Dat laatste begrijp ik trouwens niet. Dat het schrijven van een dagboek, het
zich op papier uitspreken in volle oprechtheid, als de biechtende in den biechtstoel,
een troost en verluchting zijn kan, is te vatten, maar hoe de dagboek-v o r m een
ongelukkige vertroosten kan, blijft me verborgen.
Doch de hoofdzaak blijft dat ‘n a - v e r t e l d ’.
Want dat doet het ‘overigens niet veranderd’ geheel te niet.
‘Na-verteld’ wil toch zeggen: verteld in de eigen woorden van den persoon die
spreekt, met eerbiediging enkel van het feitelijke.
Maar.... we hebben hier te doen met voor een groot deel gevoelsuitingen van een
in haar huwelijk diep-ongelukkig geworden vrouw, en we moeten dóór haar dagboek
haar leeren kennen. Hoe kan dat nu als dat dagboek ‘na-verteld’ is, ja - hoe kan men
een dagboek na-vertellen? Van Hulzen heeft iets dergelijks gedaan met aan de vrouw
in Vrouwebiecht zijn taal en stijl te leenen. Doch zoo ergens, zijn juist in
zielsbekentenissen vorm en inhoud niet twee, maar één, berust de psychologie - we
zagen het bij Top Naeff - evenzeer op het hòe als op het wàt.
Tusschen de verzekering op den titel en de uitwissching daarvan in de Toelichting
staande: blijft er geen uitweg dan uit het Dagboek zelf vast te stellen waar we ons
aan te houden hebben.
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Wij leeren er een vrouw uit kennen die den man van een andere vrouw liefheeft,
doch niet tot hem in maatschappelijk ongeoorloofde betrekking staat en dus zich
alleen schuldig voelt in den zin van Mattheus V vs. 28: ‘ik zegge u dat zoo wie een
vrouw (man) aanziet om de(n)zelve te begeeren, die heeft alreeds overspel in zijn
(haar) harte met haar (hem) gedaan.’
Zij heeft haren man niet meer lief en wil nu ook geen huwelijks-gemeenschap
meer met hem, het de walgelijkste zielsverkrachting vindend zonder liefde zijn lusten
te dienen. Zij vecht allengs zich vrij, en naarmate de kans grooter wordt om haar
geheele vrijheid door scheiding terug te krijgen, leeft zij op uit de armzaligste apathie,
wordt zij energiek, durft zij het leven aan, dat haar dichter zal brengen bij den man
van haar liefde, die haar zoo duidelijk getoond heeft haar ook lief te hebben. Zij zijn
beiden kinderloos en derhalve schenden zij geen enkele verantwoordelijkheid met
alles te doen voor individueele vrijmaking.
Doch als zij zoover is, dat ze het beloofde land als onmiddellijk vóor zich ziet
liggen, hoort zij dat de ander zich maar weer in zijn huwelijk gevoegd heeft en dat
die nieuwe vereeniging met zijn vrouw gevolgen hebben zal....
Dàt is het einde - ook háár einde.
Belangwekkend is het gegeven zeker, al is het niet nieuw.
De behandeling kan het dat maken.
Als het Heijermans gelukt ons het zieleleven van die vrouw te doen meeleven,
zoodat we getuige zijn van haar strijd en leed, haar ontwaken tot liefde en haar verzet
tegen de conventioneele, onder die omstandigheden beestelijke huwelijksplichten,
haar hoop op een nieuw leven en de alles moordende teleurstelling - als we dat alles
mèt haar ervaren door de directheid van het spontane woord, van het openhartig
opgebiechte in het dagboek, dan kan het aangrijpend zijn.
Dat ìs het - ten deele.
Er zijn bladzijden in, die werkelijk het innige gevoel zóó doen aanvoelen dat de
tragiek van dit zieleleleven ons ontroert, waarop in korte bewogen zinnen met diep
inkervende woorden het rauwe van de smart als bloot gelegd wordt.
Maar er zijn veel meer bladzijden waarop Heijermans wel degelijk de na-verteller
wordt, die wat hij in het dagboek vond (laat ik dit maar aannemen ter verduidelijking
van mijn bedoeling) stileerde à la Heijermans zich aldus plaatsend tusschen ons en
die vrouw, ja, haar persoonlijkheid gansch wegmoffelend.
Dan blijkt proefondervindelijk dat vorm-en-inhoud geen twee-heid màg zijn, dat
alles bedorven wordt als we ze gescheiden zien. Want deze vrouw màg niet praten
als Rafaël in Ghetto, als de tot het volk oreerende in
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Diamantstad, mag niet schrijven met de stijl-maniertjes van Heijermans.
Stijl-maniertjes - het stáát er. Laat ik er maar één van aantoonen. Ik moet er veel
voor aanhalen, omdat ik overtuigen wil, zóó dat ieder onbevooroordeelde 't mij zal
moeten toegeven.
Heijermans maakt o.a. zoo voortdurend gebruik van een rhetorisch hulpmiddel:
de h e r h a l i n g , dat het een hinderlijk misbruik wordt. En moge men dat misbruik
bij hem nog karakteristiek kunnen vinden, het wordt meer dan hinderlijk als een
gefingeerde dagboekschrijfster het van hem overneemt. Want al vertelt hij na: háár
moeten we toch blijven hooren.
Doch ik vraag wie hoort iemand anders dan Heijermans in het volgende?
Blz. 14: ‘Vandaag, morgen ga 'k den lof van 't nachtd o n k e r 1) zingen, 't d o n k e r
waarin je huilen kan, zonder dat iemand je tranen ziet, 't d o n k e r waarin je je lippen
tot fluisteren kan bewegen, zonder dat hij òf 'n ander, of dè ander, je zot geprevel
hooren, 't d o n k e r waarin je jezelf ben....’
Blz. 18: ‘Alles was z ó ó doodelijk stil, z ó ó bijna dreigend van zwijgenis, z ó ó
zonder gekende kleur of vorm, z ó ó ontdaan van de dingen, die den dag maken....’
Blz. 45: ‘Als je je even laat g á á n , heusch g á á n , zonder voorbehoud g á á n .’
(Hier valt nog iets bij op te merken, waarover nader).
Blz. 54: ‘De heele week is alles g e d a a l d , g e d a a l d , g e d a a l d ....’
Blz. 58: ‘.... z'n krankzinnig é é r e w o o r d . E e r e - w o o r d . E é r e - w o o r d ’
Blz. 114: ‘.... uren over l i j k e n gebogen, l i j k e n van heel 't uitschot van de
maatschappij - jij weet niet wat 'r komt kijken! - l i j k e n van vrouwen èn maunen
èn kinderen, enkel l i j k e n ’....
Blz. 121: ‘'t oprakelen van allerlei d i n g e n , d i n g e n die niet schokten, niet
bewogen, d i n g e n waarvan 'n rùst bij is gebleven....’
Blz. 122: Ik school onder m'n strooien h o e d , 'n h o e d met breeden rand. Hij
k e e k naar me, k é é k met gespannen pupillen - ik, ònder den strooien h o e d , zag
z'n k i j k e n , voelde z'n k i j k e n , onderging z'n k i j k e n - k e e k terug.’
Blz. 135: ‘Als je met 'n g l i m l a c h op je gelaat, 'n g l i m l a c h van
maatschappelijkheid, 'n g l i m l a c h van onbesproken naam door de wereld gaat....’
Blz. 136: ‘.... als 'k zoo iets menschelijks, oprechts, d ù r f d e bekennen, d ù r f d e
uiten, d ù r f d e beweren, zou 'k me goddelijk vrij voelen - om elke schuld-begrip
s c h a t e r e n , s c h a t e r e n !’
Blz. 139: ‘We l k 'n m y s t e r i e in oogen! We l k 'n m y s t e r i e

1) Alle spatieeringen zijn van mij.
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dat niet twéé paar 't zelfde zijn. We l k 'n m y s t e r i e dat je w a n d e l e n d ,
w a n d e l e n d tusschen duizenden....’ enz.
Blz. 154: ‘Dat l i e g je, Gre! Neem me niet kwalijk dat 't woord me uit m'n mond
valt. Maar j e l i e g t , j e l i e g t . J e l i e g t zoo afschuwelijk als je maar l i e g e n
k a n ! J e l i e g t zoo als je nog nooit heb g e l o g e n ....’
Blz. 155: ‘Maar 'n g e m e e n h e i d , 'n G e m e e n h e i d van mezelf tegenover
Lies. 'n G e m e e n h e i d van jou tegenover hèm - 'n g e m e e n h e i d tusschen ons
twee, g e m e e n h e i d naar alle kanten.’
Blz. 160: ‘.... langs r a z e n d -hossende menschen, langs r a z e n d verlichte kramen,
langs r a z e n d -tollende, r a z e n d -draaiende, r a z e n d -rondzwierende gekken....’
Blz. 175: ‘Na den nacht van bewustloosheid, v o o r t -bewegend, v o o r t -handelend,
v o o r t -tastend, v o o r t -pratend in 'n niet te zeggen l e e g heid, 'n l e e g t e zonder
grenzen, 'n l e e g t e zonder smartelijks of aandringende oorzaak (? v. N.), 'n l e e g t e
die je zeker behoefte had te peilen, blij dat 't z o o was, enkel z o o .... nà dien nacht,
diepst onverschillig voor a l l e s , a l l e s , a l l e s ....’
Blz. 176: ....'t willoos doen, 't m a c h i n a a l den groentenboer betalen,
m a c h i n a a l de trap op en af gaan, m a c h i n a a l de meid controleeren,
m a c h i n a a l met open oogen in 't donker liggen.
Blz. 183: ‘De porceleinen bordjes glansden i n 't l i c h t . De kaasstolp lachte i n
't l i c h t , 't Nikkel peper- en zoutstel sloeg vonkjes i n 't l i c h t . De servetringen
glimmerden i n 't l i c h t . De aangebroken flesch wijn stond naast 'n roods; schaduw
i n 't l i c h t . Hij zat bij 't l i c h t .
Me dunkt, het is voldoende.
Nu hoeven we de waarde van de herhaling niet te miskennen. Gebruikt als op blz.
160, drukt ze het r a z e n d e van het kermislawaai heel gelukkig uit, en de herhaling
van 't woord l i c h t in het laatst geciteerde spreidt als een licht-glinstering over dat
complex van korte zinnen.
Maar.... dat die herhaling tèlkens terugkomt ter versterking, doet ze haar kracht
verliezen, maakt ze tot een rhetorisch maniertje.
Daarbij is het bedenkelijk dat de personen van dit dagboek, de vrouw, de man en
de vriend a l l e d r i e die herhaling gebruiken op geheel dezelfde wijze.
Op blz. 54 - zie boven - is de m a n aan 't woord; op blz. 114, 154 en 155 de
v r i e n d , in de overige aanhalingen de v r o u w . Wat blijft er zoo van 't persóonlijke
over?
Dan is er nog iets. Ik kom nu terug tot de aanhaling op blz. 45:
‘Als je je even laat g á á n , heusch g á á n , zonder voorbehoud g á á n .’ Die zin
heeft iets sterk semitisch, wat andere ook min of meer hebben. En dat zou nu geen
bezwaar zijn, als de vrouw die 't dagboek schrijft
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een jodin was. Maar - de schrijver is niet heel duidelijk - een paar maal vinden we
aanwijzingen, die dat weerspreken.
Zoo loopt ze op een middag de kerk van 't ‘Heilige Hart’ binnen om te bidden.
Trouwens - omtrent de heele persoonlijkheid blijven we in 't onzekere. Uit haar
dagboek zouden we zoo graag die persoonlijkheid saamstellen, maar als we meenen
hier en daar wat gegevens te vinden, zien we bij 't omslaan van een blad opeens
weer.... Heijermans. We weten niet waar de eene begint en de ander ophoudt.
Is de schrijfster een beschaafde vrouw geweest? Nu en dan meenen wij het, is er
iets hoogs in haar opvattingen. Heeft de auteur ons haar zóó willen géven zelfs met
het goedkoope uiterlijkheidje, van haar telkens Fransche zinnetjes te laten gebruiken,
soms zelfs van verdacht gehalte, als:
‘Il faut être à son qui vive’.?
We meenen van wel, maar als we haar dan als vrouw die liefheeft, hooren gewagen
van den ‘man, w a a r m e e j e r a z e n d , d o l , t i e n d u b b e l - g e k b e n ’, dan
vervaagt de indruk van beschaving of verfijning geheel, maakt de dáme plaats voor
iemand.... anders.
Ik meen hiermee voldoende aangetoond te hebben wat er aan dit dagboek ontbreekt,
waarom het geen gaven indruk maakt. De schrijver heeft zichzelf in den weg gestaan,
is er niet in geslaagd ons een ongerepte illuzie te geven. We gelooven niet aan die
vrouw. En daarmee heeft het boek ten deele zijn doel gemist.
Maar we gelooven wel en blijven gelooven aan de knapheid van Heijermans als
auteur, die spelenderwijs, tè spélend vaak, allerlei vormen gebruikt om het een of
ander te zèggen.
Hij doet dat in zijn tooneelstukken, in zijn schetsen soms, nu ook hierin.
En wàt hij zegt, heeft veelmalen onze sympathie.
Hij komt in deze kwazi-biecht op voor de hoogheid van de liefde, tegenover de
laagheid van het huwelijk zonder liefde. Hij komt op tegen de verlagende
gemeenschap uit gewoonte of dierlijke behoefte, als de liefde ontbreekt. En de
geschiedenis - waarin verhaald wordt van den strijd om vrijheid van persoonlijkheid,
vrijheid in liefde, gevoerd door een tot zelfbewustheid gekomen vrouw, - is tragisch
omdat alle nobele impulsen afschampen op het lagere leven, het leven der
meerderheid, dat het krachtigste blijkt, en waartegen het individueele trachten naar
het hoogere veelal eindigt in een martelaarschap.
Te meer blijft het jammer dat hij ook bij het kiezen van dézen vorm al dat hoog
bedoelen niet wist om te scheppen tot een kunstwerk.
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Nico van Suchtelen, Quia Absurdum. Amsterdam, Maas en Van Suchtelen.
Dit is stellig wel een der interessantste boeken der laatste jaren. Als teeken des tijds.
Het is een boek, dat eens geschreven mòest worden door een dergenen die het dorsten
en zoeken naar een nieuw levensideaal hebben meegeleefd. Een uit de generatie met
groote, vage verlangens, subtiel aesthetische neigingen en humanitaire voelingen.
Uit de generatie die kwam met gansch nieuwe levensbehoeften na die van rationalisme
en twijfel.
Nico van Suchtelen heeft in Odo een z o e k e r willen doen leven, in wien alle
zieleleven nog in chaotische verwarring verkeert. Hij heeft geen stuur in zich zelf,
ziet geen richting hem aangewezen, hij w i l , maar weet geen doel voor zijn willen.
En na velerlei streven en zoeken vindt hij zijn eigen bestaan zulk een mislukking dat
hij er een eind aan maakt.
Het spreekt vanzelf dat zulk een mislukt leven een heel wat dieperen inhoud kan
hebben dat het gelukte van duizenden anderen, voor wie een zich zelf van hun diepste
zijn bewust worden geen behoefte is en die, door hun idealen heel wat lager te stellen,
ook aan het allicht ten-deele-verwerkelijkt-worden ervan zich gemakkelijker kunnen
aanpassen. Een arme twijfelmoedige die op den duur voor zich geen plaats vindt in
het leven, die met altijd droomen van een fijner en hooger menschen-bestaan zich
niet thuis voelt in het maatschappelijk gedoe en daardoor waant te vroeg geboren te
zijn: hij kan in innerlijk menschzijn heel wat meer waarde hebben dan de sterke,
zelfgenoegzame geestelijke satisfait, die zoo precies weet waaraan hij zich te houden
heeft, niet door een innige met veel moeite zelfverworven geestelijke overtuiging,
maar door het overnemen van eenige machtspreuken die hem het leven gemakkelijk
hebben gemaakt als een geërfd fortuin.
Odo is als eenzelvig jongetje opgegroeid in een eenzame omgeving. Bij mooi weer
zwierf hij buiten rond met een geit tot gezelschap, over de bergwei en door het
dennenbosch waar het ‘eeuwig nacht’ was. Bij slecht weer hield zijn moeder hem in
huis, mocht hij spelen met opgezette dieren, of planten plakken in zijn vaders
herbarium.
Over zijn moeder sprak hij liever niet; van zijn vader hield hij veel. De thuis stille
man nam hem mee op wandelingen, was dan spraakzaam en vroolijk. Van hem
ontving hij ook onderwijs. Maar meer fantastisch dan schoolsch of stelselmatig, wat
op de latere ontwikkeling van invloed moest zijn. Na den dood van zijn ouders kwam
hij, acht jaar oud, bij een kinderloozen oom aan huis in de stad, een goedigen
winkelier, aan
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wien Odo zich wel hechtte. Zijn tante was een naar mensch, die hij haatte. Vrouwelijke
lieftallligheid kende hij dus niet.
En als een vreemde stond het ventje in de nieuwe omgeving, met ‘een geheel eigen
leven diep in’ hem. Op school maakte hij geen vriendjes, was hij lui.... aan het stadje
had hij een hekel. Overal vond hij het saai, en die saaiheid ontvluchtte hij in
fantastische lectuur, die hem eens geld deed stelen en wegloopen - voor een
avontuurlijken zwerftocht in de bergen.
Ouder geworden verhuisde hij naar elders om een gymnasium te bezoeken, kwam
bij een andere tante aan huis, die, kinderloos, hem wel hartelijk behandelde, maar
aan zichzelf overliet. Ook in deze wat grootere stad vond hij alles saai, alleen zijn
studie begon hem op den duur te boeien. Het stil-verlangen in hem kreeg een richting.
Hij werd zich bewust van eene liefde voor de wetenschap, voor de kunst.
‘Op (z)ijn vijftiende jaar begon (hij) te schrijven. Achtereenvolgens maakte (hij)
een roman, twee drama's naar grieksch model en een epos. Daartusschendoor schreef
(hij) tallooze lyrische verzen. (Hij) las en bestudeerde al wat er binnen (z)ijn bereik
viel; Plato, Augustinus, den Bijbel, Spinoza, Schopenhauer, bovenal de grieksche
tragici en Goethe. Om Dante te kunnen lezen leerde (hij) (zich)zelf in een
zomervacantie italiaansch.’
Als student gaat dat zoo door. Studie in de natuur-filozofische richting belet niet
het lezen van de Imitatio Christi, vau de Bhagavad-Gita, van Tolstoi, belet niet een
zich verdiepen in allerlei maatschappelijke vragen, eerst met anarchistische dan met
sociaal-democratische neigingen.
Tot 't hem te machtig wordt, hij zijn intiemen vriend Arthur een afscheidsbriefje
schrijft en spoorloos verdwijnt. Hij wordt metselaarsknechtje, wil door een heel
nieuw leven een mensch worden. Door een wanhoop aan zich zelf werkt hij zich
heen, is eindelijk na nieuwe levenservaringen ‘wijs als weleer’, en roept Arthur om
hem terug te halen. Hij wil zich voegen, gelooven dat de maatschappelijke menschen
gelijk hebben, doen als zij, zich gewonnen geven: gelooven - quia absurdum.
'n Paar maanden ging het beter. Dan gaan de vrienden logeeren op Casa Bianca
bij Rudolf en Martha, in het witte huis aan het meer. Daar leert Odo Minka kennen,
Martha's ongetrouwde zuster. En.... nu is 't met zijn gemoedsrust geheel gedaan. De
jongen die geen vrouwelijke liefelijkheid kende, ziet hier in Minka de
verpersoonlijking van het allermooiste. Als zij weg is van Casa Bianca besluit Odo
om toe te treden tot eene kolonie van communisten, de Harmonie. En daar leeft hij,
voortdurend geslingerd tusschen zijn wanhopige liefde - want Minka heeft hem niet
lief - en zijn wil om door lichaamsarbeid en aanpassing aan natuur-eenvoud zich te
stalen in zijn neiging tot geestelijken arbeid. Met
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Elsi, een badplaats-kennisje, dat hem daar uit verliefdheid opzocht, doorleeft hij een
hoofdstuk uit Goethe's Wahlverwandschaften, tot het onechte in die verhouding ze
van zelf vernietigt.
Nu volgt zijn vertrek van Harmonie en Casa Bianca. Hij heeft bespeurd dat ook
Arthur Minka liefheeft. Hij zal zich aan de studie wijden en aan een geestelijk verkeer
met de goede, milde Martha, de lieve vrouw en moeder. Zoo tracht hij nogmaals tot
zelfbevrijding, tot een harmonisch zieleleven te komen. Maar.... ook deze laatste
poging faalt - het einde is zelfmoord.
In grove omtrekken heb ik even 't verloop der geschiedenis aangegeven: de
moeilijke pelgrimstocht van den zoeker. Omdat ik een indruk wilde vestigen van het
belangwekkende in dit werk. Het is als een aldoor klinkend ‘tua res agitur!’ - al wat
er woelt en gist in de hoofden en harten van zoovelen in de maatschappij om ons
heen, zoovelen, begrepenen of onbegrepenen, die klaarheid willen, naar een richting
zoeken, behoefte hebben aan een levensbazis.
En al moge de hoofdpersoon van dit boek niet tot een pozitief rezultaat gekomen
zijn, het streven daarnaar is er niet minder interessant door. Het is als een
waarschuwing ‘how not to do it’.
Alleen troebelt de schrijver den indruk noodeloos door den titel. We weten waaraan
die ontleend is. De bekeerling Teftullianus had langs velerlei wegen een waarheid
trachten te naderen, die in zijn geestelijk leven al het tegenstrijdige tot harmonie zou
brengen. De subtiele redeneeringen van wijsgeeren en sofisten vermochten dat niet,
gaven hem geen zielsvoldoening. Dat zou het Christendom doen. Dat werd hem tot
een innerlijke wedergeboorte. Niet het ontledende verstand, de geloovige ziel had
de beslissing. En in zijn verhandeling De carne Christi formuleert hij deze overtuiging.
‘Prorsus credibile est, quia ineptum est... certum est, quia impossibile est’. (‘Het is
juist geloofwaardig omdat het dwaas... het is zeker omdat het onmogelijk is’). Later
heeft men deze paradoxale geloofsbelijdenis saamgevat in ‘Credo quia absurdum’.
Wat hierin treft is juist de stellige verzekerdheid, het geloof dat tegen alle
verstandelijke redeneering zich handhaaft en den weg wijst ten leven.
Maar past dit woord op een boek dat zoo negatief, met een levensvernietiging,
eindigt? Een boek dat eigenlijk niet anders geeft dan een aaneenschakeling van
stemmingen, doorleefd door een innerlijk nu her-, dan derwaarts bewogene? De titel
is een concluzie die spreekt van een overwinning - het slot van dit boek is een
overwonnen-wòrden.
Gaan we na wannéer Odo de woorden ‘Quia absurdum’ tot de zijne maakt, dan
zijn het oogenblikken van een zekere gestemdheid, vlottend bij den dag, bij het uur.
Als hij, mislukt metselaarsknechtje aan Arthur schrijft:
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‘Ik wil ook een bescheiden en welwillend man zijn, gelijke onder mijnsgelijken, ik
wil met hen samenwerken aan al wat zij houden voor de hoogere belangen en
doeleinden van den mensch. Ik wil weer eerbied hebben voor andersdenkenden....
Ik geef mij gewonnen; ik geloof dat zij ten slotte gelijk hebben, quia absurdum (blz.
25).
Zoo beteekent het immers niet veel. Er moet geen sprake zijn van een ‘willen’ als
pis-aller, van een ‘zich gewonnen geven’ door teleurstelling of moedeloosheid - het
moet een willen uit energie, een gelooven uit overtuiging zijn.
En is van ander gehalte de ontboezeming op blz. 205?:
‘Wanneer ik hen niet had, Augustinus, Eckhart, Spinoza! Wanneer ik niet altijd
weer opnieuw mij bedwelmen kon met hun god-vervulde dronkenheid! O grootste
zielen en meest verblinde, eenige haast die ik begrijp en liefheb. Om hunnentwil en
om mij zelf geloof ik dat mijn leven een zin heeft, om onze groote, goddelijke
dwaasheid.
‘Credo, quia absurdum’.
‘O m hunnentwil en o m mij zelf’.... is het door deze bijvoeging alleen al niet
geoordeeld!
Nóg is er dit punt dat verband houdt met het overige.
De indruk dien ik van Odo ontvangen heb uit zijn dagboek en uit alles wat Arthur
van hem meedeelt is - met handhaving van wat ik boven over hem schreef - die van
een zwakke. Iemand die na al zijn pogen en streven, zijn tobben en grübeln, zijn
zoeken en werken, eindelijk in den strijd met een hem vijandig lijkend leven bezwijkt
door zelfmoord, is als mensch niet sterk. Gelijk zijn Credo een wanhoopskréet, is
zijn dood een wanhoopsdáad. En nu komt in dit boek voor: Martha, een lieve,
hoogstaande, intelligente en gevoelige vrouw, die in haar huisgezin, in de verhouding
tot haar man ook moeilijkheden doorleeft, maar in wie de harmonie niet verbroken
wordt, zoodat ze zelfs anderen nog tot moreelen steun is. Als deze vrouw na zijn
dood getuigt:
‘Hij was sterker dan allen die ik kende en hij heeft ook mij sterker gemaakt.’
dan is het eerste gedeelte van dat gezegde stellig verwarrend.
Heeft de schrijver het bedoeld als een verheffing van Odo ten koste van den
pozitief-krachtigen man van Martha, den werker Rudolf, dan heeft het betrekkelijke
hier toch een te absolute beteekenis gekregen.
Want nòch in de verhouding tot zichzelven, nòch in die tot Minka, toont Odo zich
een krachtige persoonlijkheid.
Ik wilde dit doen voorafgaan aan een bespreking van den vorm, om zoodoende geheel
billijk te zijn tegenover het boek als geheel.
Den vorm er van kan ik niet gelukkig vinden.
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De schrijver heeft blijkbaar voor een moeilijkheid gestaan. Hij wilde ons Odo èn
subjectief èn objectief doen kennen.
Het eerste kon geschieden door hem een Dagboek te laten schrijven. Daar Odo
voorgesteld wordt een auteur te zijn, kon hij dat Dagboek een literair merk doen
dragen in vertelling, beschrijving, ontboezeming, in proza en in verzen.
Maar den objectieven Odo moest hij ons op andere wijze laten zien. En daar
gebruikt hij Arthur voor. Die vertelt in briefwisseling met Minka wat zijn indrukken
zijn van Odo in zijn uiterlijk en innerlijk bestaan.
Die briefwisseling is vanzelf óok in den eersten persoon, zoodat we afwisselend
twee ‘ik’'s in het boek hooren. Is dit op zichzelf al een bezwaar, erger wordt het nog
doordat èn Arthur èn Odo vaak geheel denzelfden stijl hebben, zoodat de
individualizeering daaronder vanzelf lijden moet. Trouwens aan die van Arthur is
weinig zorg besteed. Hij is er blijkbaar alleen om Odo, of als beoordeelaar van Odo's
daden. Soms ook als controleur, wat dan al heel vreemd lijkt.
Zoo had Odo in brieven, in dagboek en gesprek dikwijls de kolonie der
communisten vinnig becritizeerd.
En nu komt Arthur, die zelf eenigen tijd daar logeerde, ons verzekeren:
‘In vele opzichten was Odo's kritiek juist. Inderdaad was het werk der kolonisten
naar quantiteit en qualiteit onvoldoende’, enz.
Dan op de volgende bladzij:
‘En toch overdreef Odo; in werkelijkheid was de geest onder de kolonisten beter....’
enz.
Alsof het om een subjectieve en objectieve ziening van die kolonie te doen was!
Men voelt het zwakke hierin.
De auteur heeft blijkbaar over het al of niet nuttige en uitvoerbare van zulk
communisme op kleine schaal veel nagedacht, waarschijnlijk het bedrijf van dergelijke
kolonisten van nabij gadegeslagen, een eigen opinie over wat daarin al dan niet nuttig
of nutteloos is, en acht dit nu een belangrijk, tevens actueel onderwerp om eens wat
over uit te weiden.
Doch voor ons heeft die kolonie alleen beteekenis als tijdelijke omgeving van
Odo, zijn alleen diens indrukken, de emoties die hij daar doorleeft, de wijzigingen
die zijn maatschappij- en levensbeschouwing er ondergaat, van belang.
Zoo is er nòg iets bedenkelijks.
Gelijk ik boven zei - Odo uit zich in zijn Dagboek in literairen vorm, wat van hem,
dichter en drama-schrijver, niet te verwonderen is.
Een enkele maal verheft zijn proza zich tot lyrische ontboezeming, en soms wisselt
dit af met verzen.
Zoo vinden we o.a. op blz. 132-133 een sonnet:
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Weer is het stil en mijn moede gedachten
Zwerven te spelen over 't gouden meer.... enz.

Op blz. 253-254 zes coupletten, aldus beginnend:
Waar ik mij waande is heel het woud betooverd enz.

en nog eens op blz. 276 als ‘Odo's laatste lyrische gedicht’:
Eens had ik bloemen lief en was om 't springen
Van beekjes blij zooals een eenzaam kind.... enz.

Maakt het nu niet een ietwat zonderlingen indruk als we ons die gedichten herinneren
uit den bundel Verzen van Nico van Suchtelen?1)
Zwendelt de critiek met eigenwijsheid - gelijk ze volgens Odo's meening doet
(blz. 233) als ze dit een verstoren acht van de illuzie, die we toch noodig hebben om
mee te leven in gedachten en gevoelens het leven van Odo, hem als een op dat
oogenblik nog bestaand individu te beschouwen? We wéten natuurlijk wel dat Nico
van Suchtelen die verzen schreef, evenals hij het Dagboek en Arthur's brieven schreef,
- daarom sprak ik ook van een illuzie - maar de bekendheid met die verzen als lyrische
uitingen van Van Suchtelen werkt storend, nu wij ze als zuiver individueele uitingen
van Odo overgenomen zien.
Maar ik wil over dit boek niet zóó eindigen.
Want het is er te belangrijk en ook te sympathiek voor.
Het is het werk van een denker en dichter, die in zijn verzen zich reeds als een
bizondere persoonlijkheid deed kennen. Hij moge Odo eenige gedichten leenen, als
Odo zoekende zijn en zoekende blijven - Lessing's ideaal! - hij is geen Odo en kan
als kunstenaar, die de vele ijdelheden van den levensschijn heeft leeren zien, nog
veel bijdragen tot het verdiepen van levensgevoel en levensinzicht van anderen.
Laat ik ten slotte dit brokje schildering citeeren uit Odo's Dagboek:
‘2 April. Zes wit-blinkende torentjes en zes wit-blinkende dorpjes er onder
rondomheen. Rustig in het wazige licht. Het licht, en de heele atmosfeer, lijken als
gewijd door den Zondag. De golvende, bleekgroene glooiingen, de donkere
dennenbosschen en de violette heuvelschimmen aan den horizont, heel het
vroeg-lentelijke landschap rust; als in slaap getooverd. Het slaapt als een kind dat
zich moe gespeeld heeft, alleen zijn diepe rustige adem en het donzen rood op zijn
wangen leeft.’
W.G.v.N.

1) Aldaar te vinden op blz. 128, 135 en 137.
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Uit de jeugd van San Francesco van Assisi
door Louis Couperus.
I.
Er woonde in die dagen te Assisi een koopman in laken en zijden stoffen, die Pietro
Bernardone heette en door zijn handel rijk was geworden. Assisi, dat tegen de helling
van den berg Subasco lag, was een levendige, aanzienlijke stad; de straten waren
nauw, maar de huizen hoog en sterk gebouwd als vestingen; er waren paleizen voor
de edelen, maar er waren ook paleizen voor de rijke burgers, en tot deze behoorde
Pietro Bernardone, want de handelaars waren te dien tijde bijna edelen en zij hadden
een grooten invloed. Zij waren ook onvermoeide reizigers, vooral de laken- en
zijdehandelaars; zij reisden met escorte en groot gevolg van het Oosten - waar sedert
de dagen der oudheid nog steeds de mooiste zijden stoffen werden geweven - tot het
zuiden van Frankrijk toe, tot in Provence en Montpellier, waar de groote,
altijd-durende laken- en zijde-kermis was, en zij waren steeds mannen, die veel
avonturen hadden beleefd. Zoo trokken door het zuiden van Europa tot Syrië en
Egypte toe de blanke en donkere kooplui, zoo wei Franschen als Italianen en zoo
wel Grieken als Turken en Mooren en Spanjaarden; zij spraken alle talen door elkaâr,
en in de stad, in het kasteel, de taveerne, het kamp, waar zij kwamen, werden zij
altijd met blijdschap ontvangen, want, behalve dat zij mooie dingen te verkoopen
hadden, vertelden zij van vreemde, verre steden en oorlogen, van struikroovers en
zeeroovers, en zij gaven veel afleiding en vroolijkheid.
Pietro Bernardone was een krachtige, nog jonge man van even veertig jaren, donker
van oogen en baard, sterk van bouw, vlug en beslist van beweging, met een
bruischende stem, sluw in zijn
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bedrijf, maar daarbij fier als een baron, en wie hem aanzag, als hij te Assisi thuis
kwam en in zijn winkel brokaat, zijde en laken door zijn dienaren liet uitplooien voor
de verrukte edel- en burgervrouwen, hijzelve in zijden hoozen en een surcoet van
geplet fluweel, bont omzoomd, baret met pluimen op zijn tot in den nek toe dik
krullende haren, zoû niet anders gedacht hebben dan dat hij een edelman was en een
ridder in huisgewaad. En zoo was ook zijn vrouw Madonna Pica als een teedere
edelvrouw: een Provençaalsche, met voorname fijne handen en bewegingen als zachte
muziek, bruine reeë-oogen in een effen blank smal gezicht onder huif van fijn
neteldoek, en hoewel haar zoon Francesco al bijna een jongman van twintig jaren
was, scheen zij nauwlijks een moeder, zoo slank was haar leest omgoten in haar
gewaad van zilvergrijs sindaal, dat sleepte als het gewaad van een hertogin, den rand
met grauw vossebont afgezet. De bruischende stem van Pietro prees-aan en verhaalde,
tusschen de groep der luisterende en van verrukking in de handen klappende vrouwen:
hij lachte levendig, dreef de dienaren aan nóg meer stoffen uit te plooien, plooide,
waren zij hem te langzaam, ze zelve uit met groote uitbundigheid en ritselgeruisch,
en kreukelgekraak en de goudstukken tinkelden over zijn toonbank. Dat was een
groote vroolijkheid, een weidsche wereldschheid in den winkel; door de opene deuren
en opene luiken stroomde de zonneschijn binnen, het geld flonkerde, de stoffen
glansden, luidruchtig bruischte Pietro's stem, en te midden der koopzieke vrouwen
bleef Pica waardig en als een gastvrouw glimlachend. Tot er plots wel eens een
lawaaiïge bende door de nauwe straat aanstormde: jongelieden, zonen van edellieden
en rijke burgers, arm in arm hossende zingende; zij stormden met jeugdig geweld,
met blijden roep en gezang den winkel binnen; het was Francesco, de zoon, met al
zijn feestvierende kornuiten, en als spreeuwen twetterden zij en maakten zij gekheid
tusschen de vrouwen en de wanorde der ontplooide stoffen. Dan zeide vader Pietro,
lachende, dat Francesco beter deed achter de toonbank te blijven, dan dol te doen
dag en nacht door Assisi, maar hij meende het niet: hij bedierf zijn zoon, omdat
Francesco fijn was als een edelknaap, trots al het geweld van zijn dolle vroolijkheid,
en er als het kind van een hertog uitzag, met zijn gekrulde haren, en kostbare kleeding,
en overdreven lange tootschoenen, en als er dan zoo veel geld op
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tafel lag, streek Pietro achteloos wat bij elkaâr, en gleed het in Francesco's zaktasch,
opdat hij zijn vrienden onthalen zoû.
Ja, des dags niet alleen, ook des nachts, hosten en dansten als dollen Francesco's
vrienden, altijd aangevoerd door den rijken lakenkoopmanszoon, de nauwe
heuvelstraten van Assisi op en af, tusschen de hooge vestingpaleizen, waarvan de
luiken openkierden, om een glurend vrouwegelaat, rossig opgeglansd door een
geheven lampje, wel eens een enkel oogenblik te ontdekken. Maar Francesco was
een vreemde jongen, want midden in die dolle vroolijkheid en dat uitbundig nachtelijk
burengerucht overviel hem de onweêrstaanbare behoefte zich van zijn kameraden
terug te trekken in een zijstraat, ongemerkt de bende pretmakers te verlaten, en alleen
verder te dwalen langs de muren der stad en de wallen, van waar hij de onmetelijke
nacht in het gelaat zag.... De nacht spreidde zich over Umbrië uit; Umbrië lag
uitgestrekt in een waas van zilveren schijnsel, dat de starren weefden tusschen elkaâr:
van de wallen van hoog Assisi zag Francesco de sluimerende landstreek onder de
licht wevende nacht.... Er zonk een eindelooze kalmte neêr.... Er was iets eindeloos
wijd van ver, ver weg vluchtende vage bergen en nauwlijks te raden bosschen, en
nauwlijks hoorbaar bruischenden vloed. De wind woei aan, als van heel ver, koelde
Francesco's brandende slapen, en veegde dorre bladeren van eersten herfst weg voor
zijn voet. De wind zong in de dorre bladeren, en er was een geheimzinnigheid in de
nacht. Achter Francesco, lag Assisi als een forteres in sluimer; vóor hem lag Umbrië
in de zilverschijn wevende nacht, en de zingende wind vaarde aan, altijd aan....
Poozen, poozen lang bleef dan de jonge man staan, als betooverd door een zaligheid,
en gelukkig te moê, toch tranen in zijn oogen en weemoed in zijn hart.... De
luidruchtige vrienden waren ver, zochten hem misschien, riepen hem misschien,
maar zouden hem dien nacht niet meer vinden. De jonge man stond als betooverd
en, zijn handen gevouwen, aanbad hij de onmetelijke nacht, die met den wind tot
hem sprak.... Hij hoorde zachte, zachte stemmen en hij zag zachte, zachte gezichten....
Scheen de maan, dan zag hij een zacht gezicht, bleek blond, doornomkroond, en het
straalde, straalde hem aan. Hij kende dat gelaat en hij had het lief. Het bleef hem
altijd bij.... Daar stond hij dan, de laken-kooperszoon, in zijn opzichtige, bonte kleedij,
een groote keten
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als van een ridder over de borst, en hij staarde, staarde in het zachte gezicht, dat hij
aanbad tegelijk met de nacht.
Maar dikwijls hielp hij ook in de winkel zijn vader, en hij was zoo beleefd en
vriendelijk, dat de koopers zich gaarne door hem bedienen lieten. Hoe vroolijk en
dol hij kon zijn, hij was nooit grof, en zijn ingeboren zachtheid weêrhield hem ooit
een ruw woord te zeggen, en eens, toen hij uit den winkel een bedelaar had
weggejaagd, gevoelde hij hierover diep in zich een zóó onaangenaam gevoel van
pijn en van wroeging, dat hij besloot nooit meer een bedelaar zijn weldaad te weigeren.

II.
Francesco Bernardone was klein en tenger-klein van handen en voeten, smalletjes
van schouders, zijn gelaat was smalletjes en fijntjes, en in zijn prachtige kleêren leek
hij waarlijk wel een prinsje en had hij niets van een jongen uit den middenstand. En
zijn oogen waren groot en zwart en zóó diep, dat men er als door heen kon kijken in
zijn vroolijke blijde ziel, die vol joligheid was, wel wat dwaas soms en dartel en dol,
maar altijd beminnelijk en vriendelijk, enthouziast en zonnig, en daarom betooverend.
Wel mocht in Assisi hem iedereen gaarne lijden, al schudde men eens het hoofd over
hem: over zijn nachtelijke feestvierende uitbundigheid, die burengerucht verwekte,
waarom men toch maar niet toornen kon; of over zijn onbegrijpelijke grillen, als hij
in het fluweel van zijn mantel stukken grove stof had laten naaien. Toch bleef hij
ook wel eens thuis en zat dan als een rustige zoon op laag stoeltje aan Madonna Pica's
voeten; zijne moeder verhaalde hem dan Provençaalsche legenden in het Fransch,
of zong hem, op de luit begeleidend, de liederen der troebadoers, en hij vond die heel
mooi en was heel gevoelig voor die gedichten en die muziek, zoo als hij gevoelig
was voor alles wat mooi in het leven was. En dan zeide hij haar hoe zijn grootste
wensch was ridder te worden, avonturen te hebben en in den oorlog te gaan; hetgeen
zijn moeder, die van edele afkomst was, ook weinig verwonderde. Toen er dan ook
oorlog ontstond tusschen Assisi en Perugia, ging Francesco meê met de strijdmacht
van zijn stad, maat hij werd gevangen genomen. Het was wel heel vreemd, maar in
den kerker tusschen zijn zuchtende, vloekende, kermende lotgenooten bleef hij
beminnelijk en zacht en zelfs vroolijk, zoo als hij
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altijd en overal was, en toen hij liederen zong met zijn heel mooie welluidende stem
- de mooie stem van zijn moeder - dachten zijn medegevangenen niet anders dan dat
hij gek was geworden. Maar hij was niet gek. Het was zijn ingeboren natuur zoo te
zijn, zoo beminnelijk, zacht, en vroolijk en daarbij zonnig en enthouziast, en er was
altijd over en om en in hem iets, hij wist zelve niet wat: een beminnelijk zachte
vroolijkheid, als een licht, dat tot hem scheen en teêr in hem straalde, onbewust voor
hemzelven, en dat hem zeker daarom zoo zonnig maakte en ook zoo enthouziast.
Dan lachte hij verklaard en zijn oogen straalden en waren zóó open, dat men zijn
ziel er achter zag liggen, en dat men hem zag IN de ziel. Dan scheen het bleeke,
blonde, doornomkroonde gelaat hem wéêr toe en hij herkende het uit de maanzilveren
nachten en hij wist wel wie het was: hij had het innig lief, zoo lief als hij nooit en
aan niemand zeide, en hij verwonderde zich, dat niet iedereen het zóó lief had als
hij, hoewel het toch de gelijkenis was van wie het allerbeminnelijkst geweest was
ter wereld. Maar dan begreep hij wel, dat niet iedereen het zoo beminnen kon dat
bleekblonde gelaat; niet iedereen zag het misschien zoo blank aanbiddelijk als hij
het zag; anderen zagen het misschien wel, maar anders, en de meesten zagen het
misschien als dat van den Prins van de Kerk, gekroond, met een gouden mantel om,
op een juweelen troon, terwijl hij het zoo eenvoudig en dicht bij genaderd zag, vlàk
bij, als zouden die bleeke, even smartelijk weemoedige lippen hem een kus op het
voorhoofd gaan drukken. Dan was er stille weemoed even in hem, en nadenken, en
bepeinzen, en de wereld niet begrijpen, zoo als die geworden was, en zichzelven niet
begrijpen, zijn makkers, zijn ouders niet, den Hertog niet, den Keizer niet, de Kerk
niet en den Paus. Het was alles heel ingewikkeld raadselachtig, dat de wereld zoo
was geworden als zij geworden was, terwijl alles toch heel eenvoudig had kunnen
zijn, en wel vrediger en zonder oorlog, als iedereen het bleekblonde gelaat altijd zoo
gezien had als hij het zag. Maar de oorlog was er nu eenmaal, en voor Assisi, dat hij
liefhad, zoû hij zeker zijn bloed vergieten willen, en zoo bloeide uit zijn weemoed
zijn enthouziasme weêr dadelijk op, en drong uit zijn peinzing de drang tot doèn,
zich niet vèr van de vreemde wereld te houden, maar er vroolijk avontuur en heldere
kleur te zoeken, alles wat mooi was en blijde en tegelijk beminnelijk.
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III.
De vrede tusschen Assisi en Pisa gesloten, werd Francesco bevrijd en kwam hij thuis,
de zelfde naar het scheen, levensblij en tegelijk zachtmoedig; het scheen alleen, dat
zijn zwarte oogen waren grooter geworden.... In hem was dikwijls zijn weemoed
grooter nu dan zijn blijheid, maar toch vierde hij luidruchtig feest met zijn makkers
en trok 's nachts dansende en hossende en zingende met hen Assisi door, en de burgers
in hun slaap gestoord, beminden hem zoo, dat zij niet konden toornen. Toen overviel
hem de zware ziekte en bijna was hij gestorven. Maar hij werd beter na weken
ziekbeds, en met zijn groote, groote oogen lag hij nu kalm op zijn lage leger te staren
voor zich uit, en zag nauwlijks madonna Pica, die bij hem waakte. Hij staarde en zag
het bleekblonde gelaat; het staarde hem weemoedig glimlachend tegen, en hij vouwde
de handen en bad het zwijgende aan.... Wat was het wit en lijdend, zoo erbarmelijk
en zoo aanbiddelijk, zoo als van een stil berustenden broeder, een bedelaar, die
nauwlijks hem iets dorst vragen, en zoo heelemaal niet als de Prins van de Kerk, van
glorie en pracht omringd. Als Francesco in het aanbiddelijk gelaat zag, vulden zijn
groote oogen vòl tranen, en de weemoed in zijn bewogen ziel zwòl, o zwol of ze
over zoû vloeien. Madonna Pica vroeg hem angstig, hoe hij zich voelde, maar slechts
even drukte hij zijne moeder de hand; en hij staarde, hij staarde steeds.... Het was of
de dunne lippen in dat bleeke gelaat daar zacht glimlachend nu, weemoedig
glimlachend, iets zèggen gingen.... Zij bewogen.... zij murmelden.... Maar Francesco
hoorde geen klank.... O, lief gelaat, dacht hij, lief gelaat, zèg mij: wàt kan ik doen?
Kan ik iets voor je doen? Ik heb je zoo lief, o lief gelaat; lief gelaat, ik heb je liever
dan àlles.... Ik heb je overal altijd gezien.... Nauwlijks schudde je je doornomkroonde
hoofd;.... nauwlijks las ik iets van verwijt in je zachten blik, dat ik niet deed als je
wenschte.... Ik weèt niet, wat je wenscht.... Maar ik ben zoo weemoedig, o lief gelaat,
en ik haat, o ik haat mijzelven.... Ik weet niet waarom ik mij haat.... Weet jij het ook,
lief gelaat? Ik ben nu zwak, omdat ik ziek ben geweest, maar ik voel mij ook zwak
niet in mijn leden alleen, ik voel mij ook zwak in mijn hart.... in mijn ziel.... Mijn
hoofd is leêg van duizelige zwakte, en mijn hart is
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leêg als mijn hoofd.... En mijn ziel is mij soms een woestijn, zoo wijd, zoo dor, zoo
onbegrensd en zoo leêg, en als jij er niet was, o lief gelaat, dat als een bleeke zon er
boven straalde, dan zoû ik niet weten hoe ik ademen kon en hopen kon en leven....
Zoo dacht, op zijn ziekbed, Francesco, maar hij werd beter, hij rustte uit aan zijn
moeders knieën, gezeten op een laag stoeltje, en zij zong hem Provençaalsche
legenden, die zij begeleidde met haar luit. Hij sterkte aan en verlangde naar buiten
nu, omdat nieuwe kracht wakker in hem werd: hij verlangde naar de bosschen en
bergen, naar de wereld met haar avonturen en bewegelijkheid, naar oorlog en
ridderlijkheid, naar geblikker van wapenen, en roem en grootheid. Die zag hij, iederen
dag, dien hij beter werd al duidelijker wenken, groote roemruchtige dingen der wereld,
en des nachts droomde hij ook er van, en herschiep in zijn vizioen zich de stoffen
winkel van zijn vader Pietro in een machtig arsenaal van wapenen, waar zich de
gouden gecizeleerde halsbergen stapelden, de schilden blikkerden aan den wand, en
de zwaarden in panoplieën uitstaken als de flitsende stralen der zon. Hij vertelde er
van aan zijn vader, die blij was, dat Francesco weêr beter werd, en levenslustiger,
en niet zoo weemoedig meer was. Toen gebeurde het, dat een vriend van Francesco,
een medestrijder voor Perugia, een lotgenoot van zijn kerkerschap, een ridder van
Assisi, zich stellen zoû onder bevel van een graaf, die Gauthier van Brienne, den
roemruchtigen veldheer van Zijne Heiligheid Innocentius III, in het Zuiden des lands
zoû volgen. Gauthier van Brienne zien! Hem volgen in den strijd! Roemrijke daden
volvoeren! Tot ridder misschien worden geslagen! Een ontzettende blijdschap,
verlichting, een schitterende illuzie starrelde als een glorie voor Francesco's groote
staaroogen; zijn hart bonsde bij de woorden des vriends, die hem overhaalde meê te
gaan, hij sprak met zijn vader, hij sprak met zijn moeder; zijn vader opende hem zijn
trezoor, zijn moeder weende in verrukking, dat zoo ridderlijk bloed in haar zoons
aderen vloeide, en Francesco gaf zijn vriend den handslag, beloofde hem meê te
gaan, en bereidde zich koortsig voor. Met meer weelde zelfs dan de graaf, onder
wiens bevel zich de vriend stelde, en die zeer verarmd was, bereidde de rijke
lakenkoopmanszoon zich voor; zijn uitrusting werd schitterend fraai en kostbaar;
zijn wapenen, zijn paarden, zijn dienaren, Francesco koos ze allen of hij de graaf
zelve ware geweest, en
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men sprak in Assisi van niets anders dan van Francesco's buitensporige
geldverkwisting, waarvoor vader Pietro al zijn rijkdom veil had; en toen hij vertrok,
rijdende als schildknaap aan de zijde zijns vriends, schitterend van jeugd, blijheid,
opgewondenheid, blinkende wapens op geharnast ros.... toen stroomde Assisi aan
de Porta Nuova samen om - niet den graaf, noch den ridder - maar den schildknaap
toe te juichen!
Dien eersten dag ging het tot Spoleto, en Francesco wist niet waarom, maar hij
voelde zich onweerstaanbaar moê. Hij voelde zich ziek en legde zich dadelijk te bed
in de herberg. Het aanbiddelijk gelaat staarde hem aan.... O, wat staarde het bedroefd
en beminnelijk, maar tegelijk ellendig en armelijk, als of het koud was en uitgeput
van gebrek.... Was dat een bedelaar, of de Zoon van God, de erfgenaam der Hemelen,
de Prins van de Kerk, aan wiens voet de geheele Christenheid lag, en tot wiens genade
alle kathedralen en kerken hare spitsen rekten in durende aanbidding....? Was het
een Prins, of een broeder en een bedelaar? Francesco op zijn harde herbergleger, zag
het met groote oogen in de oogen groot, en hij weende, en hij zag het weenen, het
aanbiddelijk gelaat.... De lippen naderden als tot een kus, en schenen onhoorbare
woorden te murmelen....
- Wat wil je, o lief gelaat? dacht Francesco. Kan je niet tot mij spreken? Wie ben
je, als je niet bent de Heilige Zoon? Ik durf het nauwlijks denken, omdat ik je zoo
dikwijls en dichtbij zie! Ik zag je in zilveren nachten, in donkeren kerker, ik zag je
over mijn ziekbed rijzen, ik zie je nu, ik zie je nu.... Heilig, heilig gelaat! Lief
aanbiddelijk, heilig gelaat! O, mijn zachte heilige Jezus, zeg mij, wat kan ik doen?
Wat kan ik voor je doen.... en voor mij.... en voor allen.... voor allen misschien....??
Het gelaat zag de geheele nacht Francesco aan, en dien volgenden morgen, gaf
Francesco zijn rijke uitrustiug, zijn paarden, zijn wapenen, zijn dienaren aan zijn
vriend, den ridder, nam teeder afscheid van hem, en keerde te voet terug naar Assisi,
waar nu in de winkel weêr allen samenstroomden, om met eigen oogen te zien, wat
zij niet konden gelooven.

IV.
De dagen, de maanden gingen voorbij. Zachtmoedig en wèl toch altijd vroolijk, stiet
Francesco zijn vrienden niet van zich, hoewel
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hij zich heel los van hen voelde worden, en aan het festijn dikwijls geheel afgetrokken
aanzat, zoo dat de vrienden hem niet meer herkenden.
- Ben je verliefd en denk je aan trouwen? vroegen zij spottend.
- Ja, antwoordde Francesco; ik heb, geloof ik, heel lief, en de bruid, die ik mij
wensch, is zoo zuiver, en mooi, en heerlijk als moeilijk is voor te stellen.
Hij dwaalde rond, eenzaam, alleen. Hij dwaalde langs de heuvelen, de bosschen
in; hij zag van de heuvelen over de Umbriesche vallei, die zich wijd, wijd aan zijn
voeten strekte, terwijl de wind en de zon samen speelden door de looverenzee der
grijszilveren olijven en er schaduwen deden opglinsteren. Koren golfde of wingerds
bogen van trossen zwaar. Er dreef een groote weldadigheid rond, en de lucht was
een blauwe glimlach, doórglanzende tusschen de wolken uit. Ginds, forteresachtig,
lag Assisi. Dan stond Francesco en voelde zich zwaar van weemoed, terwijl de natuur
toch zoo blij was, - zwaar van zelfontevredenheid.... In maanden had hij het lieve
gelaat niet gezien, en zijn leven was leêg.... Hij feestte met zijn vrienden, hij ging
met zijn vader meê naar de jaarmarkt van Foligno om stoffen te verkoopen, hij hielp
in den winkel, zijn moeder was vriendelijk en zong.... Maar zijn leven, zijn leven
bleef leêg.... Als hij staarde over de olijvenvallei, zuchtte hij diep, of zijn ziel ziek
was.... ‘Kom terug!’ smeekte hij tot het gelaat, dat ver bleef. Hij poogde het tusschen
de wolken te zien, in de glimlachende lucht: het was er niet.... Dan dwaalde hij treurig
verder, het bosch in en door gehuchten armoedig. Armen en zieken en bedelaars
stroomden samen rondom den rijken bevalligen jongman, en hij sprak gaarne met
hen over al hun ellende, die was gekomen om oorlog, ziekte en mislukten oogst. Hij
gaf hen al het geld, dat hij bij zich had; hij gaf hen wel eens zijn mantel. En meer
dan zijne weldadigheid trooste hen zijne beminnelijkheid. Rustiger, tevredener, kwam
hij thuis. Hij was rijk; gelukkig, dat hij wél kon doen Zoû het hem mogelijk zijn de
armoê te verdragen, koude, honger, gebrek....? Hij wilde, hij wilde het weten. Dat
te weten in Assisi was moeilijk voor den zoon van den rijken lakenkoopmanszoon,
maar hij wilde, hij wilde het weten.... En op reis ging hij naar Rome, vast beslist....
Op het plein van St. Pieter ontdeed hij zich van zijn surcoet en zijn mantel, sammeet
bont omzoomd, gaf ze een
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bedelaar in ruil voor diens raggen mantel, en hongerig bleef hij aan de poort van de
baziliek, tusschen een zwerm van mizerabelen, den geheelen dag hongerig uitstekend
smeekend de hand....
Een dag had hij koude, honger verdragen.... Het was dus mogelijk, dat hij het deed!
Bijna gelukkig keerde hij naar Assisi terug. Er zong een nieuw lied in zijn ziel! Hij
was blijde.... Maar op dien terugweg ontmoette hij een melaatsche, geheel
onverwachts, op den hoek van den weg. Zijn paard schrikte, hijzelve schrikte, wierp
zich achterover van afkeer.
Het was of de lucht plots om hem donker werd. Het was of zijn nieuwe blijheid
tot een schrijnende smart verduisterde. Of het nieuwe lied krijschend valsch klonk
in zijn ziel. Hij voelde zich als wegzinken in wanhoop.... En plots sprong hij van zijn
paard, liep den melaatsche achterna, gaf hem zijn geld, en toen hij, zijn afkeer
bedwingend, de hand greep van den ongelukkige, om die aan zijn lippen te brengen,
zag het gelaat van den leproos hem aan met de oogen van het Lieve Gelaat, zonder
dat Francesco het merkte....
Enkele dagen daarna, als een weldoende prins, verscheen Francesco plots in een
leprozerij.
Zijn vader was niet tevreden. Bernardone had gaarne voor Francesco zijn trezoor
ontsloten, uit onverstandige liefde en ijdelheid, opdat zijn zoon veel geld verspillen
zoû aan kleêren en festijnen, maar niet opdat hij het uit zoû deelen aan bedelaars en
leprozen. O, het leven in het winkelhuis aan de Porta Nuova, was Francesco, sedert
hij onverrichter zake terug was gekomen van Spoleto, zonder wapenen en zonder
ridderlijke eerzucht meer, moeilijk te dragen tusschen de bruske boosheden van zijn
vader, den spot van zijn broeders, en de wel altijd zachte, maar nu toch
hoofdschuddende en niet meer begrijpende af keuring van madonna Pica. Maar de
bosschen, de bergen, die hij lief had, de lucht en de wind, waarmede hij vertrouwd
was, geheel de natuur, ieder beekje en iedere bloem, de weêrschijn in de olijven en
het getwetter der zwaluwen, ieder insektje, dat een glanzig atoompje leven was in
de zon, troostte Francesco voor zijn verdriet, in het ouderlijke huis geleden, en uit
die troostende natuur blikte daarenboven nog zoo lieflijk en aanbiddelijk het aanbeden
gelaat te voorschijn, dat de liefde van Francesco's ziel was. Zoo dwaalde hij veel om,
en bad in de vele kapellen verspreid her en der aan
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de wegen en in het woud. Die van San Damiano had hij het liefst, en toch was het
een heel oud en vervallen kapelletje, maar het stond zoo aandoenlijk nederig en zelve
aandoeningsvol op een bergje tusschen van de wind altijd min of meer ruischende
donkere cypressen, en beneden naar verte en wijdte heen golfden de olijven-valleien,
graanvelden en wijnbergen van Umbrië. Er woonde daar alleen éen arme oude priester,
en er kwam nooit iemand voorbij, omdat het niet in den weg lag. Daar ging Francesco
dikwijls heen, praatte met den priester als met een vader, en bad in het kleine
kapelletje, - dat dreigde in een te stortten - geknield voor het crucifix. Het was, boven
het eenvoudige altaar, een eenvoudig houten crucifix, geschilderd naar Byzantijnsche
wijze, door een klaarblijkelijk minderwaardig kunstenaar, misschien een monnik maar zeker beheerscht door vroomheid en innig gevoel. Francesco had het kapelletje,
den ouden priester, het onaanzienlijk crucifix zeer lief. Lang, lang kon hij hier blijven
bidden. Eens, het was in het late uur van den namiddag, scheen het als kon hij zijn
gebed niet staken. Hij bad, hij bad steeds door. Buiten woei de wind door de cypressen
en de schemering, langs de groenzwarte bezems der boomen, viel door het
ruitjes-gebroken boograam vaal naar binnen, langs de in lang niet gekalkte muren,
die spleten. Het was of de wind zong, altijd het zelfde, en op de melodie van den
wind, die hem lief was, murmelde Francesco zijn gebeden, want het was hem
natuurlijk de dingen der natuur samen te mengelen met de gevoelens van zijn hart.
Plotseling lichtte de vale schemering bleeker en glanzender op, en het was of er
zachte lichtglans begon te stralen uit het crucifix, en het Byzantijsche gelaat van den
Gekruisigde bezielde, o bezielde zich tot Francesco het herkende: het was, levend,
het lieve gelaat, dat hij kende, maar zóo duidelijk en zoo aanbiddelijk, als het nog
nooit voor Francesco verschenen was. De oogen waren wijd open, vol weemoed, vol
liefde, met een zweem van treurigheid, en zij zagen Francesco aan; de lippen openden
zich, en wat zij nog nooit hadden gedaan: de lippen, die maar soms hadden
onverstoorbaar gemurmeld, duidelijk, duidelijk verstaanbaar nu spraken zij
Francesco's naam uit.
- Francesco....
De jonge man bleef, handen gevouwen, bleek, bijna zwijmend van geluk, staren.
Hij dorst niet antwoorden, hij staarde alleen.
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- Francesco, herhaalde heel duidelijk nu het Aanbiddelijke Gelaat. Je hebt tot mij
gebeden, opdat je mij vinden mocht, en handelen zoû naar mijn wil. Hoor nu naar
mij, want hier ben ik, en ik heb je heel lief en ik heb je verkozen. Kom tot mij, en
volg mij, Francesco. Maar het is niet voldoende mij te volgen in liefde alleen, laat
het je doel zijn mij in liefde te dienen. O, Francesco, zie je dan niet, dat mijn Huis
dra in puinhoop dreigt neêr te storten? Francesco, bouw aan mijn Huis, breng steenen
aan voor mijn Huis....
Plotseling woei de wind heftiger op, de cypressen buiten ruischten heviger, en
tocht woei door de spleten der barstende muren; om het crucifix was de aureool
gedoofd en alleen het Byzantijnsch geschilderd gelaat van den Gekruisigde zag
Francesco met zijn gewonen dooden lijdensblik aan. Maar een bijna niet te dragen
vreugde overstelpte den jongen man. Een onmetelijke liefde vervulde hem. Hij stond
wankelend op; buiten, op de houten bank tegen het kapelletje aan, las de oude priester
in den wind zijn brevier.
- Ik heb Hem aangezien, en Hij heeft mij gesproken,.... zei Francesco, zijn zwarte
oogen in verrukkiug vergroot, zijn stem bleek en huiverend. Hij heeft mij bevolen
deze kapel op te bouwen.... Vader, ik zal het doen.... Wij zullen bouwen, wij zullen
samen bouwen.... Hier, neem het geld, dat ik bij mij heb, en onderhoud de lamp vóór
het Heilig Gelaat, dat zich bezield heeft, dat ik herkend heb, en dat mij heeft
toegesproken. Ik ga nu.... maar ik kom gauw terug....
Hij liet den ouden priester in verbazing achter, en als in een droom liep hij het
rotsige pad af, en weêr op, naar Assisi toe. Hij zag om.... In de grauwwolkige
avondlucht, als een nederig hutje, teekende zich even daar ginds op het bergje het
bouwvallig kapelletje af, en in den felleren wind bezemden de kegels van de
cypressen, als veegden zij de wolken weg. De oude priester stond daar, zijn grauwe
haren fladderden, zijn hand wuifde Francesco afscheid toe. Om Francesco, in den
wind, zongen als tal van stemmen. Uit de grauwe schemerende vallei aan zijn voeten,
zongen de stemmen, en de hemel was vol van stemmen, die verward en onduidelijk,
maar jubelend samen stemden tot een blijden orkaan. De boomen kraakten, of een
ontzaglijke vreugde het trillend woud bezielde. Door Assisi's op dat late nachtuur
verlatene straten, bruischte de orkaan en zongen de stemmen.
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Francesco sloop het winkelhuis binnen, iedereen sliep, zijn vader, zijn moeder, zijn
broêrs.... Morgen was het markt te Foligno, en hij moest geld hebben, om de kapel
te herbouwen....
Zijn vader was niet meer mild, sedert hij zijn geld aan bedelaars spilde.... Daár
lagen stoffen, die, voor zijn vader, hij verkoopen moest, zijde, brokaat, damast en
laken....
Haastig maakte hij er een bundel van, torste die op zijn schouder, sloop in den
nacht de trap af, de deur uit, de stal in, zadelde er zijn paard, dat even blijde hinnekte.
Vroeg zoû hij te Foligno zijn, zoû hij zijn stoffen hebben verkocht.... Hij zat op, de
bundel op het zaâl gebonden.... In den orkanenden nacht reed hij weg.... De weg was
donker, de wind huilde, neen, de wind zong, zong met duizend stemmen, die kwamen
van alle kanten, van de vallei, van den hemel, en die jubelden te samen tot éen
immense hymne.... Meer dan drie uren reed hij, de lucht klaarde op; ginds, tegen den
nieuwen morgen aan, lag Foligno....
Dien middag kwam Francesco te voet te San Damiano terug, want ook tegelijk
met het laken en het damast had hij zijn paard verkocht en blij wilde hij den ouden
priester het geld ter hand stellen, voor den opbouw van de kapel. Maar de oude
priester, bang voor Bernardone, Francesco's vader, weigerde, en de jonge man legde
het geld rustig neér op de rand der tafel.
- Vader, zei Francesco; laat mij bij u blijven. Duld, dat ik voortaan geen andere
woonplaats heb dan dit arme huis van mijn lieven Heer Jezus, dat ik op moet bouwen,
zoo als zijn aanbiddelijke lippen mij duidelijk hebben gezegd. Ik zal er steenen voor
samen brengen....
De oude priester, hoofdschuddend, gaf toe en dagen, dagen bleef Francesco te San
Damiano. Maar zijn vader, die hem niet thuis terug zag komen, en wist, dat hij te
Foligno geweest was, en wist, dat hij uren lang in San Damiano verbleef, ontstak in
groote woede want hij begreep zijn zoon niet meer, dien hij had lief gehad zoo lang
Francesco had feest gevierd en geld verspild en lichtzinnig en sierlijk geweest was
als een jonge edelman. Pietro Bernardone verzamelde dus in groote woede en
opgewondenheid vrienden en dienaren en trok met hen naar San Damiano.... De oude
priester zag hen aankomen, hij beefde voor het lot van Francesco, dien hij lief had;
van verre herkende hij Bernardone's luide toornige stem. Hij waarschuwde Francesco
in de kapel....
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In radeloosheid verborg de jonge man zich in een grot vlak bij en zij vonden hem
niet. Vloekende en vuisten ballend keerde Bernardone met de zijnen terug.
Toen zij henen waren, barstte Francesco in blijde snikken uit. Bezorgd naderde
hem de oude priester, maar Francesco zeide hem, dat hij in de grot wilde blijven,
omdat God hem van zijn vader gered had.... Hij bleef dien nacht in de grot, in een
langdurig dankgebed verzonken, maar ook smeekend dat hem verdere weg
geopenbaard zoû worden. Dien morgen, voor de kapel, trof de oude priester een
grijsaard aan.
- Ik ben een dienaar van Bernardone, zeide de grijsaard. Mijn jonge meester is
hier, spreek dat niet tegen, ik weet het. Vrees niet voor mij, ik zal hem niet verraden...
Ik heb hem heel lief, mijn jongen meester, want hij is heel beminnelijk. Hij is altijd
zacht en beleefd. Hij is altijd heel vroom geweest, geloof ik, ook toen wij niet anders
dachten, dan dat hij lichtzinnig en dartel was, en zeker, hij is nu in vroomheid
gegroeid. Vader, als messer Francesco nog niet terug komt in zijn vaders huis, duld
dan, dat ik hem hier bedien, dat ik hem bedien in zijn grot. Want hij is geen kluizenaar,
vader, ook al doet hij nu groote boete. Hij is een verfijnd jongmensch, hij houdt veel
van mooie kleêren, van geurwerk, en hoe zal hij hier eten, als ik u niet zeg hoe zijn
spijzen toebereid moeten worden. Heel kieskeurig is hij voor zijn spijs en zijn drank.
Duld dus, vader, dat ik mijn jongen meester bedien. Niemand, die het zal weten....
En de oude dienaar verscheen voor Francesco en wilde hem zoo dienen als hij
gezegd had, omdat hij Francesco heel lief had, die altijd zoo beminnelijk was. Maar
nauwlijks dulde Francesco een dikkeren mantel voor de avondkoû, en nauwlijks
raakte hij de zorgvuldig bereide schotels aan. Hij bleef in de grot weken lang. Hij
sliep niet, hij at niet, hij zuchte en smeekte, hij wîst niet hoe en wat te doen. Een
groote verwarring was in hem. Het was als kon hij zich niet los rukken uit de banden
van zijn verleden. Hij wist niet voor zich. Het Aanbiddelijk Gelaat had hem gezegd
zijn Huis op te bouwen.... Overal aan den weg waren de kapellen op instorten. Er
was meer te bouwen dan alleen te San Damiano. De zoete Jezus had vele huizen; en
zijn Huis was het niet de Kerk....? Maar Francesco was bang voor den Hoogmoed,
die hem bestookte.... Neen, neen, hij was niet hoogmoedig; hij
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voelde zich o zoo zwak en zoo weinig.... Hij wist niet hoe te bouwen, hij wist niet
voor zoeten Jezus, noch voor zichzelven.... Weken bad, klaagde, weende hij in de
grot.... De oude dienaar zette slechts enkel voedsel vlak bij.... De oude priester dorst
Francesco niet storen. In een donkeren, donkeren nacht verscheen voor Francesco
het Aanbiddelijk Gelaat. Lang staarde het hem uit den ronden lichtkrans aan.... In
glimlachende verrukking staarde Francesco het aan, bad het aan, uren lang
onbeweeglijk. Dien morgen wist hij wat hij doen moest.
Het was laf hier in deze grot te blijven zuchten, smeeken en klagen. Het
Aanbiddelijk Gelaat wilde dat hij ging. Dat hij terug ging naar Assisi, uit zoû roepen,
dat hij redder en dienaar was van onzen zoeten Heere Jezus, en zich naar diens
voorbeeld bloot gaf aan de slagen zijner vervolgers.
Zoo gebeurde het, dat op een morgen te midden van het rumoer der spelende
kinderen op de Piazza Nuova een miserabele jonkman verscheen, dien niemand
herkende; bleek was hij en hol van gelaat door langdurige vasten; zijn kleêren hingen
in rafel en rag, en de kinderen, die hem erbarmingloos dadelijk omringden, meenden
dat hij een gek was, en wilden zich met hem vermaken.
- Gek! Gek! riepen zijzelve als gekken, opgewonden, uit; uit alle straten stortten
kinderen toe, en ook groote menschen; of zij zagen uit de ramen en van de balkons;
zij wierpen hem wreed met steenen, zij slingerden hem slijk en rotte appelen in het
aanzicht, zij poogden hem den voet te lichten, en toen Francesco zacht om meêdoogen
smeekte, deden zij zijn snik en smeeking na, namen elkaâr bij de hand, drongen hem
op, en dansten een dolle ronde rondom hem heen.
Zoo kwam Francesco tot voor den lakenwinkel, en zijn vader, Bernardone, gelokt
door het rumoer, verscheen voor het midden-balkonraam, maar plots hoorde hij zijn
eigen naam, en herkende hij zijn eigen zoon, Francesco....
Hij stortte de trap af, stortte naar buiten, stortte door den kring van kinderen toe
op zijn zoon, hij greep zijn zoon, en sleepte hem binnenshuis en wierp hem in een
donker hok.
Daar stond hij voor hem, de vuisten gebald, dol van woede, zijn gezicht rood van
schaamte gezwollen, en hij eischte, dat Francesco voortaan àf zoû laten van zoo
krankzinnige praktijken.
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Maar de vader begreep al den zoon niet meer, en de zoon voelde niet meer voor den
vader, omdat het Aanbiddelijk Gelaat gehéel hem het hart vervulde. Toen knevelde
Bernardone Francesco stevig en sloot woedend het donkere hok toe.
Dien avond moest Bernardone op reis en madonna Pica dorst Francesco's gevang
openen.
- Francesco! smeekte zij zacht. Waar ben je geweest? Wat heb je gedaan! Hoe heb
je geleefd! Als een kluizenaar?? Francesco, wie zal je willen tegenstreven in
vroomheid, mijn kind, maar waarom vader noodeloos te ergeren, en schande te
brengen over den edelen naam van je moeder! Francesco, zoo handelt niet de zoon
van een edelvrouw! Ridderlijkheid was nog kort geleden in je geest, en nu ben je
gelijk aan een bedelaar! Waarom? Waarom, mijn Francesco, is je gelaat, zijn je haren,
je handen bezoedeld, je kleêren in rafel en rag, jij, jij, mijn Francesco, die zoo verfijnd
was als het kind van een hertog! O, mijn Francesco, kom tot ons terug! O, laat mij
je niet verliezen! Je zat aan mijn voeten, ik zong je de zoete provençaalsche liederen
voor! Laat mij je wasschen, verzorgen, en trek schoone en mooie kleêren weêr aan!
Wees vroom, maar blijf met ons! Laat je geest niet verdwalen, mijn kind!
Zoo smeekte de arme moeder, maar Francesco zag haar niet meer, hoorde haar
niet meer: hij zag alleen het Aanbiddelijk Gelaat, en hoorde het weder murmelen:
- Francesco.... kom tot mij....!
- Ga dan, mijn zoon! riep madonna Pica eindelijk wanhopig: ga dan en vlucht, ga
dan ver van ons allen, vlucht voor je vader, en mogen God en zijn Zoon je vergeven!
Snikkende sneed zij zijn boeien door, en Francesco, in den somberen nacht, ging,
zonder te vluchten, als in een droom, naar San Damiano terug.
Toen Bernardone terug was, sloeg hij madonna Pica, omdat zij Francesco had
laten ontvluchten; zijn toorn tegen zijn zoon was zoo hevig, dat hij hem uit Assisi
wilde doen verbannen. Maar vooreerst ging hij naar San Damiano, om nog voor het
laatst met Francesco te praten. Niet vluchtte Francesco nu meer voor zijn vader, zijn
wil was sterk geworden, zijn doel zag hij duidelijker stralen voor zich uit en rustig
trad hij Bernardone te moet en deelde hem mede, dat hij geen bevelen meer van hem
had te
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wachten, daar hij een dienaar geworden was van onzen Heiligen Heere, Jezus Christus.
- En al het geld, dat je mij gekost hebt! riep Bernardone woedend uit.
Francesco wees hem, op den rand van het raam der kapel, het geld, dat hij in
Foligno gewonnen had, en daar achteloos had neêrgeleid. Maar de vader was er niet
tevreden meê, en hij klaagde zijn zoon voor de consuls aan.
Zij wilden er niet meê te doen hebben, omdat Francesco zich als dienaar van Jezus
besschouwde, en zij verwezen den vader naar de rechtspleging van bisschop Guido.
De dag was bepaald; op de Piazza di Santa Maria Maggiore stroomde de menigte
samen, en voor het bisschoppelijk paleis, op een marmeren zetel, zat monsignore
Guido, en daar klaagde de vader den zoon aan. Toen raadde de bisschop, die Francesco
niet ongenegen was, den jongen man afstand te doen van alle zijne aardsche goederen.
Maar Francesco, in zijn rijksten dos verschenen, trok zich in een portiek terug, en
toen hij terug kwam, was hij geheel ontdaan van zijn kleêren en legde die aan de
voeten des bisschops, met het weinige geld, dat hij nog bezat. Bevend van koude en
van aandoening zeide hij zacht:
- Ik noemde eenmaal Pietro Bernardone vader en ik diende hem. Nu geef ik hem
alles terug, wat ik hem terug kan geven, want nu dien ik geen ander dan onzen Heere
en voortaan zeg ik alleen: Onze Vader, die in de Hemelen zijt....
Woedend raapte Bernardone de kleêren bijeen en de bisschop wierp om Francesco,
die weende, een slip van zijn eigen mantel, omhelsde hem, en gaf hem zijn zegen.
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Levensleer
door Louis Bonheyden.
Tweede Deel.
I.
In de eetkamer van het Moederhuis te Gent zaten vier vrouwen uit den arbeidersstand
rondom de tafel geschaard. Boterhammen stonden in een hoogen stapel op een bord
vóór hen; kopjes gereed om gevuld te worden.
Een Lieve-Vrouwe-beeld en papieren bloemtuilen ophetschoor-steenblad, boven
een lustig brandende kachel, maakten het er gezellig en gaven iets huiselijks aan het
geheel, dat minder alzoo op de kamer van een gesticht geleek. De twee vensters aan
den eenen kant, waren echter van mat glas. De deur van de gang, ook in glas, maar
doorzichtig, liet van daar uit waarnemen, wat er in de kamer omging; en wederkeerig
zagen de binnenzittenden door deze en de gangramen den tuin, en, achter een muur,
onder de gejaagde wolken-lucht, de dofroode gevels van de Stads-hospitaalgebouwen
en het spitse leien dak der mooie, oude kapel.
Die tuin was een moestuin. Hevig blies op dit oogenblik de wind en rukte schier
de groene koolen uit of wierp ze ruw op ééne zijde, en deed de sierlijk-gevormde
bladen van de ingezette selderij sidderen onder de schudding van zijn geweld.
Gelach en gegichel daarbuiten wekten de aandacht der zittende vrouwen.
Zij keken en zagen eerst niets.
Toen stoof er een jolige bende voorbij de ramen: jonge meisjes, flink, gezond en
blozend, mooi meest allen, die elkander nazaten en vastgrepen in wild gestoei.
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Een van haar had een touw en probeerde te dansen langs den middenweg; maar de
wind dreef het touw scheef over haar hoofd, sloeg haar rokken omhoog en haar
zwarten borstdoek verblindend in haar aangezicht.
En daarom lachte zij.
En daarom lachten allen.
Het waren acht van de tien aldaar verblijvende leerlingen-vroed-vrouwen in
uitspanningsuur.
- Die zottinnen! zei, nijdig van uit de eetzaal toekijkend, een meisje, een magere,
bleeke, zwartharige fabriekwerkster, die er, evenals haar gezellinnen, hare beurt
afwachtte om, op een sein van de natuur, hulpbehoevend langs de smalle binnentrap
naast de deur - een trap die voor de studenten ook diende - tot in de verloskamer
geleid te worden.
Die eetplaats was geheel afgezonderd, buiten hoorbereik van alles wat er op de
straat of in het ruim gesticht gebeuren mocht.
- Loat ze moar plezier moaken, zei een andere, een gehuwde vrouw, de kreupele
boô zal geiwe genoeg achterkomen, wa zegde gei er van? - en zij wendde zich tot
een blozende kleine, vroolijk binnentredende, die evenals zij een trouwring droeg
en voorzichtig een boordevolle, overstortende koffiekan en een melkkom torste.
- Ik,.... ik zegge 'k ik, dat 't leive zoete-n-es, antwoordde de aangesprokene in
blijden wanklank met de treurige voorspelling.
Zij goot de koffie dampend in de koppen en reikte de melkkan over.
- Doe moar leik thaais, glimlachte ze.
- Ge zèi gei hier thaais geluve 'k, zei de eerste spreekster, leelijk, mager, verlept
vóór den tijd.
- Of ik! pochte de andere, - meins, 't es al meine vierde kier da 'k hier kome, hoe
'n zoe 'k ik hier nie thaais zein!
- Ih vierde kiendsje?
- Joa, mein vierde, gistere was ik hier al mee ne kier alliene en nih zein we weeral
geveive, veur zuulank as 't duurt, lachte zij.
- 't Es azuu veil plezieriger uuk, ge keun nog ne kier e woordeke spreiken, anders
zoede wel zitten opdruge.
- Z' hân mei gezeid, begon de fabriekwerkster met haar grooten mond, haar mager
gelaat en haar roetzwart, kunstmatig gekroesd haar - dat 't hier nie 'n docht, dat er
hier nie anders as schoelden 'n kwamen, en 'k en zie 'k ik da niede.
- Schoeide! antwoordde de vroolijke, verontwaardigd, - der
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komt-ei hier van soorte, goed en slicht, moar veil getreiwde vreiwen uuk, den dag
van vandoage.
- Ben ekik slichter messchien, omda 'k nie getreiwd 'n bin? vroeg de fabriekmeid
strijdvaardig reeds.
- Ba, nie g', ba nie g', verbeterde de blijmoedige, en nieuwsgierig-minzaam:
- Hoe komt et da ge nie getreiwd 'n zeit, mein schoap?
- Ha, hei 'n hé nog nie gelot, bekende zij, - in Februarei moet hei!
- En as er hei in es?
- Ha, 't es-ie hei tot doar, antwoordde zij gelaten, en bekende: - 't Es wa van de
carnaval, 't meine.
- Wa goa-de mei ih kiendsje doen?
Fier, vertrouwvol keek het meisje op:
- Zein moeder goat 't kwieke, ze zie mei zuu geirne. Hei 'n es moar alliene. Zein
moeder, ze zoe de duud stirven veur hem en veur mei.
- Wa doet hei?
- Hei wirkt bei Carels op den atelier, hei wint 'n schune daghure!
- En gei, wa doe-de gei?
- Ik ben bomster in de Leis. Me treiwe zuu geiwe of da we keune, me meugen
intreiwen te zeinent.
- 't En es veur elk zuuveile nie, zei de andere, getrouwde vrouw bedroefd, - ge zie
mei hier zitten, hè? 'k Bin aan mein tienste, en mein dochter doar aan heur ieste - en
met een zucht wees zij een meisje aan met een getrokken, geel-gevlamd gezichtje
en scheele oogjes. - Nog gien veiftien joar, - uitte zij met klem, als een jammerklacht.
- Nog gien veiftien joar! herhaalden bijna allen, meewarig het sprakeloos schepseltje
aanziende.
- 't Moe nog iest Moarte zein ier da ze 't wordt, berichtte de moeder opnieuw, - 't
es om bei heur te zein da 'k meikome, anders gebeurt da bei mei alteid thaais, en ze
zuchtte weder; - me deên de jonges teige dien teid alteid bei meitje, 't en zein der
baaiten de deze, moar twië mier in 't leive.
- Hoe es ze doaraan geroakt? zu jong? fluisterde de blij gezinde.
En de moeder fluisterde terug, een vinger op haar voorhoofd leggend: - Z' en es
nei hiel zjuust. - En dan luider, dat allen het hoorden: - Ge moet weite, me weune
wei in e puurtsje, woar da moar twie haaizen 'n stoan. Ik noar mein wirk, voader in
de
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ceiment-fabreike bei Pissa, d' ander kinders noar de schole en Mansken hà den
thaaiswacht. Moar noast ons deure, moet-e wei te, was de zeun uuk alteid thaais. Hei
was-ie hei 'n bien afgereijen in 'n eizere-wig-ongelik, hei hoad hei e pensioen. En
dien deugeneit kwam bei mein dochter zitte, en zie wat dat er van komt! Moar hei
zal der lielijk teigevliege, zilde, d' hiere van 't Parket zein al bei ons geweist. Hei zal
wel e joar gevang hên, zegge de meinsche. Azuu 'n onderjoarig kind, da zein verstand
moar half 'n hêt, 't es 'n schande! en zij balde de vuist als naar den verleider toe.
Allen zwegen in verslagenheid.
Toen hernam de moeder:
- 'n Dame aait ien van d' haaize woar da 'k wirke hè beloofd dasse Mansken in den
Oesterput1) zal doen en betoale veur heur.
Allen knikten goedkeurend met het hoofd.
Het was bijna volkomen duister in de eetzaal geworden, en sedert lang was de
uitbundige schaar speelsters weg uit den tuin, toen eensklaps de ruimte als bij
tooverslag hel werd verlicht door de hanglampen met hun fijne draadjes van
electrischen gloei.
Dit was het misschien wat de aandacht trok op degene, die nog geen woord gerept,
en wellicht naar niets geluisterd had. Zij zat dàar als versteend, strak voor zich
uitkijkend, schijnbaar zonder iets te zien, op leeftijd reeds, met een lang, bruinverbrand
gezicht, waarop als een gesteven uitdrukking van blijvende verwondering stond.
Zij was in boersche kleederdracht.
- En gei dan, vroeg het fabriekmeisje, - gei die niets en zigt, hoe zeide gei aan den
hoak geroakt? ge ziet er al 'n ewwe-n-aait, gei.
De lange, beenige boerenmeid begon eensklaps te schreien, voor alle antwoord,
met het voorschoot aan haar oogen. Haar schouders schokten, onder het steeds luider
wordend, gesmoord gesnik.
- Toe, toe, troostte haar de vroolijke, - 'n moakt azuu gien verdriet, God leift, die
't al geift. Noar reige komt zonneschein! En zij klopte haar eenige keeren zacht op
den rug, evenals men een huilend kind sust. Maar het geschrei hield niet op.
- Allo, vertel het ons ne kier, z' hên zei wel ilder gevoarten verteld, hernam ze, de
twee anderen aanwijzend.
En de buitenmeid, ineens mededeelzaam, begon:
- Ik hei mij heul mijn leven treffelijk gedregen, 'k moch mijne

1) Een gesticht voor gevallen meisjes.
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vijnger omheuge steken, 'k Was zelfs in de congregoassie en van elk gerespecteerd.
Ge moet mij nie geleuven; moar dage van mijn prochie woart ge zoedt heuren....
- Van woar zei-de gei? ging het onderbrekend.
- Van Smeirhebbe-Vloersegem.... 'k Was al twintig joar meissen - en meissen
allien op e greut boeregedoe, altijd op mijn ure thuis. Den ewwe knecht stirft. Der
kom ne nieuwen en doar zie! Woarom 'n loaten ze ne meins euk nie gerust!
weeklaagde zij.
- Hoe konde gei toch zuu dwoas zein, as ge ne kier al zuu ewd zeit! sprak de
fabriekmeid ongenadig.
- 't Es percies dadde, vijf en veertig! 'k Hè ekik gemiend da'k doar nie van 'n zoe
geweten hên, bekende zij. En dan met een soort van angst voor goddelijke bestraffing:
- Os ge peist, da'k in d' Oestmoand nog Onze-Lieve-Vreiwe in de processie gedregen
hè!
Hier schoten allen, behalve het minderjarige meisje, in een luiden lach.
- Da was e schandoal, zeiker? vroeg de fabriekwerkster, op een toon als had zij er
pleizier in.
- Da ziede van hier! zei deze bij wie de pret geen echo wekte.
- Wilt hei ih niede?
- Hij es mee 'n andere noar Amerika.
- Wa goade mei iwwe kleinen doen? vroeg de vroolijke, den praktischen! kant
inziende.
- Hem deud doen zeker! was het antwoord, met een nieuwe uitbarsting van wee.
- Dàt 'n miende niet t zei de moeder, die er negen had gehad.
- Nie woar, dàt 'n miende niet? herhaalde vleierig de vroolijke.
- Nien ik, 'k en meene 't niet, bekende de bedroefde, zich vermannend, hoewel met
een onheilspellend vuur in den blik, - moar ne meins 'n es nie altijd eensgezind, ge'n
weet almets nie, woartoe da ge kapoabel zijt.
- Ge zilt het zu geire zien, och zu geire, ne kier dat 't er es, ih kiendsje, verzekerde
de gelukkige, met liefdeglans in 't oog.

II.
Na het avondeten, voordat het sein tot slapengaan gegeven was, kwam de
onderbestuurster van het Moederhuis nog eens even binnen. Zij was omstreeks veertig
jaar oud, frisch, groot en kloek,
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met kleine bruine oogen, vol aandacht en ernst; met een nadenkend gelaat, door
goedheid gemilderd. Zij droeg een zwart kleed, op de krachtige armen en de borst
met glinsterend git versierd, en had een hagelblanke, stijve kraag om den hals. Zij
hield zich heel recht.
Zij stelde eenige vragen, waarop zij een bevredigend antwoord kreeg en sprak:
- Goeden avond, kinderen. Eene der juffrouwen blijft op tot middernacht, waarna
zij door een andere wordt afgelost. Zij zal bestendig in de gang heen en weer, langs
uw slaapplaats loopen. Moest er iets ophanden zijn, roept ze, men zal mij
waarschuwen.
En meteen was ze weg.
- Da es iefer Constance, zei de vroolijke, fier zoo goed bescheid te weten.
- D' overste?
- D' onder-overste. 't Es zei, die 't hier al bestiert. Iefer Agatha es nog primus-boas;
moar de dieë 'n zilde nie zien, ze 'n kom nie mier bei de vreiwen. 'k Heure dasse
giene wig mier 'n kan, ze goat hoast heur pensioen neime.
Geen antwoord.
- Iefer Constance, dat 'n es giene meins, dat es nen eingel, verzekerde zij. - Da
zilde ondervinden en mei nieuws van zigge, 't en es heur niets te lastig of te veile,
noch dag noch nacht!
Juffrouw Constance vervolgde traag haar weg langs de lange gang met de vele
vensters op den tuinkant uitziende.
De wind had zich gelegd, enkele wolkensnippertjes, grijs en fijn als gaas, joegen
nog onrustig elkander na in het zwerk en omsluierden af en toe half voor een
oogenblik de schijf der volle maan. Deze scheen zoo helder op de gebouwen van het
Oudmannenhuis en de kapel rechtover, dat het leien dak met een sneeuwlaag overdekt
scheen, en de grond van de groentebedden, tusschen het donkere der struiken, evenzoo.
Alles was zoo kalm, zoo stil in heel het groote huis en de omgeving, dat het een
soort van zielsverheffende, feestelijke stemming wekte in juffrouw Constance's
ontvankelijk gemoed.
Zij bleef staan en keek door een der ramen: Hier vervlood tot dusverre haar leven,
hier, tusschen deze muren. Zij kwam op haar achttiende jaar. Zij telde er veertig nu,
waar was die tijd naartoe? Het scheen haar alsof het van gisteren was en tevens alsof
zij nooit
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een thuis had bezeten, nooit een familie had gehad, nooit iets anders had gekend. De
bestuurster had haar zeer jong als hulp uitgekozen, uitgekozen onder alle, na jaren
zoekens, om hare bekwaamheid en haar ernst.
Geen omgang met de samenleving; liefdesbetrekkingen en huwelijk waren haar
door 't reglement verboden, dat wist ze, toen ze 't ambt aanvaardde.
Dagbladen las ze niet; zij had de rubriek van: Rampen, misdaden en ongelukken
niet noodig om menschenkennis en kennis van wereldwee en wereldverderf op te
doen. Hier was het veld dier wetenschap uitgestrekt, en rijk de oogst van desillusie
op hetgeen die wereld geeft.
Toewijding was haar lot.
Bedrijvigheid, hulpvaardigheid de leus van haar grootmoedig hart.
En hier in die gang, uitkijkend naar dien tuin, waar eigenlijk niets verkwikkends
was waar te nemen, ontstond eensklaps een gejubel in haar:
- Wat ben ik toch gelukkig, sprak ze tot zich zelve, gave God, dat ik nog vele, vele
jaren, zoovele als juffer Agatha hier blijven mocht!
En zij ging in het zoogenaamd bureel bij juffrouw Agatha.
Het was er zeer heet.
Deze zat in een leunstoel voor een bureau-ministre onder het helder licht der lamp.
Zij was heel dik van persoon, met een sjaal over de knieën uitgespreid en een sjaal
over de schouders. Zij droeg een zwarte kapeline, waaruit haar aangezicht als uit een
ronde lijst te voorschijn kwam. Juffrouw Agatha, die nu zeventig zou worden, moest
een echte beauté zijn geweest, en de tijd, die zoo zwaar op haar gestel drukte, had
haar gelaat wel verouderd, maar er de evenredigheden van geëerbiedigd. Haar ietwat
gerimpeld voorhoofd was nog ivoorblank, haar staalblauwe oogen keken wakker
van onder de gezakte wenkbrauwen, de rechte neus had een fijne lijn en de mond,
klein, met mooie valsche tanden, behield zijn sereene uitdrukking.
Het was haar aan te zien, dat het voortdurend getuige zijn van nood en ellende, en
het ondervinden van ondankbaarheid, haar gemoed niet vergald, noch haar hart
versteend hadden.
Een leelijk, dik, wit hondje met grijze baloogen en spitse oortjes, waarvan het tipje
in een driehoekje neerviel, lag in een mandje vóór haar.
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Met de hand streelde zij onophoudelijk zijn rug, niet eenmaal door een lodderende
waardeering van het staartje beantwoord zelfs.
- Welnu? vroeg ze.
- Alles goed, antwoordde de onderbestuurster, en zij geeuwde, terstond zich
daarover verontschuldigend.
- Zoo moe?
- In drie nachten immers niet uit mijn kleeren geweest!
- Hoe jammer, hoe jammer, dat ik niet meer helpen kan, zuchtte juffrouw Agatha.
Binnen acht dagen ben ik voorgoed weg, ben ik in 't gesticht van Poortakker, zei ze
met een nieuwen zucht.
- Wat zal 't mij varen, sprak juffrouw Constance, die thans volkomen vergeten
had, dat er ook wel soms, ondanks algemeene goede verstandhouding, onder
beleefheid verscholen, een kleine wrijving van karakter-verschil of heimelijke
oneenigheid tusschen beiden had bestaan.
- Gij zult mij opvolgen als bestuurster, ik zal u een buitengewoon gunstig
getuigschrift geven. Ge moet een rekwest indienen aan de heeren van de Hospitiën.
Het kan niet anders of ge zult directrice worden.
- Laten wij het hopen, juffrouw Agatha. Maar gij hier weg... Och, het pakt mij te
zeer, kom laat ons gaan slapen. Wij hebben een goeden, langen nacht voor ons, hoop
ik.
- Zeg het maar niet zoo luid, dat de bel het hoort, maakte juffrouw Agatha met
den wijsvinger omhoog de ontmoedigende opmerking.
En juist op dit oogenblik ging de straatbel over, in hellen zilvertoon door de groote
voorhal uitdreunend.
- Och Heere! zuchtte juffrouw Constance teleurgesteld. In Godsnaam! voegde zij
er, gewend aan dergelijke storing, onderworpen, gauw, hulpvaardig aan toe.
En zij ging kijken in de vestibule, waar de portierster de deur reeds ontsloot.
Een vigilante stond buiten.
De koetsier, dik, in dikken mantelkraag, met gebogen rug, opende het portier.
Twee vrouwen, waarvan de een de andere steunde, stapten er uit:
Jeannette en Euzeke.
- Meugen w' hier binnenkomen? vroeg Jeannette.
- Alle vrouwen in nood, als ze geen besmettelijke ziekte hebben, om 't even waar
vandaan en op welk uur van dag of nacht, mogen
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dat veertien dagen vóór de geboorte van hun kind, en blijven tot volledig herstel, zei
de onder-bestuurster. Is het uw dochtertje? vroeg ze aan de begeleidster.
- Mein dochter! antwoordde Jeannette gekrenkt, 'k en bin toch zeiker nog zuu ewd
nie om'n dochter t' hên van in de twintig?
- Madame, help mij, bad Euzeke, ineengekrompen, gewikkeld in een grooten sjaal.
- Juffrouw, juffrouw Constance, zoo heet ik.
- Help mei, iefer Constance, bad het meisje weder.
- Ik zal, kind, kom, kom stilletjes boven, en zij sloeg een arm beschermend om
haar schouder.
- Iefer Constance, mag ik mei? smeekte, zonder veel vertrouwen haar vraag
ingewilligd te zien, Jeannette.
- Neen, vrouw, niemand, dat is door het reglement verboden. Maar morgen tusschen
twee en drie uur moogt ge om nieuws komen.
- Help mij, bad Euzeke opnieuw.
- Dien duts toch! zei Jeannette nog dralend, azuu zonder ien bekend oanzichte bei
heur, en in 't midde van de nacht!
- Dank God dat het in den nacht gebeurt, sprak juffrouw Constance, en dat ze niet
in handen van de studenten wordt gegeven.
- Zoên ze mei kwoad doen? vroeg Euzeke verschrikt.
- Neen, neen, volstrekt niet, maar ge zoudt ze toch niet geerne bij u hebben, dat
weet ik, was het antwoord van haar, die rijk aan ondervinding, dadelijk besefte met
welk soort van meisje ze te doen had.
Zij waren reeds boven de trap, door de lange gang naar de afgelegen kamer toe,
met de vijf groote ramen van mat glas, een paar ijzeren bedden met roode dekens,
een zitbad en een brandende kachel.
De verloskamer....
Met een gegriefd hart stapte Jeannette weer in het wachtend rijtuig en reed heen
langs het donker water en den slecht verlichten weg.
Wandelaars waren er niet meer; enkel hier en daar op de eenzame kaai nog een
haastig voorbijstappende.
Werktuiglijk keek ze door het raampje. Een ander rijtuig kruiste met dat, waarin
zij zat, en in het vluchtig schijnsel der straatlantaarn op den hoek van de Coupure
zag ze: God van den hemel, mijnheer Florimond!
- Ja, ja, hij was het!
Zij zag een wit costuum, een vederhoed, een schittering van gouden knoopen en
goudgalon. Hij zat met den rug naar de
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paarden en, vóór hem op de achterbank, had Jeannette, als in een weerlicht, ook rose
en witte meisjeskleederen en klatergoud gezien.
Zijn zusters zeker...!
Zij reden naar het nachtfeest van madame Carbonnelle. Jeannette had er meer dan
eens onduidelijk iets van gehoord....
- Wat es de weireld toch, wat es de weireld toch! kreet ze in zich zelve.

III.
Sinds enkele dagen verkeerde Florimond in een prikkelbaren toestand, 't Gevoel van
zacht-weldadige verlichting en rust waarvan hij zoo genoten had, als van een langzame
herstelling na een zware ziekte, was van lieverlede weer veranderd in de knagende
gestremdheid van twijfel en spanning, 't Was als een vage dreiging die hem boven
't hoofd hing, iets angstigs, dat overal en nergens om hem heen was; 't bewustzijn
van een strijd, die lang nog niet was uitgestreden en waaronder hij nog veel en hevig
lijden zou. Het kon immers niet anders, men raakte zoo maar niet met een besluit en
een belofte uit zulke zwaar-drukkende toestanden; hij voelde, zonder er iets van te
weten, dat Euzeke halsstarrig steeds op hem te wachten zat, dat zij, niettegenstaande
haar gedweeheid van slachtoffer, ongeduldig werd, dat zijn belofte tot een daad moest
worden, of dat het ergste, het áller-ergste, iets waarvan hij de gevolgen niet berekenen
kon, onvermijdelijk moest en zou gebeuren.
Van een anderen kant voelde hij zich, door de belofte aan zijn moeder, door de
toebereidselen tot het feest en het daarop verwachte engagement, aan handen en
voeten gebonden en weerloos aan de willekeur van het noodlot overgeleverd.
- Past op dat-e nih gien biestigheden 'n doet! Ziet dat ih nih nie mier 'n
comprometteirt! waarschuwde onophoudelijk madame Ver-poest. En hij wist hoe
zij waakte en bespiedde, en hem volgde of volgen deed, op elk uur van dag en avond.
Door haar toedoen, - om hem des te beter onder toezicht te houden - had hij zijn
ontslag genomen op het kantoor waar hij vroeger werkte, en was nu in hun eigen
zaak, aan huis, onder het onaangenaam, schier onuitstaanbaar beheer van Julien. Al
die heimelijke dwang kon hem soms tot huilens prikkelen en hij vreesde, dat het
plotseling in hem los zou barsten, dat hij alles, in een bruuske vlaag van opstand,
overhoop zou schoppen, als het nog lang zoo duren moest. Maar
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tevens was hij bang, vreeselijk bang voor het schandaal, en de scènes, en de
onherstelbare vernieling van zijn gansche toekomst. Terugkeeren naar Euzeke was
de besliste brouille met heel zijn familie en, als gevolg daarvan, de gewisse,
onoverkombare ellende; nog langer leven als hij thans gedwongen werd, was de
pijnlijkste der folteringen, die hij haast niet meer dulden kón. Daarbij kwam nog de
wroeging van 't geweten, en onder den angel van die wroeging herleefde ook weer
scherp zijn ongedoode liefde en het physiek verlangen naar zijn minnares. Zij was
een deel van zijn leven geworden, een dwingende, tyrannische behoefte, iets waar
hij weldra hevig en vurig weer naar snakte, omdat hij 't niet meer had. Wat deed ze
nu? wat dacht ze nu? hoe doodde ze de lange uren van den dag, in al die lange, droeve
weken van wanhopig wachtende verlatenheid? Wat zou hij niet gegeven hebben om
haar nog eens te zien, om nog eens iets van haar te hooren! En zijn radelooze angst
verergerde toen hij dacht aan 't kind, dat nu welhaast zou komen. Hoe kon, hoe moest
dat alles eindigen, zonder dat hij er nog iets van af wist, zonder dat hij er nog iets
van hoorde? Was 't niet onmenschelijk en onnatuurlijk-wreed, èn voor hem, èn voor
haar?
Nog veel erger werd het, toen hij, na een nieuwe zending van honderd frank, het
geld terug kreeg, met een bericht van de post dat de geadresseerde uit het huis in de
Holstraat verdwenen was, zonder haar adres achter te laten. Gelukkig dat zijn moeder
juist op dat oogenblik niet thuis was en hij zelf met den postbode kon spreken! Wat
'n scène zou het anders niet geweest zijn! Maar 't was een zwakke, droeve troost voor
hem dat zijn moeder 't niet ontdekte, en dagen en nachten martelde hij nu zijn geest
af om te gissen, wat er wel van Euzeke mocht geworden zijn. Hij dacht dat ze
misschien een toevlucht had genomen bij haar tante, die strenge tante, die zoo scherp
haar wangedrag had afgekeurd, of dat ze weer haar intrek had gekozen bij Jeannette;
of dat ze... ach, hij wist niet waar verdwaald was: al nuttelooze onderstellingen, die
voor hem tot geen oplossing konden leiden, omdat hij bewaakt, bespied, als gevangen
en geboeid zat, en nergens, zelf durfde gaan informeeren, en ook niemand wist die
hij genoeg vertrouwde om er inlichtingen aan te vragen, het allerminst aan Jeannette
zelve.
Midden in dien pijnlijken strijd vol twijfel brak eindelijk de avond van het feest bij
madame Carbonnelle aan.
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Even vóór negen uur stonden zij allen kant en klaar. Een groote, gesloten landauwer
wachtte vóór de deur en zij kwamen alle vijf beneden in de kelderverdieping om
afscheid te nemen van Verpoest, die er als altijd, naast het vuur, in zijn leunstoel zat
ineengezakt. Zij waren schitterend. Madame Verpoest droeg een hardblauwe japon
met ramages waarvan het lijf over haar zware buste glom en spande als een stalen
kuras. Haar dik gezicht zag purperrood, en, om de bochelende heupen, had de bijna
barstende rok donker-matte glanzingen, als het sterk-geschubde lichaam van een
monstrueuzen kever. Zij hijgde amechtig van warmte en inspanning.
Marina, als Reine du Jour, was van een volle, vleezige, Rubensiaansche schoonheid.
De aurore-kleur van haar japon harmoniseerde prachtig met haar ietwat hooggekleurd
gezicht en haar rosbruine haren; en de ontbloote hals en de half-naakte armen waren
van een weelderige, bijna provocante malschheid. Paulke, naast haar oudere zuster,
zag er wel wat nuchter en onnoozel uit in haar fade Watteau-pakje met het herderstatje
en het bloemenmandje; en Julien was een boer, de traditioneele Vlaamsche tooneelen carnavalboer: bruine slobkousen, zwarte broek, blauwe kiel, hooge, ruigzwartzijden
hoed, een lange vlas-pruik op de schouders en een slordig-gestrikt rood zakdoek om
den hals. Hij had een soort denigreerende pret in zijn boersche vermomming; hij
lachte grof en dampte zwaar uit een lange pijp; en af en toe rochelde hij in zijn keel
en deed of hij zijlings spuugde, of kneep met de vingers op zijn neus als 't ware om.
zich te snuiten. Florimond, zenuwachtig, prikkelbaar, met stuursch gezicht en
saâmgefronste wenkbrauwen, stond stijf, met op elkaar gesloten lippen in zijn
Oostenrijksch admiraalpak: glimmend-verlakte kaplaarzen, parelgrijze span-broek,
witte tuniek met parelgrijze brandebourgs en vergulde knoopen. Hij droeg een hooge
witte pruik met zwart-gelint staartje en in zijn wriemelende, klamme hand hield hij
den prachtigen steek met witte struisveer en goudgalon.
- Eh bien, Pa, nous allons, zilde, zei madame Verpoest, die blijkbaar vond dat een
woordje Fransch nu wel te pas kwam.
De oude, zieke man keerde met inspanning het hoofd half om naar al die ongewone
pracht van kleeren, en zijn verwilderd-uitpuilende oogen kregen een uitdrukking van
bijna angstige verbazing, alsof het hem wat àl te machtig was. Toch scheen hij
eindelijk te begrijpen; hij knikte een paar keer zwakjes met het
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hoofd, als om te betuigen dat hij hen allen heel mooi vond, en toen brabbelde hij met
inspanning iets door zijn dikke lippen, dat zijn huisgenooten niet zoo dadelijk
verstonden.
- Wat es 't, Pa? Zoedt-e nog geiren iets hên? Ge meug gerist zein; Palmeyre (dat
was de noodhulp die bij gelegenheid op Verpoest paste) zal goed veur ih zorgen. Es
't nie woar, Palmeyre? riep madame Verpoest, zich even naar de keukendeur
omkeerend.
- Leik of ge 't zilve woart, madame, antwoordde de meid, een magere blonde, met
vriendelijk sproeten-gezicht - zich even in 't deurgat vertoonend.
Maar dàt scheen 't niet te zijn wat Verpoest verlangde te weten; hij schudde 't
hoofd en wrong zich ongeduldig in zijn leunstoel, en eindelijk kwam het er ietwat
duidelijker uit:
- Komplementen aan Carbonnelle.... Carbonnelle....
- Joa, Pa, zeiker.... zeiker.... zei madame Verpoest, voorkomend over hem gebogen,
hem aanmoedigend helpend om de stokkende woorden uit zijn mond te krijgen.
- Aan Carbonnelle, herhaalde de ongelukkige man met toenemende inspanning,
dat hei... mein komplimenten... doet... aan de members... van den Eitmansclub... as
er bei hem op de soirée zein...
- Ge meug gerist zein, 'k beloof het ih! 'k beloof het ih! herhaalde madame Verpoest
met overtuigend hoofdgeknik, gelukkig dat zij het er eindelijk uitgekregen had.
Zij gaven hem allen een haastigen nachtzoen en spoedden zich naar het wachtend
rijtuig.

IV.
Bij de Carbonnelle's, in het ruim huis van de Coupure, was het feest aan den gang.
De landauwer van madame Verpoest moest even queue maken, en Marina, 't hoofd
door 't raampje buigend, zag twee andere rijtuigen vóór 't hunne, waaruit, tusschen
een dubbele rij gapende nieuwsgierigen op het trottoir, haastig de verkleede gasten
stegen:
- Oh! M' man! M' man! un Méphisto! une Carmen! un Halle-bardier! une Pierrette!
riep zij opgetogen, sidderend van ongeduld.
- Es 't er giene Kooldroager bei? vroeg Julien, plomp schertsend.
- Taisez-vous, toi! zei Paulke boos.
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Hun rijtuig zette zich even, stapvoets-schommelend, weer in gang. Tien passen, en
zij waren vóór de open deur, stapten uit, spoedden zich, onder de roode marquise,
tusschen de dubbele rij nieuwsgierigen naar binnen. Een knecht nam jassen en mantels
aan, een dienstmeisje schoof een behang weg en zij waren in een ruim, helder verlicht
salon, gonzend-vol verkleede menschen. Madame Carbonnelle stond naast haar nietig
ventje aan het uiteinde der zaal en trad, toeschietelijk, door meneertje gevolgd, de
Verpoest's twee schreden te gemoet. Zij was gekleed in staal-grijze zijde met git en
kanten, en haar gezicht glom vettig, met stralende oogen en een grooten, breeden
mond, die lachte van genoegen.
- Bónjour, madame Verpoest, vraiment enchantée de vous voir, groette zij, en de
twee dikke dames, als 't ware door een gelijktijdige, plotselinge verteedering
overweldigd, zoenden elkaar met twee vet-klinkende zoenen, wat zij anders, in 't
gewone leven, nooit deden. Toen zoende madame Carbonnelle ook de mooie Marina
en het onbeduidend Paulke; en, terwijl ze daarna warm de hand drukte van Florimond
en van Julien, keerde zij zich half om, wenkte, uit een groep van de suite, een jong
meisje, verkleed als Italiaansche, bij zich en stelde haar aan madame Verpoest en
aan haar dochters voor:
- Mademoiselle Joséphine Van de Wattijne, ma nièce.
Madame Verpoest nam het meisje even van het hoofd tot de voeten op. Toen knikte
zij, als door haar zwijgend onderzoek voldaan, en met een scheeve waggeling van
haar dik lichaam op het meisje toetredend, stak zij de hand uit en zei:
- Bonsoir, mademoiselle, je suis vraiment content de faire votre connaissance.
Ook Paulke en Marina groetten en Julien en Florimond werden insgelijks
voorgesteld.
- Monsieur Florimond Verpoest, le célèbre rameur du Club, aujourd'hui promu au
grade d' amiral autrichien! stelde madame Carbonnelle Florimond met een luiden
lach voor.
Florimond boog diep, richtte zich weer op, glimlachend-gegeneerd, stak zelf, in
zijn verlegenheid, de rechterhand uit naar het meisje, die er even, met een kleine
aarzeling, de hare in legde. Florimond wist niet hoe 't kwam, maar die korte aarzeling
in het beantwoorden van zijn onhandige begroeting krenkte hem. Hij voelde iets
preutsch in haar, dat hem dadelijk mishaagde, te meer dat hij
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haar verder onbeduidend vond, niet leelijk, maar nul, van een fade blondheid, met
oogen zonder uitdrukking, en zoo gek, zoo disparaat in de keus van haar toilet, dat
heelemaal niet-passende, kleurig, Italiaansch pakje bij haar flauw-blond type en haar
voor een Walin zoo ìn-Vlaamschen naam: Joséphine Van de Wattijne. Hij dacht
terstond aan Euzeke, scherp, vlijmend, met weemoed en met plotseling verlangen.
Hij had daar ineens weg willen zijn, uren verre weg, uit dat gemaakt en valsch
gezelschap, en arm en vrij als vroeger, met Euzeke in gelukkig, nederig samen-zijn,
op een klein kamertje, zonder eenige toekomst-kwelling noch ambitie. Maar 't was
te laat, zijn nieuwe leven sleepte hem onweerstaanbaar mee; dat kleurloos meisje
werd hem aangewezen, en hij moest vriendelijk blijven en gehoorzamen, met welken
weerzin ook, als een knecht, als een slaaf....
In wijden kring zaten zij nu, al die vreemde, aanstellerige pakjes: de Mephistos,
de Carmens, de Zeeuwsche boerinnetjes, de Reines du Jour en de Reines de la Nuit,
de Watteau-bergères, de Pierrots en de Pierrettes, de Toreadors en de Bacchantes,
elk zijn best doende om uiterlijk in zijn rol te blijven, en zij speelden
gezelschapsspelletjes: panden en slofje-onder, dansten patertje-aan-den-kant enz.
enz. en alles liep ten slotte op 't zelfde uit: iemand uit 't gezelschap kiezen en elkaar
zooveel en zooveel keer zoenen. Zoenen en nòg zoenen, 'twas inslag en schering, en
al die jonge, burger-degelijke en zelfs preutsche meisjes, die in 't gewone leven zulk
een zoen als een beleediging zouden beschouwd hebben, zoenden en lieten zoenen
daar met onverholen wellust, onder het medeplichtig oog der mama's, die dat ook in
haar jeugd hadden gedaan en aanmoedigend, met verteederd-vochtige oogen het
spelletje gadesloegen. En toch, toen Urbain, de cynische Urbain, die in Astroloog
vermomd was, als vereenvoudiging voorstelde maar aan één stuk door te zoenen,
aangezien ieder nieuw spel daar toch fataal op uitliep, ging er een algemeene kreet
van verontwaardiging op, en kreeg Urbain even een streng-scherpe berisping van
zijn moeder. En Florimond kon die gewaarwording van zich niet afzetten, maar heel
't gedoe daar deed hem denken aan een orgie in een of andere schuine nachtkroeg.
Al die gedecolleteerde vrouwen, al die opgewonden mannen, de wijn, de champagne,
de lekkernijen, die onophoudend werden rondgepresenteerd, en vooral dat zoenen,
dat voortdurende zoenen, met gulzige lippen en wulpsche blikken,
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het deed hem denken aan zijn nachtelijken uitgang met Urbain en Adhémar in de
luxe-kroeg van Christine, met het enkel verschil dat daar de volle bevrediging en
hier slechts de geprikkelde overspanning te genieten was. O! wat leek hem Euzeke,
in haar eenvoudige, natuurlijke, belangelooze, algeheele zelfopoffering en overgave
van ziel en lichaam, verre boven alles wat hij hier zag verheven! En hij schaamde
zich, voor zijn moeder, voor zijn zusters, voor zichzelf, dat zij allen daaraan meededen.
Julien had gelijk in al zijn onbeschofte ruwheid: 't zou er een smerige boel zijn! had
hij gezegd; en 't wàs er een smerige boel, een laf en vuil gedoe, waar Florimond van
walgde.
Met het fade blondinnetje in haar disparaat Italiaansch pakje bemoeide hij zich
niet. 't Was hem onmogelijk. Als gestold zat hij stijf en deftig in zijn belachelijk
parade-uniform met de broeiende witte pruik op het hoofd naast haar, en de meest
verbolgen blikken van madame Carbonnelle en van zijn moeder, die hij daar, door
het knullig meneertje Carbonnelle geflankeerd, als twee dikke, roode buffet-matrones
naast elkaar zag zitten, vermochten het niet hem te ontdooien. 't Was hem
dood-eenvoudig onmogelijk zelfs gewoon onbevangen-beleefd met het meisje te
zijn, en op een vriendelijken toon haar even aan te spreken. De zoenen, die hij haar
af en toe geven moest, deden hem griezelen, en hij had er telkens van toorn, van
afkeer en van spijt om kunnen huilen. Hij verveelde zich doodelijk, gruwelijk, hij
had onder den grond willen zinken. Hij voelde dat het heele plan door zijne schuld
mislukte en 't maakte hem nog doffer en nog dooder; hij had willen slapen, als een
beest zonder gedachten noch gevoelens slapen, en nooit meer wakker worden.
Het einde van den avond verging als in een nevel door zijn zwaar-versuften geest.
Het kwam hem voor dat enkele heeren begonnen aangeschoten te zijn en dat deed
hem vagelijk pleizier, het was een afleiding en hij wenschte dat zij allen dronken
mochten worden, ook de vrouwen, en in één janboel door elkaar hossen en dwarrelen.
Dan zou hij daar zoo stijf en stom niet moeten zitten, dan zou hij mee hossen en.
springen en er zou misschien iets gebeuren, - hij wist niet wat - dat hem op een of
andere wijze uit zijn folterenden strijd verlossen zou. Maar er gebeurde niets, 't bleef
stom, 't bleef gruwelijk, en hij schrikte op als uit een nachtmerrie, toen hij plotseling
aan zijn oor de schrille stem
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van meneertje Carbonnelle vernam, die, heelemaal niet op de hoogte, hem met een
vriendelijk klopje op den schouder vroeg:
- Eh bien, mon grand gaillard, on s'amuse à côté de la belle Italienne!
- Oui, oui, monsieur Carbonnelle, très bien, très bien, antwoordde Florimond,
volkomen van streek.
En weer verzonk hij in zijn stomme, doffe, doodsche, gruwelijke verveling.
Toen zag hij eindelijk zijn moeder opstaan, zijn moeder zuchtend, paarsrood, met
een laatsten blik van wanhopigen toorn op hem. Alles was verloren en verbeurd, zij
gaf het op, zij wilde naar huis en Florimond voorvoelde al de stormen die nu zouden
komen.
Het afscheid was benauwend. Madame Carbonnelle kon haar wrok niet verbergen
en zei hem op een zuren toon, met staal-kouden blik:
- Je crois que vous ne vous êtes pas très bien amusé, monsieur Florimond.
- Si, si, madame, très bien, très bien, brabbelde hij, mais j'ai un peu mal à la tête.
- Un peu trop nocé la veille, peut-être? spotte zij.
- Pas du tout, madame, pas du tout, je n'ai pas même été dehors.
Zij waren weg, op elkaar gepropt in 't rijtuig, dat in de nachtelijke stilte van de
groote stad, oorverdoovend over de straatkeien hobbelde.
Er was een oogenblik doodsch stilzwijgen. Toen loosde madame Verpoest een
luid-diepen zucht, en plotseling, als razend, sloeg zij met de vuist op haar knie dat
de spannende zij van haar japon er onder kraakte, en brulde 't uit, ruw als een
vischwijf:
- Ha, verdome! verdome!
- Mais M'man tout de même! gilden Marina en Paulke verschrikt.
- Verdome! verdome! brulde opnieuw de dikke vrouw, met pletsende woedslagen
op haar knie. Azuu ih eigen gelik wigsmeiten! Zuu stom zein! Ha 'k zit er van te
beiven van koleire! Ha 'k zoe d'r 'n geroaktheid keune van kreigen!
- Mais qu'est-ce qu'il y a M'man! riepen de meisjes schrik-verbaasd.
- Deine stommerik, doar! Deine stommerik! schreeuwde madame Verpoest met
een naar Florimond gebalde vuist. Hei is de noagel van mein duukiste!
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- Hè 'k 't ilder nie gezeid, dat 't er stom embeitant zoe zein triomfeerde Julien.
- Zweig gei! Gei 'n telt hoegenoam nie mier mei! beet madame Verpoest hem kort
af.
Florimond zat met hikkende keel te beven; de meisjes begonnen te schreien; Julien
liet een geknor hooren en zei niets meer, in zijn hoek teruggedrongen.
- 'K hè mein beste gedoan, moar 'k en kan neit! 'K en kàn neit! snikte eensklaps
Florimond.
- We zillen ih wel liere kuine! Wach moar! wach moar dreigde bevend madame
Verpoest.
Het rijtuig hield stil, zij waren weer thuis. Zonder nog een woord stapten zij uit,
traden binnen, trokken somber-teleurgesteld en ontdaan elk naar zijn kamer.

V.
Des anderendaags in de vroegte lag er een wichtje meer in de kinderkamer van het
Moederhuis, en vóór de klok twaalf sloeg, werd er nog een binnengebracht, dat van
het minderjarig, half idioot meisje: een ellendig schepseltje, niet leefbaar zelfs, dat
stilerbarmelijk zijn onbewust leed uitkreunde.
Het kind van Euzeke was een jongen, een kloeke bengel, die lustig aan zijn duimpje
zoog, met de twee handjes dicht bij 't rood gezichtje.
Rondom de kamer stonden wiegen van donkerblauw geverfd ijzeren vlechtwerk,
met blauw gevoerd, een wit behang daarover. De eene leeg, de andere dicht en warm
toegedekt over een dier kleine schepseltjes, zoo goed verzorgd hier gedurende de
weinige dagen van hun oponthoud, en waarvan er zoovele door het noodlot moesten
worden opgeëischt, zonder dat ze ooit den vloek van 't noodlot kennen zouden.
Al die kinderen hadden een mutsje op, een katoenen kleedje aan, boven wollengoed,
een kleedje van zoogenaamd malbroek-katoen, donkerrood en donkerblauw in druk.
Een uniform der armoede van in den bussel reeds!
Vooraan op dien bussel, die stevig was als een kuras, stond een perkamenten briefje
genaaid met de noodige aanduidingen tot onderscheiding der kleinen, rampgenooten
voor het meerendeel.
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Op het busseltje van Euzeke's kind stond er in drukletters:
‘Kamer: nummer vier.
Bed: nummer een.
Wieg: nummer negen.’

En dan in geschrift:
‘Florimond,’

en daaronder:
‘Emerence Verstuift.’

Dat laatste was de naam der leerlinge, die moeder en boorling te verzorgen had.
Een groote boerenkachel met plat blad, waarop twee koperen theeketels hun lied
der gezelligheid ruischten, eenige stoelen en drogende doeken bij het vuur.
Een leerlinge, jong en flink, met een grauw linnen voorschoot, met linnen mouwen,
eng-sluitend als een koker, al hare kleederen bedekkend, hield de wacht in die zaal.
En in een kamer niet verre vandaar, in de kamer nummer vier, in bed nummer één,
lag Euzeke.
Er stonden vijf bedden in die kamer, ijzeren bedden ook, alle leeg behalve twee:
het hare en dat van de jonge, slapende halve idiote.
Boven het wit en blauwgeruit hoofdkussen, waarop het hoofd van Euzeke lag,
stak een stok uit met een vierkant zwart plankje:
‘Nummer I,’
maar daaronder stond er ook nog iets anders, namelijk in krijt geschreven:
‘Niet spreken. Volkomen rust.’

VI.
Klokslag twee belde Jeannette aan. Zij had heel den voorafgaanden nacht rust noch
duur gehad; was wel zesmaal opgestaan, om door het raam in den sterrenhemel te
gaan kijken, als om het lot daaruit zijn geheim af te vragen. Eerst tegen den morgen,
toen het bijna tijd was van opstaan, sliep ze in, dra wakker schrikkend, en zij haastte
zich naar haar werk.
Dat ze dit alles als naar gewoonte moest doen, alles in zich opkroppen, luisteren
naar de dagelijks herhaalde aanbevelingen van madame Verpoest, terwijl haar hart
vol was tot overvloeien stoe, met weeklacht en verwijt tegen den verleider!
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Zij sprak schier niet, teenemaal afgetrokken.
- Zjanite, wa schort er dan, ge zeit in iw hoar neit? vroeg hare gebiedster
bekommerd.
Een lichte kiespijn kwam Jeannette ter hulp en fluisterde haar een leugen in:
- Och, madame, 'k ben zot van de tanpeine! en zij hield de hand aan hare wang.
- Wach, zei madame goedig, 'k hei hier e flasselke, me zille der wa aanstreike.
- Niets en boat, madame; en zij kreeg een schitterende inval:
- Da'k toch ne kier mocht noar den dentist goan, 'k zoe em loate trekke, liever de
korte peine as de lange.
- Joa, goa moar, was het toeschietelijk antwoord, loat ih schotels stoan, ge keun
ze afwasschen as ge thaais komt. Bei wie goade?
- Bei Stas. 't Es doar somteits zuu lank te wachte, zei Jeannette, gevat, met het oog
op den verren tocht naar het Moederhuis.
Zij deed haar werkschort af, verving het door een gladgestreken en kundig
gevouwen siamoizen, sloeg haar grooten sjaal om en in haar bloote hoofd trok ze de
deur uit, met een dreunenden slag, en vloog heen als een pijl uit den boog.
- Hoe es 't vergoan? vroeg ze aan de portieres, een jonge meid met witten
tandenmond en zoete bruine oogen in een gezond gelaat.
Maar deze keek haar bevreemd aan.
- Joa, mei Euzeke, allo, Euzenie, as ge wilt.
- Dat en weet ik nie, zei 't meisje, ik en doe maar de puurt open en vuders van de
reste.... Zij voleindigde niet.
- Wacht, of liever kom binnen, en ze leidde Jeannette rechts in een kleine
spreekplaats, waar nog een paar menschen op banken zaten; 'k zal iemand roepen.
De aanwezigen vertelden dadelijk aan elkaar het doel hunner komst.
Een leerlinge trad binnen.
Elk stelde vragen, waarop ze niet gelijktijdig antwoorden kon.
Eindelijk kreeg Jeannette te weten, dat het 's avonds te voren ingekomen meisje
een kind had, een flinken jongen, dat ze heel zwak was, volkomen rust moest hebben
en niet spreken mocht. Ze had veel armoede geleden, veel verdriet gemaakt sinds
lang en moest het nu duur bekoopen.
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Slecht was haar toestand echter niet, dit laatste voegde de berichtgeefster er bij, het
verschrikt aangezicht van Jeannette ziende.
- Morgen om twee uur moogt ge terugkomen, vrouw.
Hiermede moest Jeannette weg. De leerlinge gaf reeds nieuws over een andere,
tijdelijk verblijvende, aan een zoo even aangekomene verwante.
- Volkomen rust, niet spreken, herhaalde Jeannette bij zich zelve, spoedmakend
door de zwartmorsige Damstraat. Het was eigenlijk slechts daar, dicht bij het doel,
dat ze haar gedachten verzamelen kon.
Indien ze in 't gesticht een klap op haar hoofd gekregen had, ware zij niet duizeliger
geweest.
- Volkomen rust, niet spreken, dit was een akelige ondertoon, die in haar ooren
gonzen bleef.
En haar verbeelding ging op hol:
- O 'k en zal Euzeke nuunt mier weire zien, was de jammerkreet van haar hart.
In die stemming opende zij de deur, met den sleutel, dien ze altijd overdag bij zich
droeg.
- Hawèl, getrokke? vroeg madame Verpoest, zoodra Jeannette de trappen der
kelderverdieping was afgedaald.
Nu eerst herinnerde deze zich hare leugen: plots hield ze een zakdoek voor den
mond.
- Deed het ziere?
- Da ziede van hier, madame, of het, en nog! zei ze, om aan hare verwarring een
oorzaak toe te schrijven.
Jeannette trok in 't achterhuis aan de schotelwasch.
Zij hoorde Florimond binnen en beneden komen. Zij kende hem aan zijn stap,
eertijds aan zijn luidruchtigheid.
Sinds lang had zijn vroolijk, uitgelaten doen voor stil nadenken plaats gemaakt.
Naast het schotelhuis in de gang, was er een kraantje met stadswater. Er stond een
zoogenoemde bassin, er hing een handdoek, er lag een stuk zeep.
Florimond waschte er zijn handen.
Jeannette luisterde, met het oor aan de open deur: de tentatie was te groot.
Marina tsjonkte op de piano.
Als een sluipdier schoof ze nader in de halfduistere gang, en dicht aan zijn oor,
zich op de teenen verheffend, fluisterde zij:
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- Menier Florimond, Uizeke es verreikt.
Hij schrok, dat de gladde zeepbal zijn hand ontsprong en hij zelf ineenkromp.
- Hoe? Wat? stotterde hij.
Zij wees met den voorvinger naar de eetplaats, voorzichtigheid aanmanend; toen
zei ze:
- Ne frissche zeune.
- Hoe? Woar? stotterde hij opnieuw.
- In de Materniteit, ik kom er van.
- In de Materniteit! herhaalde hij als een echo; hij wist op dit oogenblik volstrekt
niet wat hij zei.
- Z' es zuu slecht! hernam Jeannette, gewichtig. Spookgestalten trokken voorbij
aan hare opgezweepte verbeelding; ze lig baaite kennisse. God weit of 't oarm schoap
den oavend kreigt.
Nu wankelde hij, heel bleek geworden, zijn adem werd hijgend, zijn keel zoo
droog, dat hij zijn halsband loosde:
- Slecht, slecht. 't Was slecht met Euzeke. Hij verstond het eerst niet, maar wist
reeds, dat het iets akeligs was, hij had het gevoel van eene zandinstorting op geheel
zijn wezen.
Och, na dat feest bij madame Carbonnelle, 's avonds te voren, was al zijn liefde
voor het meisje weder opgewekt. Zijn beloften van eeuwige afbraak met haar, zijn
eigen overtuiging, dat een vereeniging met een ondergeschikte hem leed berokkenen
zou, zijn halve neigingen naar een huwelijk in zijn eigen stand: alles was weggeblazen
als de pluimkens der distelplant, wanneer een rukwind hare zaadkroon schudt. En
de gemaakte minzaamheden van het nichtje, de toeschietelijkheid der mededingsters
in behaagzucht, alles had slechts gediend om een andere beeltenis, eene reeds half
verzwindende, plots bij hem in helle klaarte weer te doen verrijzen:
Euzeke, Euzeke, Euzeke!
Heel zijn wezen vloog machtig naar haar toe. Indien hij honderd armen had gehad,
zou hij ze naar de reeds verstootene weer hebben uitgestrekt...
En nu hij zich machtig en krachtig voelde om tegen alles en allen op te staan, nu
rees het noodlot in de gedaante van een wraakgeest vóór hem op.
- De straffe! jammerde het in zijn hart.
Euzeke ging sterven! Zij zou den avond misschien niet krijgen, had Jeannette
gezegd.
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Het was de moord van zijn geluk.
Hij zat als een ter dood veroordeelde aan de koffietafel. Het ware hem zelfs niet
mogelijk geweest de minste poging te doen om zijn ontroering te verheimelijken.
- Woarom 'n eit-de nih neit? vroeg norsch zijn moeder, boos nog over haar
teleurstelling van den vorigen avond, niet wetend, wat te denken van hem.
- Huufpeine, huufpeine, loog hij radeloos, mein huuf snokt, en hij hield de hand
aan den oprecht hevigen gloei.
- Legt ih 'n beitsen op ih bedde, ried hem Marina, minder uit medelijden dan om
hem kwijt te zijn voor het verder bestudeeren van hare muziek.
Bruusk stond hij op, zijn stoel verschuivend en trok heen.
Hij ging de twee trappen op, bleef staan op 't trapportaal en keek door het raam,
langs den achterkant van het huis.
Hij zag hier en daar en ginder eensklaps als een bloemetje der duisternis een licht
ontstaan, hij hoorde de trams fluiten, hij hoorde wagens in de verte voorbij rollen,
maar hij gaf acht op niets.
Hij klom nog hooger op, waarom, wat ging hij zoeken?
Dat wist hij niet.
Hij ontstak een sigaar, maar wierp ze schier onmiddellijk weg.
Toen daalde hij weder naar beneden.
Meer had hij willen weten van Jeannette. Maar de deur van 't waschhuis stond
open, in elks hoorbereik, en daaruit klonk traag en tergend het voorzichtig pottenen pannengerinkel.
- De lucht, de lucht, dàt zal mij goeddoen!
Hij greep naar zijn winterfrak aan den kapstok. Zijn gedachten dwaalden weg,
want nauw had hij zijn arm in eene mouw gestoken of hij trok er hem weer uit en
hing de jas aan den spijker.
Hij voelde geene kou. In zijn dun, versleten huisjasje was hij weg.
Waarheen om uit 't gewoel te komen?
Langs den Dok, daar was 't betrekkelijk eenzaam.
Lantaarnen brandden in kalm vertrouwen op stoombooten en driemasters; het
water stroomde in schubbetjes heen, hun licht opvangend in wisselschijn.
Alle bedrijvigheid van den dag had er opgehouden en dàt, meer dan iets anders
werkte in stijging van onrust op zijn gemoed.
Gerucht, geklap, stemgeroep, twist desnoods had misschien iets van lijdenssussing
of afwisseling aangebracht.
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Hij zag een roodachtige klaarte door een neergelaten gordijn. Een kroeg, en hij duwde
de katroldeur open, die dadelijk weer achter hem dichtsloeg.
Een drietal matrozen rookten er uit lange pijpen, in vreedzaam gesprek. Een paar
scheepslossers, in vuil-vale kleeren, rustten er van hun dagtaak uit, met een borrel
voor zich.
Hij zag die borrels staan:
- Uuk ne kloaren, ne gruuten, vroeg hij aan de dikke waardin.
- 'k Zal der ne kier ne fermen opzette, dacht hij bij zich zelven.
Vergetelheid, o vergetelheid!
Aan het kind dacht hij niet, dat was iets vaags, iets vreemds voor hem; maar het
meisje, dat hij in 't verderf had gestort en dat nu sterven ging, sterven, zoo jong en
zonder te weten, dat hij haar nog lief had, sterven! hem vervloekend in den
doodsstrijd...
Nauw aangeroerd, liet hij den slechten, vervalschten drank, weggeschoven, staan,
wierp een klein zilverstuk op tafel en daar de vrouw ietwat moest zoeken in de open
hand, en nog eens in den zak hoefde te tasten om hem weer te geven, verloor hij
geduld:
- Loat moar azuu, zei hij en was, bevreemd door haar nagekeken, reeds weg.
Hij ging steeds verder en verder, tot aan de Muidebrug en daarover, langs de droge
dokken, tusschen vele, vele stapels plankenhout, hoog als muren, onder loodsen met
koopwaren opgepropt....
Hoeveel uren hij daar verdrentelde wist hij niet.
Machinaal kwam hij echter op den Antwerpschen Steenweg terug. Had men hem
gevraagd langs waar, hij had het niet kunnen zeggen; maar hij was verre, op een
plaats, waar de huizenrij reeds leemten had en hij liep tusschen de sporen van den
buurt-spoortram naar Loochristij toe.
De maan was opgestaan en teekende zijn schaduw voor hem af, en in zijn
ontredderd brein was 't hem eensklaps alsof een duivel voorafging, om hem naar de
hel te leiden.
Hij bleef staan, verschrikt en wendde zich om.
Een man bleef achter hem ook staan. Hij was op de hielen gevolgd geweest.
Florimond kromp ineen als een misdadiger, op heeter daad betrapt.
De man had een vreemdsoortig dier bij zich; men zag eerst niet, wat het was, zoo
zonderling leek het toegetakeld aan hetgeen zijn
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kop en bovenlijf moest wezen, met lederen riemen en linnen. 't Werd in een korte
ketting vastgehouden. Het was een politie-nachthond met zijn waker.
- Hè, kameroad, woar zu loate noartoe! vroeg deze wantrouwend, zeker
opmerkzaam gemaakt door den onvasten gang van den wandelaar, en zijne schrale
plunje.
- Woaker, zeide gei het? vroeg Florimond op zijn beurt, ineens uit zijn
diepzinnigheid gewekt. Hoe loate-n-es't, woaker?
Deze haalde zijn horloge uit:
- Koart veur den iene, zei hij, hem onderzoekend aankijkend; moar wa doede gei
hier, ge luupt azuu in de grond al keike, en ge zweinselt, zeide zat, misschien?
- Nien ik, antwoordde Florimond, moar 'k wandel ekik 'n beitse.
- Dat en es gien ure om te wandele, woar weunde? vroeg de waker barsch.
Florimond zei het hem.
- Allo, mee noar ih haais, vuurt, zei de waker met vernederend gebod als tot een
vagebond.
Het krenkte Florimond diep in zijn eergevoel.
- As ge nog iene stap achterkomt, kreigde mein vaaist in ih gezichte, bedreigde
hij. Het was een weldoende terugwerking in hem tot gramschap opgeruid te worden.
- En meinen hond dan? zei de waker, stout door zijn recht, ge zoedt er slich vanaf
kome, keirel.
Florimond antwoordde niet meer en stapte door, heel zichzelf weer voor het
oogenblik, totdat thuis, in de woelende slapeloosheid van den nacht, al de
polypenarmen van het wangedrocht der onrust en der zelfbeschuldiging hem
vastgrijpen en onontworstelbaar omknellen zouden.
Aan zijn huisdeur, terwijl hij den sleutel in het slot omdraaide, keek hij nog eens
zijds:
Hij zag den waker in den maneschijn op een afstand staan met zijn afgerichten
hond, dreigend gereed in de korte ketting gehouden.
Florimond haastte zich binnen.

VII.
Met tusschenpoozen van kalmer beredeneering, gevolgd door crisissen van folterenden
angst, had Florimond den morgen in 't stapelhuis op het kantoor doorworsteld.
Na het middageten hield hij 't niet meer uit: Hij moest weten
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wat er van aan was, de quaestie van dood of leven eischte een oplossing, en in plaats
van zijn zaken waar te nemen, sloop hij naar de Materniteit. Hij stapte eerst
vastberaden flink door, maar naarmate hij naderde, vertraagden zijn schreden.
Vóór het groot, wit gebouw met de vele vensters naar het water uitziende, de
vensters zonder menschenleven, zoo wanhopig ongastvrij gegordijnd, begaf hem
heelemaal de moed. Hij keek naar de hooge, ongelijke dakenrij van de
Kortrijkschestraat langs den achterkant gezien, naar de smalle, sterk naar de Leie af
hellende steegjes en het pleintje van 't zoogenaamd Luizengevecht, waar grauwe
vodden te drogen hingen, waar armoe met vuiligheid woekerde en met de
gezondheidsleer overhoop lag.
Hij zag kolen lossen uit schepen, bij de kade gemeerd. En het maakte hem
ongeduldig waar te nemen, dat hij op dat alles acht gaf in zijn eenig-groote
bekommernis.
Aldus drentelde hij heen en weer, tot hij in eens moed vatte en aan de bel trok. Hij
schrok letterlijk bij den luiden zilvertoon, die de binnenhal doorgalmde.
- Madame de bestuurster, als 't u belieft, is ze te spreken? vroeg hij bedeesd aan
de portieres.
Hij had op dit oogenblik bijna liever een ontkennend antwoord gekregen, zoo
schuchter voelde hij zich.
Een kamer links werd ontsloten: een van die gesticht-kamers, onhuiselijk in hun
onbewoonde netheid. Een mat, een tafel met tapijt, stoelen, een Kristus aan het Kruis
als in een klooster. Het verkleind portret van een hoogleeraar in toga met een decoratie
op de borst. De levensgroote houtskoolteekening eener bedaagde vrouw, waarin het
den maker niet gelukt was het sereen-berustende weer te geven van wie, als juffrouw
Agatha, van alle wereldsche beslommeringen vrij, in zichzelf gekeerd,
plichtsbetrachtend in vrede zijn levensweg bewandelt.
Want het was het mislukt konterfeitsel van juffrouw Agatha.
Juffrouw Constance trad binnen en plots voelde Florimond eerbied voor de
deftig-zachte, gezond-krachtige verschijning in haar zwart, van-git-schitterend kleed.
Hij groette met een linksche buiging, en den hoed in de hand, terwijl zij hem
vragend en wachtend aanstaarde:
- Madame, begon hij haperend, in volle vergetelheid van zijn voorgenomen
preludium, zou ik mogen weten.... hoe het goat

Groot Nederland. Jaargang 5

656
met een zekere Eugenie van Oost, die hier, ik weet niet wanneer is binnengekomen?
Hij trachtte correct te spreken.
- Met welk recht doet gij dat onderzoek, mijnheer? vroeg ze koud-beleefd.
Hij weifelde, aarzelde, door de onverwachte vraag verrast, staarde haar met
verschrikte oogen aan, brabbelde even, met doffe stem, onduidelijke klanken. En
heel van zijn stuk, schreierig, bracht hij het eensklaps als een weeklacht uit:
- Ik ben haar lief, madame!
- Zulke hebben hier geen toegang.
- Zeg mij dan toch ten minste, hoe ze 't stelt. Is het woar dat ze sterven goat, of is
ze duud misschien? sprak hij in den zichtbaarsten zielenangst.
- Het reglement verbiedt nieuws van de hier verblijvenden te geven aan mannelijke
bezoekers, tenzij aan den man der vrouw en aan den vader van het kind.
- Ik bèn de voader! hernam hij, en ik zal de hand aan heur hewwen... als ze nog
leeft... voegde hij er vastberaden bij, in eens plechtig in zichzelf dat besluit nemend.
- Vandaag is het uur verstreken; maar zend morgen een vrouw, aan deze zal
bescheid worden gegeven, sprak de onder-bestuurster, aan een belkoord trekkend,
als tot sein, dat hij heengaan moest.
- Om Godswil, madame, één woord, één enkel woord, ik ben in doodsbenauwen!
Hij smeekte met de handen samen, als een straatbedelaar om een aalmoes.
- Het reglement is stipt op dit punt.
Haar hart vermurwde bij het zien van zijn kommer, maar juffrouw Constance had
niet voor niet gezworen de voorschriften van 't gesticht na te leven; in hare vrees
voor wankelmoed behield zij het halsstarrigste stilzwijgen, in den grond kijkend,
totdat de deur open ging en het vragend gelaat der jonge, wakkere portieres verscheen.
Juffrouw Constance wees met den vinger vooruit.
Florimond groette en strompelde heen als een dronken mensch.
Niet eenmaal 't kleinste nieuws van Euzeke!
Zij was dus teenemaal verloren voor hem....!
Hij haar volkomen vreemd....!
- Morgen, morgen! had de bestuurster gezegd, alsof het zieden van zijn hart
daarmee af koelen kon.
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Hij keek niet waar hij ging en struikelde over de touwen van de schepen, op de kade
gemeerd.
En Juffrouw Constance, in hare waardige, bescheiden zelf bewustheid, de
goedertierenste onder de menschen, kwam hem in zijn overspannen weegevoel op
dit oogenblik voor als een wangedrocht van hardvochtigheid.
Voorzeker was Euzeke dood, maar waarom dat voor hem verheimelijkt?
Wat kon het die bestuurster schelen dat hij 't wist?
Het kind! Zijn kind, daar had hij niet eenmaal aan gedacht, verre van er naar te
vragen. Hij kende 't niet. Hij had het nog niet lief.
Dit kind was de schuld van alles. Dat besef verlichtte plots zijn ontredderd brein.
Het was de schuldige. Wat was het komen doen op de wereld? Hem scheiden van
Euzeke, heel hun gezamenlijk geluk omgooien door zijn ongewenscht verschijnen!....
Figuurlijk stak hij de vuist naar den verstoorder uit. En hij begreep hoe er moeders
waren, die hun kind doodden.
Had hij het maar in zijn bereik gehad. Hij voelde een jeuking in de handen om het
zonder genade den nek om te wringen.

VIII.
Reeds van daags na de geboorte had juffrouw Constance, wat ze gewoonlijk in zulk
geval deed, Euzeke gevraagd, hoe zij begeerde, dat haar kind heeten zou:
Florimond!
Meestal zulke onechte kinderen, die den familienaam huns vaders moeten derven,
krijgen ten minste, als ellendige vergelding, den voornaam van hem, die ze verstoot:
Florimond.
Dat stond reeds op het perkamenten brietje van zijn bussel, voordat de geestelijke
bestuurder van het Hospitaal en al de bijgestichten, na een paar dagen verwittigd
werd, dat er een kind te doopen was.
Geen peter of meter hadden zich aangemeld. Geen doopmanteltje, geen mooi
kleedje, wit, de kleur der onschuld, met kantjes liefdevol bij voorbaat door de moeder
omzet, waren voorhanden hier.
In zijn schamel rood-en-blauw-geprint malbroek jurkje, dat zeker reeds voor meer
dan één verloochend schepseltje gelijken dienst had gedaan, werd het wicht naar de
kapel gedragen door eene der vier meiden van het Moederhuis.
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Daar stond de oude pastoor aan de vont.
De koster stond naast hem met een bekken vol water.
- De peter? vroeg de geestelijke, tevergeefs naar den ingang uitziende.
- Doar 'n es gien peitse, zei de meid, moar ik zal meitsje zein.
Zoo iets gebeurde meer.
Op een wenk van zijn gebieder verliet de koster de kapel en kwam na eenige
oogenblikken terug met een grijsaard uit het daarnaast gelegen Oud-Mannenhuis.
Florimond werd door het doopsel in den schoot der Katholieke Kerk opgenomen.
Hevig schreeuwde hij zijn onbewust levensleed en 't leed van zijn bedreigde toekomst
uit.
- 't Es ienen die der wig mei kan, zei de koster met een glimlach, op de kloeke
longen van het kind doelend.
De portieres trok zonder 't kind naar het Stadhuis met een briefje, door juffrouw
Constance onderteekend, meldend de geboorte in het Moederhuis van een kind van
het mannelijk geslacht: in te schrijven onder den naam: Florimond. De moeder heette
Eugenia Marie van Oost; de vader was onbekend.
Twee getuigen werden in het bureel van den Burgerlijken Stand bijgeroepen, en
weldra stond Florimond van Oost op het register der geboorten ingeschreven als
inboorling en inwoner van Gent.
Bij zijn terugkomst uit de kapel werd hij door de leerlinge, die er de zorg van op
zich had genomen, naar Euzeke gedragen.
Een andere bracht het kind aan van de vroolijke, die in bed nummer drie lag, of
beter gezegd er, de voorschriften van voorzichtigheid overtredend, rechtop in zat.
Alle twee uren werden de kinderen voor korten tijd aan de moeders overgeleverd.
Het veertienjarig, half versuft meisje had er geen meer, het hare was dood. Iets
waarvan ze zich niet eenmaal rekenschap scheen te geven, althans waar ze geen
verdriet in had gemaakt, of eenige emotie had getoond, toen haar het nieuws werd
medegedeeld.
Euzeke was reeds geheel opgeknapt en bloosde weer als een kriek. Zij had vroeger
altijd zulk een frisschen bloesemblos gehad, wat een harer grootste bekoorlijkheden
uitmaakte.
Zij keek haar zoontje aan met een soort van aanbidding in den blik. O, dat kind!
wat had ze 't lief, met welke, alle schande en smaad trotsee-rende innigheid! Zij
drukte 't aan haar hart en prangde het er vast.
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- Iefer Emerence, smeekte zij de wachtende leerlinge, woarom 'n mag ik toch meine
kleinen bei mei nie hewwe, woar kan 't hei beiter zein, als hier bei zein moeder?
- Dat 'n mag niet, zei de bewaakster, 't is een verbod van 't reglement; en zij nam
den verzadigde uit de armen van het meisje weg.
Het kind der levenslustige was door de andere leerlinge eveneens opgeëischt.
En zoodra de beiden heen waren met hun last, en terwijl Euzeke, smartelijk door
den roof bewogen aan haar oogen wreef, sprak de gezellin, veterane van het
Moederhuis, en aldaar in vele geheimen ingewijd:
- Ik weit ekik wel woaromme da-me ons boorleinge bei ons nei 'n meugen hewwe.
- En da woarveure? vroeg Euzeke, met de beweegbaarheid. van haar geest het
verdriet verdreven reeds door de nieuwsgierigheid.
- Omdat er iertijds geweist zein van die schaveile, die ilder kind teigen ilder bist
versmachttege. Sedert bleift er alteid iene van d'ieffreiwe bei stoan.
- Schrikkelijk! zei Euzeke, dieper ontroerd in hare weeke gemoedsstemming, dan
zij in gewone omstandigheden door het verhaal van zulk een kindermoord zou zijn
geweest: Ze zoên ze moete roabroake die dat doen. 't Es woar uuk, die oarme ditsekes
'n keunen 't nei helpe, da ze op weireld zein en da ilder voader der nei noar omme-n-en
ziet.

IX.
Het was zondag namiddag, uur van het bezoek: van twee tot drie.
Een blijde verrassing wachtte de welgezinde: heel zacht werd de glazen gangdeur
geopend en op zijn sokken, omzichtig stappend, kwam een jonge, flinke werkman
in beste kleederdracht binnen: haar echtgenoot.
Welk een hartelijk, vroolijk, fluisterend wederzien!
Euzeke had zich achterover gelegd, met de oogleden toe uit bescheidenheid om
geen stoornis van nieuwsgierigheid te brengen in de uitstorting van hun vreugd, geen
luisterend oor te leenen aan de wederzijdsche mededeelingen.
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Een zweem van wrang gevoel kwam tevens in haar op bij 't zien van hun geluk en
vaste huwelijkstrouw.
- Van God en hiel de weireld verloate, zuchtte zij, een inkeer in zich zelve doende,
en een paar tranen liepen over hare wangen, herinneringswee over het veel verlorene....
Maar ook aan haar was nog een troost beschoren:
Jeannette werd binnengeleid.
Deze sloeg sprakeloos de handen samen van aandoening. Zij kon eerst geen woord
over haar lippen krijgen. Eindelijk vroeg ze:
- Hoe goat et, mein oarm schoap?
- O zuu goed, was het opgewekt antwoord; zuu goed, morge mag ik opstoan en
mei acht doage ben ik hier wig.
Dat was een gunstig bericht voor Jeannette, die zich aan heel iets anders had
verwacht: bleekheid, zwakheid, koorts wellicht, ontmoediging voorzeker: Jeannette
die een heelen voorraad woorden van troost en medelijden gereed had!
Zij stond als beteuterd. Voorzeker zou de blijdschap bij haar ontwaken, want zij
hield van Euzeke als van een jongere zuster; maar het ging haar eenigszins als het
de pompiers moet gaan, die op hun vlugge wagens, met het noodig gereedschap
toegerust, horentoetend, naar een brand rijdend, ter plaats gekomen, bevinden dat
hij reeds gebluscht is.
Zij had een gevoel van nuchterheid, uit den roes van haar onrust gerukt, een besef
van onverbeterlijke dwaasheid over te veel onnoodig zielsbezwaar.
- Allo, te beiter, te beiter, zei ze.
En het verwonderde haar ook, het meisje zoo lichthartig te vinden. Het scheen
waarlijk of Euzeke geen duidelijk inzicht van den toestand meer had, zij die zoo
ontroostbaar had getreurd.
Was de liefde voor het kind zóó machtig, dat ze haar alle leed en verongelijking
vergeten deed?
- Och, Zjanitte, as ik weire mag kome mee meine kleine, 't zal het wel goan, zei
ze vol illusie. Kreig ik gien wirk in d' haaizen, hawèl 'k zal veur de weinkels wirke,
en 'k zal ik ih betoale, Zjanitte, g' hêt toch zuveile veur mei gedoan!
Zie, dat was een zoete drop in den levensdrank der werkvrouw.
En in den loop van 't gesprek, vroeg Euzeke schuchter-aarzelend:
- En mein tante, weit ze 'r iets van?
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- Zweig, zei Jeannette, 'k ben Maria, heur eiwste dochter, teige gekome op de
Vreidagmort tisschen de kroame, ik miendege 't heur te zigge, moar ze kierdege
heure rigge noar mei toe - moette doarveuren azuu 'n kweizel zein!
Och Euzeke wist het wel: Geen erbarming te wachten bij hare streng gekweekte
nichten.
Reeds tienmaal had Jeannette het op de tong gehad om van Florimond te gewagen,
om mede te deelen dat hij het wist, maar iets onverklaarbaars hield haar tegen, een
schuchterheid, of vrees voor te veel ontsteltenis. Want zij had niets gunstigs mede
te deelen.
Den dag nadat ze hem aangesproken had met het heugelijk bericht, kreeg ze door
een kolendrager 's morgens vroeg, toen ze gereed stond om naar haar dagtaak te gaan,
een bezoedelden omslag:
- Van madame, zei de man.
- Van madame! herhaalde Jeannette als een echo in verbazing.
Zij draaide en keerde den brief eerst om. Toen sneed ze hem open met een schaar.
Er stak een blad in, kleiner geplooid dan de omslag en ook onrein.
Zij las:
Jeannette,
Hiermede laat ik uw wete alsdat u dienst word opgezegt, om rede wille dat ik een
ander kuischterigge ga neme.
Uw dienares
Madame Verpoest.
Haar werk kwijt!
Smadelijk ontslagen!
Maar hoe, op welke wijze was haar meesteres 't gewaar geworden, dat zij de hand
nog aan Euzeke hield? Gedurende het maandenlang verblijf van het meisje te harent,
was niets er van uitgelekt.
En nu zoo in eens alles te weten!
Had zij 't gehoord, wat ze aan mijnheer Florimond mededeelde?
Had Marina afgeluisterd en verklikt?
Het bleef voor Jeannette een geheim.
Om arbeid was ze niet verlegen. Het miskwam haar dikwijls, in bestendigen dwang,
en zoo verre van haar huis te moeten loopen... Maar zulk een affront!...
Waarom dien priem der miskenning uit haar eigen hart getrokken
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om hem in 't hart van Euzeke te boren?... Vooral nu deze te berusten scheen in haar
noodlot.
Jeannette wist niet, en de huisgenooten wisten evenmin, met welke bange
verwachting Florimond elken avond de Gazette van Gent ontplooide, om de aangiften
der geboorten en overlijdens, bevend, daarin te doorloopen...
Onder de aangifte van geboorten, had hij daar den tweeden dag in gevonden: twee
onwettigen.
Maar het kind moest Jeannette zien. De aangewezen leerlinge berichtte haar, dat
het oogenblik van heengaan gekomen was. In de ruime kinderkamer met de groote
kachel en de blinkende koperen waterketels werd ze binnengeleid.
Zij keek rond naar de vele donkerblauwe wiegen van vlechtwerk, met de witte
wiegekleeden, de eene leeg, het meerendeel bezet; en uit een dezer werd een stevige
bussel genomen, de dekkende sarge van het hoofdje verwijderd, en een klein, rond,
rood-rimpelig gezichtje kwam te voorschijn, met de oogjes dicht.
- Percies menier Florimond, percies hei, leik twie dreupels woater! zei Jeannette.
Indien men haar een ander wichtje had getoond van de vele slapende, stil-kreunende
of luid-schreiende, zij zou juist hetzelfde gemeend en gezeid hebben...

X.
Een paar dagen voordat Euzeke uit het Moederhuis als hersteld ontslagen werd, zei
haar de onder-bestuurster:
- Mijn kind, de vrouwen brengen gewoonlijk een bussel mede en gij hebt niets
gereed. Hadt ge daar niet voor gezorgd?
Het meísje keek in den grond, beschaamd, en aarzelde met haar antwoord:
- Ba joa ik, iefer Constance, moar 'k 'n hoa da nie mier.
- En waar is het gevaren?
Euzeke zweeg. De waarheid was, dat de weinige saamgeschar-relde en vernaaide
stukjes goed, die voor windsels hadden dienst moeten doen, in hare vlaag van
wanhoop in het vuur waren gegooid, aleer ze als uitzinnig op zoek naar Florimond
liep.
- Zjanitte, de vreiwe bei wie da'k thaais was, hoa mei beloofd nog wa van 't heure
dasse bewoard hoa te geiven, moar 'k moest ik hier zu hoastig noartoe, da giene van
ons getwien der
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op gepeisd 'n hêt, fluisterde zij eindelijk, een kleur krijgend.
Het was werkelijk zoo.
Maar juffrouw Constance, ongeloovig misschien, aan allerlei drama's gewend,
had geen onderzoek gedaan, geen verwijt, ook geen verdere vraag gesteld.
- Ik zal er voor zorgen, kind.
En inderdaad, toen Euzeke afscheid nemen zou en haar zoontje in de kamer der
boorlingen haalde, had het, als eerste eigendom, een lilakleurig kleedje aan, en was
't in splinternieuwe dekentjes en linnen gewikkeld.
Juffrouw Constance had de vereischte stappen gedaan om luiergoed te verkrijgen
van de Gentsche vereeniging der liefdadige dames, welke naam draagt: L'oeuvre des
mères de famille.
Euzeke stond beneden de breede trap in de ruime voorhal op den blinkend-grijzen
cementvloer met het wicht in den arm, en den warmen zwarten sjaal aan, waarmede
zij was aangekomen.
De portieres klopte op een kamerdeur achter de trap en juffrouw Constance
verscheen, deze openend.
- Ja, kind, kom hier, en Euzeke mocht een paar stappen doen in het bureel met den
grooten, ontzagwekkenden bureau-ministre.
Daar zat juffrouw Agatha aan een tafeltje, zeer zwaar ingeduffeld, ondanks de
heete lucht, met een kapeline op het hoofd.
Het dik hondje met de grijze baloogen en de rechtopstaande oortjes, waarvan het
tipje spits in driehoek neerviel, lag vóór haar op een kussentje, in zijn ronde, witte,
teenen mand.
Hare bedreven hand, rimpelig, met de korte, spadelvormige nagels, noeste
werkkracht aanduidend, streelde het op den rug.
Het roerde niet.
Zij keek op, vorschend, met het blauwe staal harer oogen naar de vertrekkende,
doch sprak geen woord.
Juffrouw Constance reikte het meisje een pakje met het overige van het luiergoed
en stak haar een vijffrankstuk in den palm, terwijl ze, de kamerdeur achter zich
dichttrekkend, Euzeke door de hal leidde.
- Danke, danke, iefer Constance, stotterde Euzeke, ge zeit toch zu broave, onze
lieven Hiere zal 't ih vergilde.
- Zorg goed voor uw kindje, zei de onder bestuurster, het is gezond, en sterk, zie
dat ge 't alzoo houdt, er sterven er zoovele van die hier levenskrachtig uitgedragen
worden... En maak geen verdriet. Het kan later nog uw troost en uwe vreugde wezen.
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Euzeke, diep ontroerd, vatte hare hand, een fraai gevormde, kloeke hand, en,
onbekwaam om haar gevoelens uit te spreken, drukte zij er een innigen kus op.
Juffrouw Constance voelde er een warmen traan over rollen.
En zij ook was ontroerd.
Die dankbaarheid bij de arme verlatene, welke in de onkunde van het passend
woord geen uiting voor haar aandoening vond, deed in juffrouw Constance's hart
een zoet gevoel ontstaan. Hoe menige vrouw, hoe menig meisje, door haar verpleegd
met on-berekenende toewijding, verlieten dit huis hier niet zonder een woord van
erkentelijkheid, zonder zelfs een groet! En, in een opwelling van spontane sympathie,
een snik van Euzeke hoorend, sloeg zij een arm om haar schouders, trok ze tot zich
en drukte een kus op haar voorhoofd.
Het was de eerste maal dat iets dergelijks gebeurde sinds haar lang verblijf aldaar.
Een oogenblik stonden de twee aldus omstrengeld: het emblema van de
verbroedering der deugd met wat de wereld ondeugd heet...
Met een zelfverheffend iets van zaligheid in 't hart verliet Euzeke het gesticht.
Zij was dan toch nog geen zoo groote verworpelinge!....
Maar nauwelijks was de poort achter haar dicht en keek ze rondom zich, als was
ze op een andere wereld, of zij ontwaakte uit den roes.
Het kwam haar voor, dat de kolenlossers aan het walenschip rechtover, haar
spottend nakeken. En zij werd schuchter, met het gevoel van een arm diertje, uit zijn
schuilhoek opgejaagd.
Het groot gebouw had haar beschut, de liefderijke bejegening had haar de
werkelijkheid doen vergeten, en nu stond eensklaps de toekomst dreigend voor haar
op.
Vijf frank had ze gekregen, een groote gift inderdaad,... maar heel haar vermogen!
Wat zou ze doen, wat aanvangen, waarheen om werk te krijgen?
Wie zou haar nog willen in zijn huis? En moest ze nu terug-keeren bij Jeannette,
bij die brave menschen, die 't zei ven niet te breed hadden, weer tot last?...
Zij griezelde voor 't binnentreden, zij dorst schier niet.
Het was een mooie, koude winterdag met scherpen wind. Aan warme koestering
gewend sinds zooveel dagen van opsluiting, door-
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sneed hij haar dunne kleederen, en zij wond het kind dichter in de plooien van den
dikken sjaal. De kade was verder heel eenzaam. De kale, nog jonge platanentakken
ruischten boven haar hoofd, en zij ging heel snel eerst, trager weldra en immer nader
en nader den rivierkant, tot gevaarvol op den brokkeligen oever.
Diep, donkerachtig lag het water der Leie in onmerkbaar gestroom....
Zij keek naar beneden, nu heelemaal stilhoudend, en al haar levensleed, vergeten
of ingesluimerd gedurende meer dan een halve maand, overstormde haar met
meedoogenloos geweld.
Dat water, o, dat water dàar omlaag!...
Eenmaal reeds had zij er voor gestaan, was zij er in gestort, elders, op een donkeren
najaarsavond...
Ach, waarom trok men diegenen er vanaf, die den grooten sprong gewaagd
hadden?... Waarom!...
Zij deed een stap nader nog, een voet op de helling reeds... Het kind maakte een
beweging in haar armen. Zij voelde de warmte van zijn klein lichaampje...
Wat hield er haar tegen?
Zij trok zich achteruit en liep verder.
De gevaarlijke tentatie was overwonnen.
Over de brug, aan de roodsteenen Stadsschool der Lindelei, had de nuchtere
werkelijkheid haar weer heelemaal in bezit.
Daar, links, was de Ste Agneetestraat, waar zij eertijds, des zondags, onwetend van
verleiding en verderf, met de kaart spelen ging. Daar woonde haar oud-tante met de
oud-nichten, stug en streng, maar vroeger zoo braaf voor haar.
Zij hadden haar gruwzaam verstpoten, zoodra de omgang met Florimond bekend
geworden was... haar het huis ontzegd.
En nu keek Euzeke naar die weleer zoo gastvrije, smalle straat: indien Tante er
eens uitkwam, juist den hoek omdraaide als zij er langs liep!...
Zij wist, dat de oudste dochter wel eens naar een lijkdienst in St. Michielskerk
ging des morgens... Indien Maria haar eens langs de Lindelei ontmoette, met het kind
op den arm!...
Euzeke voelde dat ze van ontsteltenis ten gronde zinken zou.
Van verre zag ze iemand komen, die iets van haar nicht had; was zij het niet?
Euzeke's verbeelding ging bepaald op hol; en zij zelve holde
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werkelijk heen: het was een echte vlucht door de Pekelharingstraat, waar ze zich
eerst in veiligheid waande...
Het was middag.
Emmatje, uit haar betrekking als loopmeisje, alleen thuis, goot juist het water van
de dampende aardappels af.
- Wel Hiere, Uizenie! riep het kind verrast.
En benauwd keek ze naar Euzeke's wichtje, met de belangstelling van een klein
meisje, dat er een levende pop in ziet.
De vader kwam van zijn werk, sinds lang had hij geen nachtdienst meer. Tansken,
't oudste dochtertje, die nu naar school ging, kreeg haar maaltijden in het schoollokaal,
bij inschrijving door liefdadige dames bezorgd en L'oeuvre de la soupe scolaire
genoemd.
- Zet ih bei, zei Emmatje eenvoudig tot Euzeke. Deze, reeds gewend aan
onbezorgden kost, stond in verlegenheid. Hier eten aanvaarden was onkiesch. En zij
had honger.
- Toe, sprak de man zonder plichtplegingen, even eenvoudig als kon het niet anders;
en zij schoof bij.
Hij repte geen woord van het kind, er lag een zekere blooheid in heel zijn houding
tegenover haar, en zij dorst het hem niet toonen.
Ook het gesprek tusschen de drie had iets beklemds, het gaf Euzeke een gevoel
van indringing door de natuurlijke, doch verlegen goedheid zelve van die menschen.
En aleer de maaltijd ten einde liep, begon Florimond luid te schreeuwen.
Zij klopte op zijn rug, hem met het aangezichtje naar omlaag houdend, zij schudde
hem sussend, zonder dat het baatte.
Zij schaamde zich om haar kind, in tegenwoordigheid van dien man, als moeder
te behandelen....
Och God, och God! Dàt nog daarbij! Hier stoornis aanbrengen, bij iemand, die
vermoeid van zijn morgentaak kwam.
Zij stond op, met het bord nog half vol voor zich, in vluchtbeweging.
- Bleif moar, de meine hên uuk genoeg geschriemd, zei Jeannette's echtgenoot
goedmoedig.
Maar zij dorst niet en weg liep zij, de trappen op, met den rustverstoorder.
Zij waren beiden te veel op deze wereld!...
Zoodra de kleine sliep, legde ze hem voorloopig op het bed,
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nam er de peluw af en maakte er op twee stoelen een wiegje voor hem mee. Zij dekte
hem goed toe met haar sjaal.
Het was tijd, dat ze voor 'teen en 't ander zorgde: er stond een petroleumstel in het
kamertje, maar er was geen vocht in, ook geen meer in de uitgebrande lamp.
Omkijkend of kleine Florimond in geen gevaar van aftuimelen lag, trok ze met de
petroleumkruik naar beneden.
- Ha, Uize, zei-de doar weire? vroeg eene buurvouw, de waardin uit een kleine
kroeg, die hoogrood in het portaal van haar huis stond, en den naam had, dat ze dronk;
en zij voegde er iets heel onbetamelijks bij, doelend op dat heengaan en die
wederkomst.
Euzeke werd nog rooder dan de dikke vrouw bij het verscheuren van den
kieschheidssluier dien zij zoo zorgvuldig over heel dat geval had bewaard, en zij
holde voort onder het hoongelach der beschonkene.
- Alle dagen, ge moet alle dagen, als het weer tamelijk goed is, met uw kindje een
paar uren in de lucht wandelen, had juffrouw Constance aanbevolen, en het meisje
meende dat te doen; maar nu:
- Nuunt, nuunt mei hem op stroate, zei ze, als wrang besluit in haar zelve.
Waarheen om hier het noodlot te ontgaan?
Nu kwam ze thuis met brood, met boter en enkele benoodigdheden, morgen zou
ze 't ook nog kunnen volhouden; maar overmorgen, maar heel de week en de weken
die volgden?...
In stomme vertwijfeling zat ze bij het tot hiertoe zoo goed verzorgde kind, dat ook
in armoede verkwijnen moest.... en het beeld van Florimond, zijn vader, die hem had
verlaten en verstooten, rees met een vlijm van smartelijk verongelijkingsgevoel door
haar binnenste. Weg met hem, den verrader! en terwijl ze hem vervloekte, stormde
heel de aandrang van haar wezen naar hem toe:
- Verloren, voor altijd verloren! was haar zielekreet.
Het water ergens ginder verre, één enkele groote plons met haar kind op dien
duisteren avond? want de duisternis met al wat er geheimnisvol en krachtsverlammend
in haar onvatbaar-zwart verderfelijk schuilt, omzweefde Euzeke: vermetele raad,
stout-gebiedende influisteringen, waarnaar haar oor ontzet en gretig luisterde,
onweerstaanbaar geboeid, meer en meer aangelokt door
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de opstoking, die haar aan een onzichtbare hand meetroonde naar het onbekend
aantrekkelijke:
- Toe, kom, verlaat deze wereld van boosheid en van wee, opschorting van alle
lijden.... gevoelloosheid... vergetelheid... vernietiging!....

XI.
Dien morgen van den tweeden Kerstdag schoot Florimond eensklaps wakker.
Hij was laat thuisgekomen.
De anderen hadden vader in zijn bed gedaan.
Florimond had geslapen als een steen.
Het was nog volkomen donker.
Het moest nog heel vroeg in den ochtend zijn. Wat was 't geweest, dat hem wakker
schrikte? Wat was dat voor een zonderling geluid, dàar in het ander bed?... Een soort
bevangen gegrol, als stropte er iets in de keel van hem die 't voortbracht.
- Poatsjeko? riep hij.
Gewoonlijk volgde op zijn aanspraak een soort van kuch, dat hij verstond als een
beantwoording.
Nu niets.
- Poatsje, ge ronkt, hernam hij verontrust.
Neen, dat was geen normale ademhaling... Hij sprong uit zijn bed, schoot een paar
kleedingstukken aan en trok het nacht-licht-ketentje van den Auer-bek omlaag.
Als in zonneglans stond heel 't vertrek.
Hij ging bij de sponde: een ijzige rilling liep door de wortels van zijn haar:
- Papa! riep hij, Papa! aan den levenloos-schijnenden mensch schuddend.
Het logge lichaam bleef roerloos.
De mond hing open, de tong was dik.
En Florimond zag wat ingewijden kennen, en wat een onervarene met dezelfde
zekerheid ziet. Een akelige openbaring der natuur:
Vader lag in den doodsstrijd.
- Mama, Marina, Paulke! riep hij aan de trap.
Juist op dit oogenblik trad Palmyre, de thans regelmatig komende werkmeid,
binnen.
Hij hoorde den sleutel in de voordeur kraken.
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- Papa stirft, kreet hij haar toe, luup boven en roep z' allemoal op!
Met den schrik, die haar in de beenen sloeg, rende de meid op zijn bevel, zoo snel
ze vermocht, de trappen op, en weldra stonden allen rondom het bed geschaard, bleek
van ontzetting, bevend van kou en angst.
- Jan, ken-de mei nog? vroeg madame Verpoest over hem gebogen.
- O, Papa! Papa! kreten Paulke en Marina.
Julien was de laatste die binnenkwam:
- Wa gebuirt er hier? vroeg hij, eerder misnoegd dan ontsteld, en woarveuren al
da laweid?
- Keik ne kier, keik ne kier, ih voader! jammerde madame Verpoest, den stervende
aanwijzend.
Julien staroogde op den met den dood worstelende, zonder spreken; maar in eens
barstte de ontroering bij hem uit in een gesmoorden snik, en met den zakdoek voor
den mond liet hij zich op een stoel neervallen in zenuwachtig schoudergeschok.
- Palmeire, Palmeire! riep madame Verpoest, luup geiw om den dokteur, menier
Brabo, ge weit hem weune, newoar, ginter aan de brigge, en vandoar noar de kirke
van 't Heilig Herte, ze zal al ope zein, om ne paster!
Palmyre holde 't huis uit.
Maar als de dokter kwam, kon hij niets dan het overlijden vaststellen.
- Hij heeft niet geleden, hiermede troostte hij de weeklagenden.
De onderpastoor ook verscheen met de fluweelen beurs, waarin de heilige hostie
en benoodigdheden voor het Heilig Oliesel staken.
Zijn geoefend oog zag dadelijk den toestand in:
- Waarom mij niet eerder ontboden? fluisterde zijn verwijt.
- Menier den onderpaster, hei lag baaite kennisse, as ik wakker wierd, snokte
Florimond, in zijn zakdoek, nat van tranen, bijtend.
- Hij is nog warm, er kan nog leven in zijn, meende de geestelijke, en hij deed een
neerduidende beweging met de hand.
Allen knielden in vroom gevoel van godsvrucht, en de ceremoniën van het
toedienen des Heiligen Oliesels grepen plaats.
Een balsem van bedaring op hun bloedend hart.

XII.
Weldra rezen beslommeringen op van allerlei aard, iets wat de gedachten eenigszins
aftrok.
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Toen de winterzon een schuinen straal door een spleet in het kelderkamertje wierp,
als een nieuwsgierig kijkend oog, lag mijnheer Verpoest gelijk een marmerbeeld in
eeuwige, onverstoorbare rust.
Hij had een sneeuwwit hemd en een sierlijk geknoopte witte das aan. Hij zelf was
heel wit, met de sereene uitdrukking van berusting, schier van genot, welke de dood
op sommige aangezichten drukt. De majesteit van het groote geheim ging van hem
uit. Hij was een oprecht schoone doode, zelfs zijn mond was in de laatste stuiptrekking
in den gewenschten vorm gekomen.
- Zoede nie zigge, dat hei sloapt? zei zijn weduwe, het lijk met vochtige oogen
streelend.
De knape’ van de buurt was ontboden geweest en reeds weg, met de boodschap,
aan alle huizen van de straat bellend:
- De complimenten van madame Verpoest, dat meneer Verpoest dezen morgen
overleden is om half zeven uur.
Reeds was het nieuws gekend door alle belanghebbenden, vóór het middag werd:
aanbevelingsadressen werden afgegeven voor het bestellen van rouwkransen, voor
het leveren der kist, het in rouwkapel herscheppen van het huis; en de vrouw van
den naasten stalhouder dreef de indringerigheid zoo ver, dat ze weigerde te vertrekken,
zoolang madame in persoon niet bij haar verscheen om haar te woord te staan.
Met onverholen tegenzin kwam deze bij de bezoekster.
- Wat es er van iwwen dienst, madame? 'k ben 'n beitsen hoastig, ge ziet da van
hier op azuu ne moment.
- Madame, 't es veur de voiteure, we zein de noast-weunende van al de louageurs.
'k Hope, da g' ons toch de pennink zilt jonne, w' hên toch uuk onz' kinders te kwieke,
en schune voiteuren hên me, op wiele mee caoutchouc of zonder caoutchouc, noar
beleive, en volgens dade wil betoale; crêpen overtrekken op de lanteires, enfin iet
da chic es. Ze kome van den andere kant van de stad bei ons om goed en goekuup
gediend te zein; en meinen boas voert zelve d' ieste koetse.
- 'k Geluve dat allemoal, antwoordde madame Verpoest, zelve dadelijk op practisch
terrein, moar we moete wei uuk zien, wat da me doen, m' hên wei uuk onz' kalante
en d' ien liefde-n-is d' ander weird.
Maar ziende dat de juffrouw draalde en hare aanprijzingen vernieuwde, daar zij
vast besloten scheen zich niet zoo spoedig uit het veld te laten slaan, zei madame
Verpoest:

Groot Nederland. Jaargang 5

671
- 'k Zal der ne kier mee mein zeuns over spreike, en me zillen doen wat da me keune.
Hiermede geraakte ze de bezoekster kwijt.
Och wat was er toch al te bedenken en te beredderen!
De dokter had twee briefjes afgegeven met constatation de décès voor de aangifte
van het overlijden op het Stadhuis, en een permis d'inhumation voor het regelen der
begrafenis. Ook met den pastoor van de parochie van 't Heilig Hert moest
onderhandeld worden voor het bepalen van den lijkdienst en het vaststellen van dag
en uur.
Florimond had een lijstje opgemaakt van de naaste familieleden en vrienden, welke
bij monde verwittigd moesten zijn, en daarmee was de ‘knape’ nu weer heen.
- Klek, klek, klek, ging het in de brievenbus reeds: kaartjes van de buren,
rouwbeklag. Heel den namiddag waren de dames bezig geweest met het kiezen van
stalen voor rouwkleederen en het zorgen voor rouwhoeden.
Reeds waren eenige kransen aangebracht. In den vooravond, zoodra het licht
brandde, zaten allen vereenigd voor het opstellen van den rouwbrief.
Florimond schreef neer:
Madame Verpoest, née Van der Wieten,
Monsieur Julien Verpoest,
Mademoiselle Marina Verpoest,
Monsieur Florimond Verpoest,
Mademoiselle Paula Verpoest,
ont l'honneur de vous faire part...
Marina keek over zijn schouder naar het opstel.
- M'ma, hei zet: l'honneur, vinde gei da goed?
- Ba nien ik, woarom nie: la profonde douleur? want 't is toch wel azuu, zeiker.
En Florimond schreef:
la profonde douleur...
Maar Marina, steeds kijkend, onderbrak hem opnieuw:
- Woarom moe 'k ik veur ih doarop stoan?
- Eh, dat is 'n goeje! omda-de ewwer zeit.
- Es da nie geleik, de jonges iest.
- Nien, 't 'n es nie geleik, da goat volgens rang van ewwerdom, zei Julien.
- Moet dat aan de grute klokke-n hange, da 'k ik d' ewste bin?
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- Allo toe, doe vuurt, beval de moeder.
- Wach ne kier, hoe moet da nih, wie es er den ewste van Papa's broers? En van
ih famielde 'n weit ik het uuk nie goed, M'ma? zei Florimond, tot haar zich wendend.
- Toe, toe, da zoe te verre lien, en uuk 'k en zoek ekik da niede; want der zein der
bei, die te weinig gefortuneerd zein, zei madame Verpoest, met onbewimpelde
oprechtheid.
‘ont la profonde douleur de vous faire part de la per te cruelle et irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de monsieur Jean-Baptiste Verpoest, président
d'honneur du...
- Ha joamoar, hoe zille me da nih zette, den Eitmans-Club, dat 'n kan der toch nie
op, zei Florimond, de pen neerleggend.
Beteuterd keken allen elkander aan:
- Joa, zig ne kier, hoe doen-we dade? vroeg hij opnieuw.
Niemand kon een antwoord geven.
- Allo, toe, kom gei ne kier aait ih kot, gei die den ewsten zeit, beval hij aan Julien.
En deze, alsof hij op de aanprikkeling alleen had gewacht om zijn woord in 't
midden te brengen, bromde binnensmonds:
- Club Culinaire.
- Goed, goed! het stond er al.
- Wa es da veur 'n woord? vroeg madame Verpoest.
- Hawèl de vertoaleinge.
leur époux et père, né à Gand et dêcédé a Mont-St. Amand le 26 décembre 190..,
après une courte maladie, âgé de 67 ans, muni des secours de la religion.
- O, dàt 'n keune me toch nie zegge, courte maladie! Pa zat al vier joar lam, opperde
Paulke de bedenking.
- Lam zein 'n es gien ziekte, weerlegde madame Verpoest.
- En hei was al duud, as hei d' Heilig Olie krieg, voegde Paulke er aan toe.
- Zweig gei ne kier 'n beitse, gebood haar moeder als afdoend argument.
Les funérailles auront lieu, schreef Florimond, steeds hardop lezend.
- Ça est si court en zuu koele, zei Marina.
- 't En es nuunt nie wel bei ih, riep Florimond ongeduldig, doar, doe het zilve, en
hij stak haar de pen toe, die ze niet aannam.
- Al die tantelafeiris 'n zein hier nie nuudig, wist madame
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Verpoest wijselijk in 't midden te brengen, weet 'e watte, hoal ne kier wat duubrieve,
der liggen der ginter nog in 't schoof van de toafel, om de messe mei af te vreive, we
zille zien, hoe dat 't elders stoat.
Paulke haalde ze uit de keuken.
Nu ging het vlot:
Les funérailles, auxquelles vous êtes prié d' assister, auront lieu le mardi 29
courant en l' Eglise du Sacré Coeur à 10½ du matin.
Les messes pour dames seront dites le même jour de 10 h. à midi.
L'inhumation se fera dans le caveau de familie au cimetière communal de la porte
de Bruges à Gand.
On se réunira á la maison mortuaire á....
- Ouf! zei Florimond met hartsverlichting.
Een belklank weergalmde, als een heiligschendende stoornis in dit huis van rouw;
en kort daarop bracht Palmyre met een triomfant gelaat een prachtige gerbe van
natuurlijke bloemen aan: mimosa's, lila's en anjelieren.
Een vermenging van zoete, sterke geuren verspreidde zich in de lage kelderkamer.
- Superbe! zei Marina, door een bewonderend: Oh! van allen na-ge-echoo'd.
Dadelijk keek ze naar het kaartje, dat er los aan bengelde: Monsieur et madame
C. Carbonnelle.
- Onze Pa was toch zu geire gezien, zei Paula, met tranen in de stem.
- Comme ça un coeur d'or! ging het bij Marina.
Het zicht der mooie, exotische, dure bloemen, en de vriendschap, die ze omzweefde,
hadden allen, reeds zoo diep geschokt sinds den morgen, plots weer week gestemd:
- 'k Ben twie en dertig joar getreiwd geweist, schreide madame Verpoest, en 't
ieste woord zoe nog te geive zein tisschen ons.
De kinderen herinnerden zich op dit oogenblik niet, of enkel onvolkomen, hoe
hun vader, heelemaal overvleugeld, soms, hoewel zelden, in een heftige scène van
opstand uitbarstte, en vloekte en op de tafel sloeg, tot hij weer gedwee het huiselijk
juk der verdraagzaamheid aanvaardde:
- Dàt of ruze, zuchtte hij bij gelegenheid.
- Nuunt 'n hè'k van meine peire nen tik gekreige, zei Florimond.
- Wei uuk nie, riepen de meisjes op een toon, als deed de jongste broeder hen te
kort door snoeverij van voorliefde.
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- Hei 'n heeft hei de kinders nuunt gestraft, hernam madame Verpoest, dat 'n deed
hei niet, al konde gilder uuk al ne kier misdoen leik 'n ander.
Julien was nochtans dikwijls bij zijn oor getrokken geweest voor zijn koppigheid,
en madame Verpoest had eens Florimond uit de handen van zijn vader moeten rukken,
en hem naar de pomp leiden met een bloedenden neus voor een nietige schoolstraf.
Maar zulks was allemaal opgelost en gelouterd in de aureool van volmaaktheid,
welke de liefde doet glanzen om het hoofd dergenen, die voor eeuwig heen zijn uit
den familiekring.

XIII.
De plotselinge dood van den vader had voor een tijdje al het overige bij de familie
Verpoest op den achtergrond geschoven. Na het treurig mislukken van al hare
pogingen op de soirée bij madame Carbonnelle, had madame Verpoest, in haar
ontreddering andere plannen beramend, eerst een week lang met norsch en zuur
gezicht tegen Florimond gemopperd, 't Noodlottig einde van Verpoest had daarop
den ganschen gang van hun gewone leven omgegooid; maar nu alles was afgeloopen
trad het geduchte vraagstuk weer op den voorgrond, en op een ochtend vroeg madame
Verpoest heel beslist en bijna agressief aan haar zoon:
- Hawèl,... en die ander kwestie, wa goa-je doar nih mei doen?
- Wà vuur 'n ander kwestie, Ma? vroeg Florimond, om zich even den tijd tot
nadenken te gunnen, anders genoeg begrijpend waarvan er sprake was.
- Ge 'n moet ih nie zot geboare! knorde madame Verpoest. Ge weit gei hiel goed
wat da 'k zegge wille. Of dat ih nih eindeleik as nen treffeleike jonge van goeje
famielde goat ge-droagen, vroag ik ih? Of da g' ih nih mei da nichtsje van madame
Carbonnelle goat loate fanchieire, vroag ik ih?
- Nien ik, Ma, was Florimond's beslist, met doffe, matte stem geuite antwoord.
- En woarom neit? gilde madame Verpoest eensklaps woedend, de beide vuisten
als een vischwijf op haar heupen.
- Omdat-ie-hei mein goesten nie 'n es, Ma.
- Ih goeste neit! ih goeste neit! Ha wat es er thons ih goeste! Da schaveil, ginter!
Die onderheiwerigge! die schandoalige onder-heiwerigge! schreeuwde madame
Verpoest, buiten zich zelve.
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- Op dien tuun 'n antwoord ik ih nie mier, Ma, zei Florimond licht-bevend maar
steeds kalm-beslist. En met een plotsen ruk brak hij het onderhoud af en verliet de
kamer.
De echte waarheid, die madame Verpoest nog niet vermoedde, was, dat hij Euzeke
had teruggezien!
Op een vroegen avond, kort na de begrafenis van zijn vader, was hij, door een
ontembaren aandrang gestuwd, naar jeannette's huisje toegehold. Hij moest, hij wilde
weten; niets kon hem meer schelen, de onzekerheid brak hem op, de wroeging
vermoordde zijn hart; en als een gek was hij daar binnengestormd:
- Zjanitte, woar es Uizenie? Leif ze nog of es ze duud? As 't ih bleift, as 't ih bleift,
zeg het mei! 'k Voele mei zot worden!....
En daar, op 't stille, kleine kamertje, had hij haar met het kind, zijn kind, gevonden;
en onder snikken en smeeken en kussen, had de tyranisch-dringende verzoening
plaats gehad.
- O! mein Uizeke! mein Uizeke! mein Uizeke! had hij onbedaarlijk gekust en
gesnikt en gesmeekt. En plechtig had hij haar eeuwige trouw en steun gezworen,
gezworen, dat niets noch niemand hen nog scheiden zou; gezworen, dat men hem
eerder voor haar voeten dood zou hakken, dan hem voortaan nog van haar te scheiden.
Hoe hij bij haar blijven zou, wat hij met haar doen zou, of hij nu dan later met
haar trouwen zou of anders bij haar blijven, was niet gezegd en kwam er ook niet op
aan: hij was terug en bleef de hare, voor altijd, tot den dood; en dat was 't eenige, en
dat was alles!
- Wel Hiere Godheid toch! Da 'k dàtte nog mage beleiven! da 'k dàtte nog mage
beleiven! had Jeannette met tranende oogen en in elkaar geslagen handen uitgesnikt.
En zij was een potflesch punch gaan halen, van den besten en den duursten, om dáár
eens op te drinken....

XIV.
Jammer genoeg dat de maatschappij, waarvan mijnheer Verpoest eere-president was,
op de begrafenis zoo weinig vertegenwoordigers had gevonden. Het meerendeel der
leden waren met gelegenheid der Kerstdagen, van goedkoope reiskaarten gebruik
makend, naar Parijs vertrokken.
Bij hun terugkomst was het voor velen een oprechte teleurstelling den braven man
dit laatste blijk van hulde niet te hebben kunnen geven.
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De president, een rijke, welgedane, oude jonkman, heel gezellig van aard, tamelijk
welbespraakt, de geprezen woordvoeder bij elke omstandigheid van belang, betreurde
dit nog het meest. Hij had kort geleden een kostbaar fluweelen vendel, met goud
gestikt, aan de vereeniging geschonken. Welk een gunstige gelegenheid ontsnapte
hiermede om het, rouw-omfloersd, voor de eerste maal uit zijn schuilhoek te halen!
Het aantal leden was reeds groot en er waren betrekkelijk weinig sterfgevallen tot
dusverre voorgekomen. Anders maakte het wel effekt, zoo in rouwstoet, allen deftige
burgers, den doodwagen te volgen.
Hij zon er op na en ontbood eindelijk, met een gedruk brietje, waarop dag en uur
waren aangeduid, een tiental van de invloedrijkste leden van den Eetmans-Club.
Het lokaal der maatschappij was in een der voornaamste koffiehuizen in het centrum
van de stad.
Allen waren op hun post.
Zij zaten rondom de tafel, in hun vergaderingzaal, onder 't helle lamplicht, met de
een of andere verversching voor zich. Meest allen rookten.
De president, heel zwaarlijvig, had een klein hoofd met weinig, donker,
gladgestreken haar over zijn kaalheid, een innemend, vriendelijk aangezicht, van
onderen sterk ontwikkeld, en witte ronde handen, die nooit werken hadden gekend.
Hij deed het belletje, dat voor hem stond, plechtstatig klinken.
De afzonderlijke gesprekken hielden op.
- Messieurs, begon hij met een welluidende stem, je vous ai convoqués pour
délibérer sur une chose qui nous tient tous au coeur: la mort prématurée de notre cher
president d'honneur.
Een toestemmend gemurmel, van hoofdknikken vergezeld, ontstond.
- Malheureusement, par suite de notre absence de la ville au moment opportun,
nous avons été dans l'impossibilité de lui rendre les derniers devoirs. Il doit être
remédié à cela. Que proposez-vous de faire? Car y a quelque chose à faire. J'ai aussi
mon idée, que je vous dirai après.
- Eh, 'k zoe ekik peizen 'n krune-n-op zein graf, antwoordde er een, dadelijk op
het voorstel ingaande, een gewezen suikerbakker, die van zijn inkomen leefde.
- Ha joa, moar 'n schune, zilde! beaamde even spoedig zijn
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meening, de schoenmakersbaas, een buurman van hem. Comme ça une en immortelles,
bei meine kozein verkupe z'r aan genoadelijke preize: 't veiftig, 't zestig frank, noar
avenante van ilderen omvang. Uuk van 't viertig keunen ze 'r moake; 'k weit het,
want 'k hei der azu iene gezien als Hoanekamp gestorven es, hei was hei ommers
preisident van 'n daaivemoatschappije.
- Och, immortelle, weerlegde er een, wa zeide doarmei, kapot, zu geiwe qu'il a
plu dessus.
- En wa bleift er van over, was een ander, 'n huupke vaailigheid. Goed veur op de
messijnk te smeite.
- Wa zoede peize van 'n krune in gesmeid eizer? stelde een handelaar in lampen
voor. Dat es te minsten 'n keunstwirk en da bleift.
- In de Kortreiksche-stroate-n-es er doar iene, die da goed doet. Wacht ne kier,
hoe hiet hei dan, 'k zoe hem wel duze kiere noeme?
- Joa, joa, 'k weite wel van wie da-de spreikt.... moar 'k en kan uuk op zeine noame
nie kome....
- Nien, zei de voorzitter hoofdschuddend, 't en zit hem allemoal doar nie in, da
zoe bei 't hoar getrokke zein, hoe goed dat 't uuk gemoakt es veur 'n societeit van
goeje burgers: 'k stelle veure nie mier of nie minder as 'n monument, iets
convenoabels.
- 'n Monument! herhaalden allen, met de verrassende schittering van een geschikte
vondst voor het oog hunner phantasie.
Maar, het eerste enthousiasme geluwd zijnde:
- Joa meniers, zei er een practische, 'n monument: as ge wilt, da es allemoal goed,
moar om wa rede wille, da monument?
Allen zaten eenigszins verlegen en zwijgend en enkelen glimlachten
schouderophalend.
- Ah joa, 'n monument, allo 'n monument! zei eindelijk een koopman in verfwaren,
weit-e gei woarom dat er monumente gezet worde?
- Veur 't ien of 't ander zeiker, as 't ne puike meinsch geweist es.
- 't Es woar uuk, wat hê Verpoest zuu beizonders gedoan? vroeg een vitter.
Maar de president, met zijn dik aangezicht en zijn oogen, waaruit zooveel goedheid
straalde, sprak innemend en fijn:
- Menhiere, Verpoest was misschien slimmer of dadde gilder allemoal 'n weit, ik
was ik nogal intiem mee hem en hei heit hei ne kier zeinen baaik rechtaait gesproke
teige mei.
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- Woarlijk?
- Joa, joa!
Elk was benieuwd.
De president knikte beduidenisvol en begon toen, den top van zijn wijsvinger aan
zijn voorhoofd brengend:
- Verpoest hoa doar toch wa zitte, al hoad het hem nie toegegeive, moar hei 'n was
ommers gienen blagueur?
- O nie, da 'n was hei niede!
Allen waren 't eens op dat punt.
- Hawèl, me zaten azuu ne kier soamen in mein haais veur 'n goe glas bourgogne,
en Verpoest kloagdege, dat alle stielen en alle commerce om ziepe gingen en da,
zeid hei, deur de veile-n inventies. Om moar van mein negotie alliene te spreike,
zeid hei, dat es uuk al verslicht.
- Hoe kan da verslichte, zei ekik azuu, 't es iets da heul de weireld nuudig heit.
- Toet, ge zil mei verstoan en ge zil mei geleik geive, zeid hei; der worde nih
systemen aaitgevonde veur veil woarmte en weinig verbraaik van kole:
Amerikoansche kachels, poëles Godin, poëles Cadé en je ne sais quoi tout.
Miende-gei, da dat veurdielig es veur de commerce? Wa kon ekik doarop zigge?
Moar hei vervolgdege mei bitterheid: - 'k Veurzie de moment, zeid hei, dasse nog
middels ontdekke pour la combustion complète du charbon, en toens zein we
geflambeird mei ons leiveringe, zeid hij. Menhiere, seidert hei 'k alteid gepeisd, da
Verpoest misschein zelve doarop studeirdege, mei 't veuraaitzicht van verbeiterijngen
en 't vroagen van nen brevet.
- Azuu zal 't zein, knikten allen.
- Verpoest a été notre président pendant des années. On peut dire qu'il était l'âme
de notre soçiété, zei mijnheerken Carbonnelle. Chaque fois que j'allais le voir,
main'nant qu'il était impotent, c'était par des signes comment allait notre club.
- Nous le fêterons comme inventeur, zei de president.
- Et puis il n'était pas regardant lui-même, toujours souscrire pour tout.
- Ça c'est facile, pour qui le gagne ou le tire de ses revenus sur sa commodité, zei
een kleine rentenier, mager, lang en reingeborsteld, kaal gekleed, die met kommer
begon te voelen, dat er een te beduidend beroep op zijn beurs ging worden gedaan.
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- Les Verpoest sont bien, n'est-ce pas? sprak een dames-kleermaker, op een toon van
gewichtige zekerheid, ofschoon de vorm van zijn volzin een vraag scheen te behelzen.
- Madame n'était pas fortunée, ces Van der Wieten ne sont pas grand' chose,
verklaarde een deurwaarder; et puis quand ça doit aller en quatre! Doar zein vier
kinders bei Verpoest.
- Meniers, loat ons, as'tilderblieft in de kwestei bleive, verzocht de voorzitter. Allo,
ik tieken in aan 't huufd van de leiste-ne veur honderd frank.
Honderd frank!
Maar de leden waren gewend aan zijn vrijgevigheid.
- En gilder nih, allo spreikt uuk ne kier 'n goe woord veur nen ewwe kameroad.
- 'k En hei ik hem nuunt gezien, zei de suikerbakker, die nog niet lang deeluitmaakte
van de Club.
- Je souscris pour cinquante francs, zei meneer Carbonnelle, op een toon van
belangrijk besluit.
- Joamoar, joamoar, as 't azuu begint te goane, trekke 'k ik meine knikker aait de
ronde; nie bei, zei de kleine rentenier, 't En groeit op meine rigge nie, zilde! En hij
stond op en greep naar zijn hoed.
- Elk geift volgens zein jonste of zein krank vermeuge; da-me nih elk ne kier tien
franks gave, wa denkt ilder? zei een inschikkelijke.
- De familie moet uuk wa doen.
- En de gebuurte, doar moe rond gegoan worde, mei 'n leiste.
- Da spreikt van eige.
Nu stond een jong heertje op, fiks en levendig, met een bleek gelaat, een uitgerafeld,
klein, zwart snorretje, en een pince-nez op: advocaat Bleijer, maar die zich Bléïé liet
noemen.
Hij had tot dusverre nog niet gesproken. Hij scheen, te oordeelen naar zijn leeftijd
en socialen stand, wel eenigszins buiten zijn kring in dit gezelschap. Maar hij had
een burgerlijk proces van belang gepleit en gewonnen voor een der rijkste leden, en
had zich laten inlijven op diens verzoek, met het verholen vooruitzicht zijn cliënteele
aldus uit te breiden.
- Messieurs, begon hij, als een ratelend gekraak, elke syllabe duidelijk scandeerend:
j'applaudis des deux mains au projet d'ériger un monument à M. Verpeusse, bien que
je n'aie pas eu l'honneur de connaitre personnellement cet homme de bien; mais si
grands que puissent avoir été ses mérites, ce n'était pas une célébrité,
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pas même un personnage en vue. Et c'est ici que commence la difficulté. La ville ne
consentira jamais à concéder un terrain d' emplacement. D'autant plus que Verpeusse
n'habitait pas même Gand.
- Il était gantois pas sa naissance et il a toujours habité Gand, sprak de voorzitter,
ce n'est guère que depuis qu'il a bâti sa maison à Mont-St.-Amand qu'il est délogé.
Hei hè zelfs zeine kilder op 't kirkhof baaiten de Brigsche puurte.
- Doar 'n es gien sproake van 'n publiek affaire, 't es wa veur 't kirkhof op zein
graf, zei meneer Carbonnelle.
- Ha joa, 't es veur op zein graf! riepen allen.
- D' accord alors, sprak het advocaatje, met een verlegen glimlach, de slippen van
zijn jas verwijderend om zich neer te zetten.
Ten slotte, na een nog lange redekaveling, waarin men besliste een grootsch
karakter van burgersolidariteit aan de manifestatie te geven, werd aan mijnheer Bleijer
de taak opgedragen met de lijst rond te gaan, als zijnde de jongste en meest bevoegde
voor die taak.
- C' est une fameuse corvée pour moi, j'en aurai pour quin' jours de courreries au
moins, sans compter l'embarras et tout, maakte hij nog even de opmerking.

XV.
Het waren dan ook geen vermakelijke uitgangen. Eerst van al werd bij de leden
aangeklopt. Van 't oogenblik dat mijnheer Bleijer, om zijn deftig voorkomen in den
salon geleid, de lijst uithaalde voor den persoon, die hem te woord kwam staan, was
het verbazend, hoe het aangezicht van den op rantsoen gestelde versomberde:
- Une liste, oui, mais pour qui? met het papier in de hand, den geest op zoek reeds
naar een uitvluchtsel.
- Pour M. Verpeusse, le président d'honneur de votre club, antwoordde de advocaat.
Verpeusse l'inventeur.
Men bood hem niet eenmaal een stoel aan.
- C'est toujours souscrire, ça devient embêtant. Main'nant c'est pour ceci, alors
c'est pour cela. Je ne suis pas servi avec ça.
- Il s'agit d'un cas spécial, un président n'est pas le premier venu; un inventeur non
plus.
- 't En zoe moar da mier aan mankiere, dage 't veur elkendien moest doen.
Meneer Bleijer glimlachte eens onder zijn uitgerafeld snorbaardje, niet wetend,
wat te antwoorden; eindelijk:
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- Allons, monsieur, un bon mouvement, vous êtes connu pour votre générosité.
- Génerosité, génerosité, contre quand vous savez encore quelque chose! met
schijnbaar misnoegen gezeid en inwendig gestreeld door de vleierij nochtans:
- Allo, ça ne pique pas là-dessus; en de aangevallene teekende 10 francs, payé.
Meneer Bleijer had een groote linnen beurs mede, waarin het geld klinkend neerviel.
In een ander huis was het, tegen den avond reeds, de dame die opendeed, en hem
wantrouwend den ingang versperde, in stede van plaats voor hem te maken:
- Ne weinkuupman zeiker, woarom toch 'n verbiedt de policie niet, dat al die
rondluupers heule doagen aan d' haaize belle! dacht ze.
Meneer Bleijer maakte een sierlijke buiging, met het papier uit den vestzak gehaald:
- Madame, j'ai l'honneur de vous présenter la liste de sousscription pour le
monument funèbre de M. Verpeusse.
- Monsieur, je ne connais pas de Verpeusse, met een beweging om hem buiten te
dringen.
- Comment, madame! votre mari fait pourtant partie de l'Eetmans-Club dont M.
Verpeusse était président d' honneur.
- O, Verpoest! Est-ce-que celui-là doit aussi avoir un monument main'nant?
- Certainement, madame, tous les membres souscrivent, avec enthousiasme, je
vous assure. C'était, vous l'ignorez peut-être, un inventeur de grand mérite.
- Et qu'est-ce qu'il a inventé tout?
- Il venait d'obtenir un brevet pour la combustion complète de la houille.
- Ça m'est égal, je ne suis qu'une femme, je ne connais pas ces choses, moi; je ne
suis pas contre souscrire, mais je ne sais pas si mon mari sera pour, je ne l'ose pas
prendre sur moi.
- Eh bien, madame, je reviendrai un autre jour; en weg was hij, met een haastigen,
stillen duw van de deur achter zich.
Er waren huizen, waar de aangetaste inschreef zonder een enkel woord te spreken,
zich beperkende tot het toonen van een gezicht als een donderwolk. Andere, waar
de som van tien frank op de helft werd gebracht. Soms ook, maar zelden, stortte men
het
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geld met een beleefd, zoo niet een vriendelijk woord, als een onontkombare belasting,
waartegen niet was op te staan.
Een der bijzondere vrienden van den te vereeren man, wien de lijst werd
aangeboden, sprak goedmoedig, doch met een zweem van ironie:
- Je veux bien souscrire, ça ne vient pas à quelques francs près, et puis, Jan Verpoest
'n was giene kwoaje jonge, verre van doar. 'K hei ekik hem van jongs af aan gekend.
We woare kameroade; eh! m' hên soamen op de schoolbanken gezeiten in den Ecole
Moyen. Hei was de loaste van de klasse. Hei 'n hè nuunt gien iene preis behoald;
azuu 'n kwoa liere, 'n Goed herte, moar nie intelligent, dàt 'n was hei niet. Hei 'n hoa
gien memore-n-uuk.
- Il n'est pas donné à tout le monde d'être intelligent, et d'avoir de la mémoire,
meende oordeelkundig meneer Bleijer, deze waarheid als iets heel nieuws
verkondigend.
- Der worde teigenwoordig veil monuminte gezit, sprak hoofdschuddend de
aangevallene. En weite-gei woarom: allé, zig mei ne kier pourquoi? Wat hên al die
manne zu baaitegeweuns gedoane, weit het gei?
- Non, monsieur.
En de andere hernam:
- Leg ne kier ih leiste-n op 't Stadhaais, et mettez une annonce dans les journaux,
wa zoede peize, dat er zoe gebeure?
- Monsieur, je suis persuadé que personne n' irait souscrire, antwoordde de
ondervraagde met een fijnen glimlach.
- Welgesproke, gei zeit ne kadée, gei! en Bleijer kreeg een vriendschappelijken
klop van verstandhouding op zijn rug.
Hij vertrok daarenboven met een milde gift.
Sommigen teekenden in voor een spotprijs, vernederende almoes aan den omhaler.
Een enkele weigerde ronduit:
- 'k Hei genoeg van al da rondluupe mei leiste, 't en es teigen ih nie, meniere, want
ge 'n het mei nuunt gie struud in meine wig geleid; moar 't es aait in princeip, 'k en
tiekene veur neits of veur neimand mier in en 'k en steike meinen drapeau uuk nie
mier aait, der mag al gebeure wat dat er wilt, ne primus in de gebuurte, of ne prinse
of wa weite-kik al die in de stad komt.
Dit belette niet dat de inzamelaar 's avonds met een ronde som terugkeerde.
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Vol opgewekten moed, al stouter en stouter geworden, deed hij de volgende dagen
zijn bezoeken in de buurt van madame Verpoest, geen enkel huis voorbijgaande.
Meneer Verpoest was, met de vernieuwde inrichting der dekenijen, juist voordat
de beroerte hem trof, deken van de buurt gekozen, en ofschoon hij nooit dien eerepost
in werkelijkheid had bekleed, deed de omhaler deze waardigheid gelden, overal waar
hij zich aanbood.
- 't Es veur ilderen deikenen, madame.
- M' en hên wei gienen deikenen, 'k en hei nuunt van gienen deikenen hure spreiken
en 'k weun hier al twintig joar in de gebuurte.
- 't Es percies da, madame, menier Verpoes was juust dekene gekoze, as hei die
geroaktheid krieg, hei 'n heit de fonctie nie keune beklien, den oarme man.
- Toens 'n verstoa 'k nie, meniere, woarveure...
- Och, madame, hoe wilde azuu iets refuseiren aan gebuire.
- Ne frank onder of boven 'n zal mei nie oarm of nie reike moake, doar zie, meniere,
in Godsnoame.
Aldus ontmoette de verzamelaar van allerlei:
Tegenzin, schuchterheid, onwil, aarzeling, weigering, gierigheid, goeden wil, alles
kwam hij tegen.
De som was ditmaal niet beduidend, maar de familieleden Verpoest, op de hoogte
gebracht van den toestand der omhalingen, waren toch zoet en diep ontroerd.
Zulk een algemeenheid van hulde!
Wat moest de ontslapene liefde en achting hebben verworven van zijn medeleden,
van de vrienden en de buren!...
Rechtstreeks ook ondersteuning eischen van de familieleden? deze was de vraag,
die in de Club werd gesteld.
Dat ging niet.
Doch mijnheer Carbonnelle gelastte zich evenwel met de kiesche taak om
bewimpeld de belanghebbenden op de proef der vrijgevigheid te stellen.
Hij vond madame Verpoest alleen thuis en na wat over 't een en 't ander te hebben
gesproken, begon hij van het plan.
Voorzeker, er was veel omgehaald, elk had zijn plicht en meer dan zijn plicht
gedaan.... maar er was nog veel te kort voor iets deftigs, iets waardigs van den
overledene, volgens zijn stand.
- Madame, zei hij, je pense que votre intention était bien
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de consacrer une bonne somme à un monument funèbre pour votre cher mari.
Niet begrijpend, waar hij heen wilde, liet ze zich vangen in den strik:
- Oui, monsieur Carbonnelle, nous n'y aurions pas regardé.
- Je le savais bien, je l'ai bien dit à mes amis du Club.
- Je ne suis pas une bradeuse, ils disent même que je suis avare, mais pour mon
brave mari je ne l'aurais pas piqué étroit.
- Eh bien, madame, ge moet beisprijnge.
En zij, verschrikt, heel goed begrijpend, thans:
- Hoe verstoa 'k da, menier Carbonnelle?
- Il faut suppléer ce qui manque.
- As me wei da zelve moeten betoalen, dat 'n is toens geen oardigheid of gien iere
mier.
- Toet, toet, madame, d'iere-n-es dezelfde, moar de som 'n is nie bereikt.
- Moak het volgens ilder krank vermeuge, as 't wa betiekent es 't genoeg.
- Madame, luister ne kier goed, ge zeit 'n redeleik meins: om doar iets te moake
dat van den oarme trekt, nie, madame, doarveure respecteire me onze president en
onze Club te veile.
Hij scheen misnoegd. Hij was volstrekt niet van plan geweest de weduwe
rechtstreeks te bestormen. Hij zou het ongepast hebben geacht, had iemand hem die
boodschap willen opdringen; en nu was het toch gebeurd. Hoe? Waarom? Hij wist
het niet. Maar de tegenstand maakte hem korzelig en hij bedong zijn pleit als een
advocaat op neutraal terrein.
- Nous devrons donc y renoncer, zei hij schijnbaar moedeloos, om haar op de proef
te stellen.
- Combien y a-t-il trop court? vroeg ze, door een dubbele vrees bevangen: het
ontsnappen van het eerbewijs, het ontsluiten harer beurs.
- Il nous faudrait encore mille francs, zei hij, heel stil.
- Meill francs! Duzend francs! riep ze luid, met de twee handen op haar knieën
pletsend. Duzend francs, leg ze mei doar! Morgen en acht doage! besloot zij grappig
hare weigering.
- Zei ne kier raisonoabel, madame, in geval dat de Club der van afziet, zal 't 'n
gruute opsproake geive, en ge zil gei toch veur duzend francs aan ih bien zein, want
ge moet het toens
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alliene betoale. Vous serez, qu'à même quitte de votre argent.
Deze kant van de zaak was aan hare beschouwing ontsnapt.
Hij zag dat hij veld won, dat ze aarzelend wankelde; dat bemoedigde hem:
- Sans compter que cette manifestation sera une fameuse reclame pour votre
commerce. Votre nom figurera dans les journaux et comme ça toute la ville saura
que vous faites dans les charbons.
- Et dans les cokes, verbeterde zij.
- Et dans les cokes, comme de juste, was zijn echo.
- Geluufde-gei woarleik da-me doarbei zille profiteire, menier Carbonelle?
- Of ge! A qui le demandez vous?
- Hawèl, 'k 'n wil der nie langer op chipoteire, je ne veux pas me laisser connaître
à ça. Tiekent ons in veur veif honderd.
- En nog zuuveile bei, madame.
Op dit oogenblik kwam Julien binnen op zijn bezoedelde pantoffels, de pet op 't
hoofd, de pijp in den mond.
- Eh bien, comment va t-i? vroeg meneer Carbonnelle op een toon van rouwbeklag.
- Très bien, opperbest, was het kalm antwoord, in de onthutsende vergetelheid van
het nog zoo onlangs geleden verlies.
- Opperbest, selon les tristes circonstances, verbeterde de bezoeker.
- Naturellement, hernam de ander, zich bezinnend, mais on doit se faire une raison,
en hij haalde de schouders op.
- On l'a pas comme on veut, zei madame Verpoest; en dan in eens:
- Pensez une fois, Julien, M. Carbonnelle vient là dire qui' à de l'argent trop court
pour le monument, si on veut faire quelque chose de pas inconvenant et je ne sais
tout quoi, mei ien woord: i dit, da me moete beispreinge.
- Spreing bei, zei Julien kortaf.
- Koke moe koste, glimlachte meneertje Carbonnelle met een gestreeld gevoel van
overwinning.
- Me zille 't nie hên veur nen appel en een ei, jonge.
- Hoeveile?
- Duzend blekskes.
- Geif duzend blekskes, Peere hê wel zuuveile veur ons gedoan. Zijn stem verkropte,
iets waarover hij zich schaamde, het verbergend achter een kuch.
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Ook zijn moeder was bewogen:
- Menier Carbonnelle, zei ze, doe gei geleik het zein moet. Tieken ons in veur
duzend, moar 't es, Goddorre, toch 'n grute somme, ge weit het gei uuk wel.
- Joa 't, joa, joa 't, 'k en zigge nei 't controarie, 't zein der veile die dat in ilderen
zak nie 'n hên as ze noar de kirmesse goan, moar we zillen 't nie meidroagen en ne
meins 'n stirft toch moar iene kier.
- 't Es percies dàdde, doar zit het hem in, zei Julien, die zelden zulk een lang gesprek
gehouden had.
En meneer Carbonnelle vertrok, zich de handen wrijvend, jubelend over den
onverwacht goeden uitslag zijner onderhandeling, fier dien aan leden der Commissie
te kunnen mededeelen.

XVI.
Middelerwijl kwam Florimond geregeld weer bij Euzeke.... Niet meer gedoken, als
een boosdoener, maar openlijk, aan elk uur van den klaar-lichten dag, als iemand die
mag en wil gezien worden. Doch, zonderling genoeg, waar hij maar al te gauw ontdekt
geworden was toen hij zich verborg, gelukte 't hem nu, zonder zich eenigszins te
verbergen, nooit ontdekt te worden. Wist zijn moeder er iets van af en hield ze zich
maar als een onwetende? of vermoedde ze niets en zou het eensklaps weer geweldig
uitbarsten?
't Kon Florimond niet schelen. Hij was ook in zichzelf besloten Euzeke nooit meer
te verlaten en hij wenschte haast, dat het tot een laatste en besliste explicatie met zijn
moeder komen mocht. Want nu was in vol-bewusten levensernst 't gevoel van
verantwoordelijkheid in hem ontwaakt, en met Euzeke, bij de wieg van het kind,
maakten zij samen toekomstplannen. Van trouwen was voorloopig nog geen sprake,
daarover was hij 't nog steeds met zich zelf niet eens; maar hij dacht er aan voor eigen
rekening nu te werken, vlijtig, ernstig, met zorg en plichtsbesef, zooals een goede
huisvader voor 't onderhoud van zijn gezin dient te doen. Uit waren de grapjes, de
verliefde tochtjes op het water en de snoeppartijtjes in 't geheim van de priëeltjes
langs de Leie: sparen was voortaan de leus, ernstig zorgen en sparen voor later, in
afwachting van wat nu komen zou.
Einde van het tweede deel.
(Wordt vervolgd.)
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Verzen uit de verte
door Jan Walch.
I.
Eenzaamheid.
In eenzaamheid gestaag aan U alleen gedachtig
ontbloeit het blanke vers zoo zachtjes aan mijn ziel....
waar van Uw klare zon het stille licht in viel,
en Liefde kíemen deed - en worden tot een krachtig,
een sterk en schoon gewas, waar verzebloem nu prachtig,
een stille witte kelk bewegeloos uit wies...
Zoo hangt in eenzaam land een enkle blanke liesch
in 't ruischend oeverriet, aan zonneblank gedachtig.
Mijn verzen zijn wel veel.... maar tálloos de oogenblikken
dat ik aan Uw bemind en minlijk wezen denk....
weer zie 'k een zacht beweeg, - een teeren oogenwenk....
die oogen, mij zóó lief, - dat nimmer zal verwrikken
de macht van tijd mijn hart, of scheide' en lijden veel....
Mijn Liefde wast noch welkt - zij is mijn leven heel.
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II.
In de blauwe kamer.
Mijn oogen dwalen om langs schemeravondwanden,
waar nog herinn'ring zweeft aan Uw verhevenheid....
....................
o zie.... een teere lijn wordt levende!.... even zijt
Gij roerloos staande daar met stille slanke handen....
Weer gaan Uw blikken zacht naar verre sprookjeslanden,
waar Gij mysterieus Uw lichter leven leidt....
langs fijne wimperlijn, zoo zoet genegen, glijdt Uw vreemde stille lach naar licht-begloorde stranden....
En wazig wordt die blik, verteederd in verlangen....
Uw wonderbare mond beweegt ontroerend zoet....
ik wil U zacht, mijn teere sprookjesfee, omvangen....
Uw lippe', exotisch ooft van vlijmend fijn aroom,
zoekt wel mijn weeke mond... Uw oog, dat 't mijne ontmoet,
verkwijnt.... Wij zwijmen stom in wonderschoonen droom.
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Den langen dag alleen in 't schemerig paleis....
waar 't matte koper glanst van zware kandelaren,
in duistre hoeken licht wat teere tinten wáren
van schuchtren bloesembloei....en prachtig-stille peis
van kunst de wanden siert.... en waar de hooge varen
zijn weidsche zeegning spreidt in rank en ê el gerijs....
Hier is der Stilte rijk, doorweven van gepeis
aan Haar die leefde hier met gracelijk gebaren.
Deez wande' en weelden heil! die eenmaal om Haar waren,
die eens haar leden licht en teer bewegen zaagt,
en roerloos Haar zaagt staan in zacht bewogen staren....
Hoe leef ik wonderbaar in deze vreemde wijding,
nu om míj wakende is herinnering aan die Maagd....
....................
Buiten gaat om dit Huis der dagen stage glijding.
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III.
Madonna.
Ik ben geen brave man der vaal-moderne tijden
die door de wereld gaat met klaar en stil verstand....
Eenzaam heb ik geleefd, 'wijl binnen 's lichaams wand
een woest gebeuren was van stadig strijde' en lijden.
Mijn oogen bleven droog - maar stil verlangen schreide
in mij.... naar d'ouden tijd.... een ánder leve'.... een land
van lichter zon.... Ik wou den donker-laaien brand
van passie Middeneeuwsch.... én teer een Maagd mij wijden.
En heil! de Hemel zond een wonder.... gaf mij Haar,
Ma Donna, heerlijk licht, dat door de donkre wolken
der wereld míj beschijnt, gezaligd wonderbaar.
Nu leef 'k in Uwen glans devoot en opgetogen,
mijn Lief, mijn godlijk Licht - Boven de wereldvolken
zie ik nu stralen staag Uw stille wonderoogen.
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Nu wijkt al leed en pijn, nu ik naar U mag schouwen,
en reinste hartedrang mij heft in 't eeuwig licht
dat zachte en zuiver straalt van Uw zoo blank gezicht,
levend geheven stil hoog boven 't wereld-grauwe.
Hoe dánk ik U. Nu wordt mijn Leven zelf Gedicht
van gracieuzen klank, zacht stijgend als een lauwe
beweging van aroom, naar die verheven Vrouwe
uit mijne eerbiedigheid, die aan Haar voeten ligt.
Hoe schoon wordt mijn bestaan.... één heldre teederheid....
het bloeien van een bloem van zachte zon beschenen,
die dankbaar rankt omhoog.... o leven voor die Eéne!
Gij die mij heffen woudt uit lijden veel en strijd....
hoe leef ik heerlijk nu boven 's werelds geruchten
in Uw gezegend licht, doorzijgend zuivre luchten.
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In schemerkerken soms, op teedre primitieven,
ziet men María zoo.... de blonde wenkbrauwboog
in zacht verwonderen eventjes naar omhoog,
en fijne wimperlijn om oogen zoo naïeve....
Zoo zacht de schoone mond.... de mond van Haar, mijn Lieve....
Háár zuivre lippenlijn, waar diepste rood doortoog....
terwijl kinderlijk-lief die lip terugbewoog
bij 't kijken naar benêe, waar kleine handjes hieven....
Hoe heb ik vaak gestaan, bewogen-opgetogen
voor zulk een schilderij in stille morgen-kerk....
en dacht: zoo'n Maagd bestaat alleen in kunstenaarswerk,
als hóógste fantasie.... Maar sinds Gij voor mijne oogen,
mijn godlijk Lief, verscheent, werd mij de werklijkheid
het héérlijkst visioen.... o, dat Gíj mijne zijt!
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IV.
Verwachting.
Wanneer de zomer bloeit, zal ik U henenleiden
naar 't witte huisje mijn op wijde paarse hei,
dicht bij het dennenbosch. Daar zullen wij de tijden
van langen zomerdag doorleven, eindlijk vrij....
en als dan de avend valt, mijn Lief, zoo wandlen wij
door 't Middeleeuwsche woud. De maan, die stil het wijde
geluchte zacht verlicht, en tintelstarren blij,
beschijnen Uw gelaat, vóor donkre boomenzijde.
En 'k zie U weer, als éens, zoo zacht-aandachtig staan,
Uw wit en teer gezicht vóor zwarte stammenwanden....
Ma Donna, wie mijn hart als altaarvlam wil branden....
....................
Mijn Lief, in 't avondbosch zullen wij rusten gaan,
totdat het morgenrood weer licht over de landen op heuv'len grauw en verr', en op Uw blanke handen.
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Aan eene vrouw
door Jan Walch.
Gij vrouw van leed en plicht, die sterk en stil verheven
't alleenig leven leidt in 't eenzaam Veluwland,
zorgend voor 't eenig kind met koel en strak verstand U heeft de liefde, laas, maar harde kracht gegeven.
Liefde tot hem, die in zijn kind nog voort bleef leven,
en in Uw hart, en richt ál daden van Uw hand die werken wil als hij, voor de armen van dit land,
de zware taak waartoe de trouwe U heeft gedreven.
Op langen, stillen weg, vèr van de stad, daar spelen
wat kindren voor het huis, met aardig-blij gepraat,
in teere morgenzon en 't eerste vogelkweelen....
Weer wordt de wereld mooi van 't zachte waas beweven
der lichte lentekleur!.... Mager, in strak gewaad,
staat daar alleene vrouw, die niets meer vraagt van 't leven.
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Gedichten
door J.F. van Hees.
Mijn leven is een bloeiend, zonnig woud
waar tusschen 't loover speelsche nimfen schaat'ren
en 't zachte zonlicht in de heldre waat'ren
der dartle bronnen breekt tot sproeiend goud.
En schuchter vluchten door het krakend hout
de schuwe nimfen voor mijn schalksche Saat'ren;
ik hoor de kreten uit de verte klaat'ren
der blanke prooi, in 't mollig gras vergauwd.
En onder 't ruischend dak der groene hallen
waar gouden stralen in een milden vloed
tot zon'ge weem'ling op de paden vallen
dool 'k met mijn wilden, lustig dollen stoet.
Wij laten luide lach en liedren schallen
dansend door 't leven met luchtigen voet.
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Ik dans....
Ik ken geen tranen, geen verdriet: Ik dans
en zing een helder, lustig lied, en krans
mij bloeme' en frissche ranken rond het hoofd
en voer wie blij den mond mij biedt ten dans.
Ik vraag niet naar der zielen grond, maar min
oogen, waar 't wilde leve' in ziedt. - O! thans
omvangt mijn arm der dartle leest, die wiegt,
wijl oog tot oog zijn vlammen schiet, in dans.
Aan mij de roes der zorgelooze vreugd:
de wereld duizelt naar het Niet - Ik dans.
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Liedje aan Wine.
Wine, weet je wat de blaren
ruischen, wen de dageraad
van de kimmen opgevaren
lachend door de luchten gaat?
Weet je, wat de vogels zingen
boven 't ruischend morgenwoud
als zij op gespreide zwingen
hangen in de lucht vol goud?
Weet je wat de druppen spelen
van de fonklende fontein
op de gouden zonneveêlen
voor het golvend loofgordijn?
Wine, weet je àl de zangen
die het woud zingt voor de zon,
die mijn hart heeft aangevangen
toen uw lach mijn dag begon?

Groot Nederland. Jaargang 5

698

Hymen.
Een ouderwetsche vertelling
door Louis Carbin.
‘Heureux en ménage? Mon ami c'est vieux jeu.’ PIERRE CAHN.
Ella lag moe en stil-gelaten in het haar zacht steunende bed en genóót....
In de klare, hooge ziekenkamer genóót ze van de ochtend-koele lente-atmosfeer,
die door de wijd-opene deuren plantengeur-bezwangerd binnenvloeide.
Droomerig tuurde zij naar de flauwtjes-rookende schoorsteenen van Bronovo's
tegenoverliggend vleugel-gebouw, waarboven heel hoog in 't stille hemelblauw
voortdreven wolkjes als zwanendons zoo lucht en blank.
Langs de deurposten wuifden telkens wingerdranken naar binnen, veerend gebogen
door 't zachte ochtendkoeltje, dat bij vleugjes teer koesterend kwam stoeien met der
zieke fijn-gesponnen, blonde haren.
Dan sloot Ella even de blauw-dooraderde oogleden in 't mooi bleek-blank
gelaat-ovaal en een glimlachje van stil genieten school de lichtelijk opgebogen
mondhoeken in vage kuiltjes.
Zoo voelde zij de week-koele lucht-omstrooming als een streelen,
weldadig-berustigend, lijk Henk's hand op haar voorhoofd in die eerste moeilijke
dagen....
Aanstonds zou hij weer komen, zij moest nu opstaan om hem op 't balkon te
ontvangen als immer den laatsten tijd.... maar dien dag leek 't uit bed komen haar
weer zwaarder dan ooit....
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zoo pijnlijk trok altijd nog de operatie-wond en 't ontwende gebruik der spieren
vermoeide zoo zeer.
De oude huisdokter, die de nabehandeling op zich had genomen, sprak al een paar
keer over spoedig naar huis gaan.... Ze had 't Henk verteld.... hoe hadden zijn trouwe
bruine oogen haar toegeblonken.... als vroeger, in de eerste dagen van hun geluk....
maar zelf zag ze er nu tegen op.... als tegen een verplichte daad te ver boven haar
macht.... zoo náár-moe nog.... zoo slap voelde ze zich.... dat ze dacht nooit meer blij
te kunnen zijn....
Ineens, achter haar hoofd, kraakte de deur, zoefde zacht dicht.... een ingehouden-zware
tred deed vaag trillen haar bed. De oude dokter, begreep ze, die natuurlijk dacht dat
ze sliep. En met week, wat-gewild opgeruimde stem, zei ze:
‘Ik slááp niet hoor, dokter!’
‘Ah.... morgen mevrouw....’ dreunde zijn zware, gemoedelijke oude-heeren-stem,
‘zóó matinéús?.... wel.... wel!’
Zij sloeg de klare, lichtend-grijze oogen op naar de hooge, zware figuur voor haar
bed, en in 't door physiek lijden wat verstilde gelaat glinsterden die oogen van 'n
rustige vroolijkheid.
‘Houd u mij maar voor den gek....’
‘Nou.... maar.... e.... ik moest eigenlijk boos op u zijn.... net als vroeger als u mijn
drankjes niet wilde gebruiken....’
‘Boos - op mij....?’ Grappig trok ze een pruil-lipje en zoo zeer leek ze nu weer op
't jonge meisje van vroeger, dat de oude dokter er een oogenblik stil van was; toen,
terwijl hij bij 't bed ging zitten:
‘Ja zeker.... boos.... als nu aanstonds de echtgenoot komt.... hij was zoo blij, toen
hij u de laatste dagen opvond.’
‘'t Vermoeit me zoo dokter.... 't is zoo akelig,’ klaagde ze.
‘'t Doet toch geen pijn, wel?’
‘'t Naar de stoel loopen.... schuifelen....’ verbeterde ze met een mat
berustings-glimlachje, ‘een beetje; dan trekt 't nog zoo wee in mijn buik.... bij de
wond....’
‘Maar 't zitten....?’
‘O nee.... dat is dan een verademing.... maar lang zitten.... als ik dan weer in mijn
bed lig voel ik me dood en dood moe.’
‘Natuurlijk.... natuurlijk.... 't is toch goed.... al doende
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weer op krachten komen.... we kunnen toch niet aldoor maar lui in 't bedje liggen....
wel?’
De oude dokter zat een wijle zinnend voor zich uit te turen. Hij had haar willen
begroeten met luide 't vreugde-bericht ‘nou morgen gaat u weer naar huis’, maar
haar nog te bed liggen en haar klagen had hem doen aarzelen.
Zwakte natuurlijk, dat begreep hij wel, maar 't kon niets geen kwaad meer,
aangrijpende zwakte natuurlijk, die haar tegen den tocht naar huis deed opzien.
‘U moet u er toch tegen in zetten,’ besloot hij luide zijn gedachtengang.
‘Waartegen?’
‘Tegen dat toegeven aan die moeheid.... 't zal wel beter worden thuis....’
‘Thuis?’
‘Zeker, morgen gaan we naar huis.... heb ik u dat al niet verteld...?’ En aarzelend,
terwijl hij met vagen blik naar buiten staarde: ‘bent u niet blij?’
Een aangehouden stilte tusschen hen, deed hem haar weer aanzien:
‘Traantjes.... maar meisje,’ zei hij, vergetend dat 't kleine meisje van vroeger nu
al zoo vrouw was, ‘kom, kom....’ haar hand vattend: ‘Wat is dat nou....?’
‘Die nare zwakheid....’ hokte ze.
‘Kom, kom, moet die arme Henk nu aldoor maar zoo alleen blijven?’
‘Och,’ mokte ze, haar tranen inslikkend, ‘jullie mannen.... allemaal even
egoïstisch.... arme Henk.... maar aan mij denkt geen mensch.’
‘Zoo.... zoo.... hij moest 't zeker prettig vinden....?’
‘Och.... nee....’ zei ze, Henk's mistroostig kijken zich weer herinnerend, ‘begrijp
u nou toch 's.... 't is zoo naar je zoo wanhopig zwak te voelen....’
‘Zeker.... ik begrijp 't wel.... maar denkt u dat 't in bed beter wordt?’
Zij haalde klein-wanhopig de nog-mollig-gebleven schouders op, keek hem aan
met de groote oogen, als wilde ze zeggen.... 'k geloof niet aan beter worden....
‘Kom.... mevrouwtje.... wat een klein-moedigheid.... hè, en vóor de operatie een
dapperheid.... nee maar.... die ik nooit achter klein Elsje gezocht zou hebben....’
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‘Om Henk,’ glimlachte ze zacht.
‘En dan nu.... nu de operatie perfect is afgeloopen.... nu we heelemaal beter
worden.... zoo verdrietig.’
‘Heusch dokter?’
‘Wat heusch....?’
‘Heelemáál beter?’
‘Wel God beware me....’ kwasi boos.
‘Och stil nu maar.... maar... e.... ziet u.... ik.... ik kan toch niet voor Henk.... och....
we houwen zoo van mekaar.... zoo erg.... en nu kan ik toch heusch nog niet.... zooals
vroeger.... heelemaal.... och....’
De dokter, aandachtig toehoorend zonder begrijpen eerst, ging een licht op.
‘O.... maar.... Henk is toch geen kwajongen meer.... natuurlijk.... die begrijpt ook
wel.... die houdt immers veel te echt van u.’
‘Och ja.... natuurlijk.... 't is ook dwaas van mij daarover te tobben.... maar 't
huishouden.... dát kan ik toch heusch niet....’
‘Wel ja....'t huishouden....'t is geweldig bij jullie.... hoe gaat 't dan wel zoo met
Hoogwoude alleen thuis?’
‘O.... zeg u maar niets.... verleden heeft hij weer sterke boter op tafel gehad.’
‘Wat!?’.... met een zwaren lach-galm, ‘sterke boter!?.... heeft hij u dát verteld....
ha.... ha!’
De oude dokter strijkend langs zijn grijs puntbaardje.... met breed handgebaar....
lachte even vrij uit, kwam toen met spottinteling in de oogen op haar neerziend:
‘Ziet u wel.... dat u naar huis móét.... sterke boter.... 't is godgekláágd!’
‘Och u....’ lachte Ella weekjes mee, ‘u plaagt altijd.... u is nooit ernstig.’
‘Zoo.... nou.... wil ik u dan eens wat ernstigs vertellen.... u staat aanstonds op....
ik zal de zuster wel sturen.... dan gaat u weer buiten zitten.... en als de heer gemaal
komt.... vertelt u hem vroolijk, dat u op de sofa 't huishouden komt regelen....’
Ze antwoordde niet dadelijk, fantaseerde zich even hoe ze bij hem in de kamer
zou liggen, niets doende, alleen maar genietend
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van zijn stil zitten werken, dan was zijn gebogen rug zoo leuk, zoo echt Henk.
‘Hij zal zoo blij zijn,’ kwam ze spontaan, terwijl ze zich voorstelde hoe hij dan
van tijd tot tijd stralend naar haar omkeek.
‘Niet waar?’.... sprak de dokter weer gerust nu, en hoog opstaand voor haar bed,
stak hij haar de hand toe, die ze vatte: ‘dat is dus afgesproken.’
‘Ik vind 't nu toch eigenlijk wel prettig,’ zei ze, verwonderd over haar zelf.
‘O.... zoo.... nu.... dag mevrouwtje....’
Zwaar trad hij achter haar weg naar de kamerdeur. Zij hoorde hoe hij de deur
opentrekkend even stil bleef staan en goedmoedig plaagde:
‘Het rijtuig voor morgen had ik al laten bestellen!’
‘Dag dòkter!’ plaagde ze vroolijk terug en glimlachte nog een wijle voor zich
heen, toen de deur al lang dichtgezoefd was en dokter's zware tred in de gangholte
verstorven.
‘Hè - hè -’
De zuster die geknield zorgzaam een plaid om Ella's beenen plooide, keek op,
vragend.
‘'k Ben blij dat ik weer zit.’
De zuster knikte, stond op en zei:
‘Ja, 't is nog altijd een heele wandeling hè.... van 't bed naar 't balkon.... hè
mevrouw?’
‘Ja, zoo'n wee gevoel dat trekken van die wond....’
Ella keek om zich heen en merkte hoe in de groote serre van 't middengebouw een
groote bedrijvigheid was van veel zusters, in druk geloop door elkaar.
‘Wat is dat?’
‘O, de hoofdzuster is jarig en nu krijgen we voor zoover we vrij zijn een gezellig
ochtendje met wat snoeperij.’
‘Zoo, dan zou ik maar gauw weggaan.’
‘Hebt u heusch niets meer noodig....?’
‘Welnee, ik zit hier best.... prettig dat zonnetje als je zoo in de schaduw zit.’
‘Nu.... dag mevrouw.... dan ga ik maar.’
‘Dag zuster.... veel pleizier.’
De zuster verdween in de kamerdonkerte. De gangdeur zoefde dicht.
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Ella glimlachte om haar haast weg te komen. Zoo groote kinderen bleven die van de
wereld afgezonderde vrouwen nog.
Ella keek weer naar beneden, waar tusschen het jonge groen een paar patiënten
voorzichtig wandelden, en genoot van de teer-woelige al-geheele omringing der
zacht-koele lentezuchtjes. Een paar maal sloot ze de oogen, zoo droomerig maakte
buiten op 't balkon haar de streelende lenteatmosfeer.
Hare gedachten verijlden, alleen bewust voelde zij een energie in haar lichaam
aantrillen als zou zij weldra weer 't zwaarste en grootste geluk kunnen dragen.
‘Dag Ellie!’ vroolijkte van uit de kamerdonkerte ineens mannie's stem.
Zij schrikte op uit haren gedachten-dommel, blij-verrast.... en vroolijk de uit de
balkondeur tredende forsche gestalte toeknikkend zei ze spontaan:
‘Raad eens wat er morgen gebeurt!’
Zij lachte om de inwendig juichende blijdschap, die zijn oogen haar toespiegelden
en om zijn aarzeling van niet durven gelooven in zijn vraag:
‘Kom je thuis?.... kom je thuis?’
‘O.... nee.... dat niet....’ plaagde ze, kwasi ernstig, lachte toen luid om de niet te
onderdrukken teleurstelling, welke zijn lieven mond neerplooide.
‘Waarom lach je, waarom lach je.... o.... ik zie 't al.... 't is wel waar.... schatje....
schatje.’ En haar schouders omvattend kuste hij haar innig over 't nu weer zoo
verlevendigde spiritueele gezichtje.... en een innig-juichende verheugenis was er in
hem, toen hij voelde hoe hartstochtelijk warm ze hem weer terugzoende.... weg nu
't matte passieve dat ze zoo lang had onder zijn liefkozingen. ‘Ga nou zitten vent, je maakt me anders te moe,’ bedwong ze zich.
Gehoorzaam met die dociliteit voor haar wenschen, waarom zij inwendig altijd
zoo'n pret had, haalde hij een stoel en ging naast haar zitten.
‘Nou weet je eigenlijk nog niets....’
‘Zoo....’
‘Ja.... ik heb je niets gezegd....’
‘Grappen-maakstertje....’
Hij vatte haar hand en streelde die op zijn knie.
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‘Vind je 't dan zóó prettig?’
Hij keek haar in de naar hem lachende groote oogen....
Gek hè....
Zij glimlachte en keek naar beneden, waar in 't jonge tuingroen herstellenden
stapten voorzichtiglijk.... en ze glimlachte al maar met vochte oogen. Hij zag neer
op de kuiltjes in den rug van de hand, die hij streelde.... en kòn maar niet bedwingen
het zachte trillen van zijn mond.
En samen aanvoelden zij in een lang en rustig samenzwijgen hun diep ontroerende
geluk.
Ineens.... zong de reine lucht een lieven klank.... een serafine ving aan te ruischen
een teer klankengebed.... de herstellenden, beneden, hielden stil, luisterden; de boomen
mede, onberoerd door de windezucht een wijle....
‘Wat is dat?’ vroeg hij verwonderd.
‘Stil’ zei ze en drukte zijn hand.
Toen zong een vrouwen-koor.... plechtig, langzaam, en 't klare dier passielooze
stemmen werd vereenigd door 't donker ruischend georgel. Hand in hand luisterden
zij gespannen, als kinderen in stille verwondering naar ruischen van een zeee.... 't
Psalm-gezang verstierf.... de morgen-stilte luisterde ná.... en de herstellenden in den
tuin wandelden weer door....
‘Mooi hè?’
‘Ja.... maar waarom is dat?’
‘Och jij altijd met je waarom.... de zusters hebben een feestje.... de hoofdzuster is
jarig....’
‘Stakkers’.
‘Och.... 'k geloof toch.... juist dat kind blijven.... dat dat misschien wel zoo gelukkig
is....’
‘'k Vind er toch iets naars in.... zulke volwassen vrouwen, die zoo heelemaal buiten
't leven staan....’
‘'t Bespaart hun veel leed.... ze ontvluchten 't juist....’
‘Maar.... nooit kennen zij....’
Hij keek haar aan, als wist hij niet hoe zijn gevoel te verwoorden.
‘Ons geluk....’ kwam ze hem lang aanziend en kussend zijn hand.
Den volgenden dag strúikelde Hoogwoude van zenuwachtige
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opgewondenheid de trap van Bronovo op en kon niet stil staan van ongeduld, toen
hij na zijn schellen niet dadelijk werd opengedaan.
Een leeg coupé-tje stond voor.
Zou dat 't rijtuig zijn....?
‘Hé koetsier.... ben jij voor mevrouw Hoogwoude?’
‘Weet niet meneer.... de dokter het me besteld’.
‘Ja dat is 't rijtuig voor uw vrouw,’ zei ineens achter hem een meisjes-stem.
‘Ha....’ zei hij zich vlug omdraaiend en groetend, ‘nou u hebt me ook lang laten
wachten, zuster’.
De zuster, een novice, lachte en zei niets, terwijl hij gehaast de gang in liep.
In de kamer stond zijn vrouw hem op te wachten, steunend op de zuster. Ontroerend
trof hem de oude bekande grijze huisjapon, en 't nu losjes opgemaakte blonde haar.
Hij kuste haar niet, maar nam haastig haar arm als wilde hij haar geen seconde
langer in het diaconessen-huis laten.
Ze glimlachte gelukkig.
‘Kalm vent.... kalm....’
De zuster, bescheiden, hield zich op den achtergrond. Pasje voor pasje,
voorzichtiglijk gingen ze nu samen door den stilhoogen, schemerigen corridor.
‘Doet 't nog pijn.... doet 't nog pijn?’
‘Nu niet vent.... maar voorzichtig.... niet te vlug’.
Een hem bekende zuster kwam met stil-vriendelijk hoofd-knikken voorbij.
Hij groette haar opgewekt, gelukkig lachend.
‘Waarom doe je zoo lief tegen die zuster, vent?’
‘Lief?’ vroeg hij verbaasd, keek haar aan en zag fijne spot-tinteling in de grijze
oogen.... ‘plaaggeestje....’
Voorzichtig, zorgzaam hielp hij haar in 't rijtuig en zette zich naast haar.
De koetsier, afgestegen, bij 't portier, wachtte.
‘Moet je hem niet zeggen waar naar toe Henk?’ glimlachte zij.
‘O.... ja.... Celebesstraat 80.... langzaam rijden hoor’.
De koetsier tikte tegen zijn hoed en sloot 't portier. Langzaam reden ze voort.
‘Zeg ventie’.
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‘Ja....’
‘Wat is 't licht schel’.
‘O wacht.... de gordijntjes neerlaten?’
Ze knikte met een verholen lachje.
‘Zoo beter?’
‘Kom eens hier met je hoofd.’
Hij boog zich tot haar over. Zij legde de kleine handen om zijn wangen en keek
hem diep in de oogen, zinnend.... toen:
‘Geef me een zoen....’
En in een lange, warme mondkus voelde hij hoe ze zich in lichte overgave tegen
hem aanvleide.
‘Schatje’ kwam hij physiek ontroerd.... toen spot-lachend:
‘Zoo meisje.... was 't lìcht zoo schel?’
‘Vent.’
‘Ja.’
‘Je moet me helpen.’
‘Natuurlijk.... o.... zeg.... ik heb mijn studeerkamer als huiskamer ingericht, dan
blijf je aldoor op dezelfde verdieping.... enne.... hij wilde vertellen, mededeelzaam,
hoe hij ook bloemen had laten komen, maar hield ineens in, dat moest een verrassing
zijn.
Ze merkte 't niet, bezig met eigen gedachtengang.
‘Vent.... kijk me eens goed aan’.
Verwonderd zag hij in de hem zoo buitengewoon ernstig aankijkende oogen.
‘Je houdt toch echt van me....?’
‘Maar schatje....’ en hij wilde haar weer zoenen, maar ze duwde hem zacht terug.
‘Begrijp je niet vent.... je moet me helpen.... sterk zijn.... vent.... je maakt me
zwak.... enne.... enne.... 't zou niet goed zijn....
‘Wat dan toch....’
Innig verliefd zag hij haar naar zijn mond kijken.
‘De dokter’ aarzelde ze.
‘O!.... maar lieveling.... natuurlijk....’ en zich naar haar toebuigend fluisterde hij
in haar oor: ‘ben je bang, dat 't je zoo moeilijk zal vallen.... moet ik je helpen.... sterk
zijn?’
Ze knikte met neergeslagen wimpers.
Hij, recht op nu, nam haar hand, kuste die.
‘'k Beloof 't je’ zei hij ernstig.
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Stil, hand in hand weer, als immer, wanneer ze een ontroering deelden, zaten ze in
het kleine knusse rijtuighokje, dat langzaam zonder schokken hen veerend wiegde.
- Ella stond in de vestibule van haar huis, moe van 't stappen uit 't rijtuig, te leunen
op Henk's arm, terwijl de meid achter hen de deur sloot.
‘Kan ik u helpen mevrouw, de trap op?’ vroeg ze blij-gedienstig.
‘Dank je Betje, ga jij je gang maar, dat zal ik wel klaar spelen,’ viel Hoogwoude
in.
Zij liepen naar de trap toe, 't door vermoeienis wat verstrakte gezicht van Ella
betrok, toen ze tegen de traphoogte opkeek. 't Werd een zware tocht voor haar, begreep
hij, maar boven zouden de bloemen in de kamer haar blij verrassen, daarom dwong
hij zich vroolijk te zeggen:
‘Nou kindje.... nou nog één moeizame tocht.... en we zijn op onze burcht’.
't Ging moeilijk; eerst nog dwong Ella zich geen pijnlijke trekking te voelen, door
aandachtig neer te zien in de gang, waar de oude bekende kapstok-standaard en
ganglamp haar herinnerden aan de zoo gelukkige dagen, die nu toch werkelijk
herbegonnen. Maar halfweg in de donkere bocht, waar zij niets meer onderscheiden
kon, leek de pijn ineens snerpender te worden.
‘Even stil staan’ fluisterde ze angstig.
Bezorgd omvatte Henk haar schouder, terwijl ze wachtten.
‘Doet 't zoo'n pijn - doet 't zoo'n pijn.... schatje’.
Ze knikte, zwijgend om haar tranen te bedwingen....
Dat ze nu ook zoo zwak moest zijn.... 't ging niet.... 't ging niet.... wat was ze
begonnen.... o.... ze hadden haar niet mogen laten gaan.... ze zou 'm niets dan een
last zijn.... niets dan last.... ze had 't wel voorvoeld....
‘Kun je weer Ellie.... kom kindje.... nog een paar moeilijke passen....’
Ze bewoog zich even met hem mee.... kreunde toen even.... en fluisterde angstig:
‘stil.... stil vent.... even rusten nog.’
‘Stakkerdje.... goed.... best.... we hebben al den tijd hoor,’ zei hij, innerlijk vol
ongeduldig verlangen naar wat ze van de bloemen zou zeggen.
Maar zijn woorden konden haar niet bedriegen.... ze voelde
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zijn ongeduld....natuurlijk, ze was hem niets dan een last.... en medelijden met hem
en zichzelve maakte het haar weer moeilijk 't niet in tranen uit te snikken.
Zoo stonden ze zwijgend een wijle op de donkere trap, terwijl hij bezorgd haar
schouders omvatte.
‘Kom,’ zei ze, zich vermannend: 't mòèst immers!....
Treedje voor treedje ging 't weer, maar heviger dan te voren leek haar de weeë
trekking om de geheelde operatie-wond.
Stijf de lippen op elkaar volhardde ze, hoewel ze soms zich wel zoo had willen
laten neervallen. Eindelijk stonden ze boven op 't portaal.... ze leunde tegen de
balustrade, terwijl hij de deur openmaakte.... ze voelde zich dood-op.... een
bloemengeur dreef haar tegemoet uit de kamer.... even verwonderde ze zich.... maar
toen ze zijn blij-verwachtende gezicht zag, begreep ze.... in haar zwakte ontroerde
't haar tot tranen toe.... ze had wel zóo willen gaan huilen.... maar ze wilde niet, ze
wilde zijn blijde stemming niet bederven.
In de kamer geleid zag ze de groote bloemstukken.... zoo innig van hem toch,
daaraan te denken.... maar ze dorst niets te zeggen.... ze voelde, dat haar woorden
zouden verstikken in tranen.
En zijn gezicht betrok zoo.... o, niets dan verdriet bezorgde ze hem, die toch zoo
lief was.... Hoe hij nu weer zijn teleurstelling bedwong en kalmpjes zeide:
‘Ga nu gauw wat liggen op de sofa.’
Zwijgend, de oogen eventjes moe gesloten, legde ze zich achterover, lang uit.
Toen ze weer opkeek, zag ze hoe hij verlegen, als een kind, dat mooi speelgoed wil
laten kijken maar niet goed durft, aan de bloemen plukte.
‘Henk,’.... zei ze, ‘och god....’
Ze sloeg de handen voor de oogen en snikte wanhopig.
Verschrikt kwam hij op haar toeloopen.
‘Schatje.... wat is er.... wat is er?’
‘Henk.... lieveling.... zoo mooi.... die bloemen.... zoo lief....’ hokte ze door haar
snikken heen.
Hij lag nu bij de sofa geknield, de armen om haar zenuwachtig schokkend lichaam,
en wist niets te zeggen dan: ‘schatje.... maar kindje dan toch,’ begreep ook dat de
ontroering en de pijn nog te zwaar waren voor haar verzwakt gestel en vond zich
dom, echt stom.
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‘Ellie vergeef 't me.... ik heb niet nagedacht.... ik had 't niet mogen doen.’
Allengs kalmer nu ze rustig lag en haar tranen niet meer behoefde in te houden,
kon ze weer glimlachen om zijn dwaze zelfbeschuldiging.
‘Goeie vent....’ zei ze zacht, hem zoenend.
‘'k Had 't moeten begrijpen....’
‘Wat dan toch mannie?’
‘Niet zoo feestelijk te moeten doen, als jij nog zoo zwakjes bent.’
‘Maar ventie.... ik huilde daar niet om.... dwaze man.... als je me zonder zooiets
in huis had gehaald.... zou ik nog veel meer hebben gehuild.’
‘Is dan nou 't verdriet over.... heusch.... deed 't dan nog zoo'n pijn...?’
‘Ja..., maar nu hoef ik vooreerst immers heelemaal geen trap meer op en af.... daar
heb je goed voor gezorgd schat....’
Ze glimlachte om zijn blijde knikken.... als een kind was hij soms nog gevoelig
voor een prijsje van haar. - Gekke mannie.
Ze trok zijn hoofd naast zich en zoende hem op de oogen.
‘Wat zijn we dwaas,’ zei ze.
‘Waarom?’
‘Nou.... jouw oogen zijn ook al nat.’
‘Ja.... in plaats van vroolijk te zijn.... doen we allebei of we voor eeuwig van mekaar
gaan.’
‘En toch ben ik gelukkig....’ kwam ze na even zinnend zwijgen.
‘Gelukkig door jou....’ herhaalde ze zacht, terwijl ze hem dichter nog naar zich
toe trok.
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Dramatische kunst.
Marcellus Emants, Fantazie. Tooneelspel in drie bedrijven.
(Het Nederlandsch. Tooneel.)
Dit is een zeer belangwekkend stuk.
Marcellus Emants heeft er opnieuw in bewezen welk een doordringend en fijn
ontledend psycholoog hij is.
Het is, als al zijn tooneelwerk, koel, zonder sterk ontroerend sentiment of fellen
hartstocht. Het gebeurende is zeer moeilijk te vertellen, omdat het een
aaneenschakeling is van uit gevoels- en gedachtenleven voortkomende botsingen.
Van intrige of avontuur geen sprake. Van verblindende uiterlijkheid evenmin. In
huiskamer, salon en kantoor spreekt de handeling onder weinig personen zich af.
Die personen zijn: Willem Niekerk, commissionair in effecten, zijn vrouw, Louise,
mevrouw van Geestra, haar moeder, Hendrik haar broer en, op het tweede plan,
mevrouw Schuvers, haar vriendin en zekere Van der Mazen, een client van Niekerk.
In het verloop van drie bedrijven zien wij Willem Niekerk, èn door zijn aanleg tot
tobben, samen met menschen vrees, èn door de inzichten en handelingen van zijn
vrouw en haar verwanten, in een toestand van overspanning geraken, die ten slotte
overgaat in algeheele verdwazing.
Het hoofdmotief voor dit verloop is - gelijk de titel aanduidt: fantazie. D.w.z.
allereerst de fantastische neigingen van Louise en haar broer, die zich op verschillende
wijzen openbaren maar op één punt geheel overeenstemmen: in het zien een vervulling
aller idealen in het bezit van g e l d . Zij willen rijk zijn, niet om dien rijkdom zelven,
maar om daardoor tot de verwerkelijking van hun verlangen naar weelde en genot
te geraken.
Dat Louise daardoor haar geluk zou vinden, is zeker zeer twijfelachtig. Want geen
enkele werkelijkheid kon haar totnogtoe voldoen. Als kind droomde zij zich al wat
haar wachtte zoo mooi, dat de verwezenlijking
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van haar droomen noodzakelijk tegen mòest vallen. Zij is niet alleen een onvoldane,
zij is niet te voldoen. Haar huwelijk, met den eenvoudigen, menschenschuwen
Niekerk, wiens groote verliefdheid en bewondering haar vleide, die haar zijn ‘redster’
noemde uit een toestand van gedruktheid ontstaan door tegenspoed van zijn vader,
voor wien zij zich vleide altijd iets heel bizonders te zullen blijven, - haar huwelijk
heeft aan dat egoïstisch ideaal niet beantwoord. Op haar aandrijven verplaatst hij,
uit liefde voor haar maar tegen zijn zin, zijn kantoor naar een veel mooier huis, zoodra zij daar is met de eens gedroomde meerdere weelde om zich heen, valt het
haar tegen. Haar man gaat op in zijn werk, kent geen hooger ideaal dan als soliede
en eerlijk bekend te zijn, houdt niet van uiterlijken schijn maar van eenvoud en
degelijkheid. Dàt hij haar illuzies niet deelen kan, brengt haar op de noodlottige
gedachte dat hij niet van haar houdt, dat hij alleen concessies doet om harentwil, en,
eenmaal dat denkende, fantazeert zij voort tot de idée fixe zich in haar brein vastzet:
hun huwelijk is een treurige vergissing geweest.
Als zij dit na een tijd van wederzijdsch telkens voelbaar misverstand zegt, is
Niekerk meer dan verbaasd. Hoe heeft hij zóo iets kunnen vermoeden! Al wat hij
gedaan heeft sedert zijn huwelijk heeft hij uit liefde voor háar gedaan. Zij is zijn
denken, zijn leven: buiten haar heeft hij niemand. Het maakt hem zoo bedroefd en
wanhopig dat zij er door geroerd wordt en voor een oogenblik al haar onbillijke
verklaringen van wat alleen in haar fantazie bestaat laat varen, zich met hem verzoent,
spijt heeft van het gezegde. Maar dit mist zijn uitwerking niet. De tobberige Niekerk
blijft er over nadenken. Hoe heeft zich zulk een vermoeden in haar kunnen
ontwikkelen? En als zij zich werkelijk voorstelt dat haar huwelijk een vergissing is,
dan heeft zij zich toch ongelukkig g e v o e l d , en een waan aangekweekt die op deze
wijze vanzelf werkelijkheid worden kan. Hij heeft het haar gezegd: ‘Vat je niet, dat
jij al dat leliks maakt.... dat jij 't schept.... uit het niet? Dat 't n u pas bestaat, omdat
jij er aan gedacht en er van gesproken hebt?’ en hij kan het gehoorde niet meer van
zich zetten.
Louise is in het opbouwen van haar idée fixe nog gesterkt door den waan van een
bizonder goede psychologe te zijn. Zij is schrijfster, had succes met sprookjes, schreef
een roman. En zij verbeeldt zich dat ze een bizonder diepen kijk heeft in de zielen
der haar omringende personen, vooral in de ziel van Willem.
Het noodlottige hiervan voelen we. Maar nog uiterlijke oorzaken werken mede
om de handeling tot eene catastrofe te voeren. Haar broer Hendrik is een speler. Hij,
de jonge compagnon van den door en door solieden Niekerk (jammer dat we met
geen woord de verklaring krijgen hòe hij dat geworden is!) houdt zich op zijn kamer
zóó lang met de roulette
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bezig tot hij een z.i. onfeilbaar systeem gevonden heeft om altijd te winnen, althans
om de gunstige kansen zooveel grooter te doen zijn dan de ongunstige dat er op den
duur winst gemaakt mòet worden.
Natuurlijk gaat dat buiten Niekerk om, die, als er over spelen gesproken wordt,
van zijn minachting voor 't spel duidelijk doet blijken.
Louise gelóóft direct in Henk's onfeilbaar systeem, haar vriendin Schuvers ook,
en de oude mevrouw van Geestra laat zich, na kort verzet, overhalen om met hen
mee te doen en Henk geld te verschaffen om in een pas opgerichte speelclub zijn
systeem toe te passen. Zij gaan daarmee voort ondanks Willem's bedreiging dat hij
Henk niet langer als compagnon zal houden; ondanks Henk's belofte aan Willem
van niet te zullen spelen.
Na korten tijd heeft Henk dat alles verspeeld en door een samenloop van
omstandigheden zijn ze verplicht aan Willem de waarheid te zeggen. Al wat achter
hem om gebeurd is komt aan 't licht. Maar nòch Henk, nòch Louise wil ongelijk
inzien of bekennen. Integendeel.... De laatste hecht nog evenveel geloof aan Henk's
systeem als deze zelf, die door Willem weggestuurd met zijn effecten-trommel
gewapend vertrekt.... vermoedelijk in de richting van Monte-Carlo.
Nu is 't voor Willem te veel geweest. Hij is geheel van streek, begint te
hallucineeren, krijgt vervolgingswaan, vlucht uit zijn huis.
Eenmaal het gegevene aannemend, is de ontwikkeling van Willem's
zwaartillendheid tot waanzin zoo logisch mogelijk. Met onwrikbare vastheid van
hand heeft Emants de lijn getrokken, recht naar dit doel.
Maar juist hierdoor dringt vanzelf de vraag zich aan me op, of hij daarbij niet wat
willekeurig met de andere personen gehandeld heeft. Er wordt al heel wat van den
toehoorder gevergd om éen persoon die er een win-systeem op na houdt voor 't
roulette-spel, au sérieux te nemen. Nu kan bij Henk alles verklaard worden uit zijn
‘fantazie,’ zijn jeugd en onervarenheid, en de toehoorder hem om die reden als levend
aanvaarden. Maar - in aanmerking nemend het gering aantal personen die men geneigd
zou vinden om de bestaanbaarheid van een win-systeem te erkennen - is het niet wat
heel sterk hier èn Louise èn mevr. Schuvers dat voetstoots, èn mevr. van Geestra na
korte weifeling te zien doen, zoodat in één en denzelfden beperkten kring v i e r
personen er aan gelooven?
Nemen we nu aan dat mevr. Schuvers dom is, mevr. van Geestra haar hierin niet
veel toegeeft, dan blijft toch Louise over, die - men moge het schrijven van sprookjes
en een roman taxeeren naar believen - toch stellig intelligent en wereldwijs genoeg
is om zich niet zoo maar door haar broer te laten belezen.
En alsof dit niet genoeg ware!....
Niekerk waarschuwt tegen spelen, zegt herhaaldelijk dat een systeem onbestaanbaar
is, dat elke bank op den duur winnen mòet, dat dit alleen
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't bestaan van de banken verklaart, en als nu Henk door 't verspelen van f 4500 in
korten tijd de waarheid bewijst van Willem's bewering, dàn hooren we Louise nog
met ongeschokt vertrouwen over Henk's systeem spreken!....
Dat is te veel voor ons geloof. En 't heengaan van Henk met tegen zijn moeder
deze woorden: ‘Binnen drie maanden denkt (Willem) anders en binnen een jaar zit
u in uw villa en Louise in haar ekipage....’ maakt hem tot een maniak.
Dat bezwaar terzij schuivend, heb ik veel bewondering voor de scherp ontledende
psychologie die in dit stuk het belangwekkende is.
Want ach, de personen, elk op zichzelf beschouwd, hebben waarlijk niet veel
interessants. Alles bijeen is die soliede Willem niet veel meer dan een
menschenvreezend en wat tobberig alledaagsch man; Louise met al haar fantazie en
schrijftalent heeft geen hooger idealen dan broer Henk: rijk-zijn en een zucht naar
weelde uitvieren; mevr. van Geestra is onbeduidend in hooge mate met haar banale,
wat cynische levenswijsheid.
Het belangrijke van dit stuk is.... de auteur. Meesterlijk heeft hij hierin het
wanhopige van alle menschelijke misverstand doen voelen. Louise en Willem zijn
aldoor in den kring van hun eigen gedachten, die zij uitwerken volgens de lijn van
hun denkvermogen. Zij hooren elkaars woorden, maar die zijn niet bij machte in den
kring van wederzijdsch isolement door te dringen, stuiten telkens af. Zij willen elkaar
wel begrijpen - Louise spant er haar heele fantazie voor in! - maar zij kùnnen niet.
Vooral in Louise heeft Emants weer op merkwaardige wijze het talent geopenbaard
om een persoon zichzelf te laten vastwerken in voor den toehoorder onlogische, voor
háár denkvermogen logische redeneering. Dat is opnieuw een blijk van de bizondere
objectiveerings-gave, waarvan jaren geleden o.a. ook Juffrouw Lina getuigde.
Het stuk is voor het beste deel zielkundige ontleding en ik ken geen onzer schrijvers
in staat hem die te verbeteren. Wat niet wegneemt dat ze voor het tooneel, op déze
wijze toegepast en tot hoofdzaak gemaakt, haar bezwaren heeft. Ze kan bewondering
wekken voor den schrijver, maar is te veel het werk van een subtiel onderscheidend
intellect om sterk te emotioneeren. Natuurlijk treft de verdwazing van Niekerk, maakt
hij in 't derde bedrijf wel meegevoel in ons wakker, maar onze ontroering is niet
evenredig aan het noodlottige dat zich voor onze oogen onttrekt. Datzelfde ervoeren
we vroeger bij Domheidsmacht.
Het tweede bedrijf is het zuiverste. Daarin is alles de logische voortzetting en het
logisch gevolg van wat in het eerste is vooropgesteld. En het tooneel tusschen Willem
en Louise behoort stellig tot het beste wat Emants schreef.
Mijn bezwaar tegen het derde heb ik reeds geopperd.
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In het eerste kon de uiteenzetting duidelijker, maar fijngeestig is het tooneel met de
roulette en het allengs ontwaken van den speel-hartstocht bij de aanwezigen. Het
verwondert me ook dat de schrijver niet wat handiger geweest is bij de expozitie,
zoodat hij tweemaal zijn toevlucht neemt tot de truc, om personen elkaar te laten
vertellen wat zij beiden al weten maar wat de toeschouwers nog weten moeten.
Het eerst gebeurt dit als Willem nòg eens aan Louise vertelt hoe zij hem eigenlijk
‘gered’ heeft. Zou 't hier niet veel natuurlijker geweest zijn als Louise, die aan zijn
liefde begint te twijfelen, die de vraag doet:
‘Weet je nog wel, dat je me in ons engagement je redster noemde?’ zelf op die
wijze vragend was doorgegaan, zèlf alles zeggend?
Het klinkt nu zoo weinig overtuigend, zoo tooneelmatig (in mindergoeden zin)
als hij vraagt:
‘Wil je het verhaal dan nog eens hooren? Goed... goed. Luister maar,’ en daarop
verhaalt van zijn vroeger leven en hun verloving. Dit herhaalt zich in tooneel 6
tusschen Willem en Henk.
De handeling valt voor in de hoofdplaats van een provincie, een plaats dus waar
de menschen nogal heel gauw alles van elkaar weten.
Over de verloving van een meisje als Louise met den obscuren Willem zal genoeg
te doen geweest zijn, en het is onwaarschijnlijk dat Louise's broer niet geheel op
hoogte is van alles wat het kantoor zijns zwagers betreft, te meer nog nu hij zijn
compagnon is.
Toch gaat Willem nog eens aan Henk zitten vertellen dat zijn vader door een broer
voor een ton bestolen is en dat de zaak toen alleen door den steun van eenige rijke
lui is kunnen blijven bestaan.
Tot de hoofdzaak doet het niets af, maar 't werkt voor eenige oogenblikken storend
in op de illuzie.

Herman Heijermans Jr., Uitkomst. Spel van droom en leven.
(Nederlandsche Tooneelvereeniging.)
‘Le rêve est l'ascenseur du ciel: je suis très haut, très loin.... je ne sais plus
où je suis.’ R a c h i l d e .
Uitkomst is in hoofdzaak belangrijk als verschijnsel.
Heijermans is niet alleen de naturalist, de schrijver van Falklandjes, van in alle
opzichten sterk realistische spelen, van Kamertjeszonde en Diamantstad, - hij is ook
de dichter van Fleo, een werkje uit zijn eersten tijd en de symbolist van Allerzielen,
het drama uit zijn allerlaatsten.
Heijermans kan zeggen dat hij al dat realisme niet gegeven heeft òm de realiteit:
dat het hem middel geweest, geen doel. Middel tot propa-
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ganda voor zijn maatschappij-hervormende denkbeelden, middel om te doen kennen
het nog ongeweten onrechtvaardige in velerlei vorm. Maar.... hij heeft zeer goed
kunnen opmerken wat voor het schouwburgpubliek de groote aantrekkelijkheid was
van zijn werk. Het raak, dikwijls humoristisch, soms schrijnend smartvol weergeven
van een werkelijkheid, waarvan niet zelden alleen de uiterlijke groepeering in
stemmingvolle tooneelen den smaak bevredigen kon. De les nam het publiek op den
koop toe. Zijn beroep op mededoogen werd beantwoord met volle schouwburgen en
goedkoope deernis-tranen, maar het middel alleen werd bewonderd. En als dat alleen
rede van bestaan had om het dòel, dan werd dit vrijwel gemist.
Op den duur ging trouwens de attractie van de knappe realiteits-weergeving wel
wat verloren. Van het vulgaire daarin op zich zelf heeft men gauw genoeg. En voor
wie de moraal van de fabel - waarom 't eigenlijk te doen was - onverschillig liet,
omdat die meestal meer bewering dan uit ervaring overgehaalde wijsheid bleek, was
het knaphandige ineen zetten van genre-tooneeltjes niet voldoende als dramatische
kunst.
Er moest iets meer gegeven worden: meer diepte en vooral ook meer schoonheid,
werk van meer poëzie en verbeelding. Onder de tooneelspelers en onder het publiek
werd het verlangen weer wakker naar het schoone fantazie-werk der romantiek.
Heijermans heeft blijkbaar dien eisch gevoeld. Meer poëzie en meer fantazie schijnt
hij in zijn laatste werken te willen geven: de realiteit als zinnebeeld.
In Allerzielen is hij daarmee niet gelukkig geweest. De symboliek was er te veel
opgelegd. Niet alleen ging de hoofdpersone er onder gebukt, ook de anderen stonden
te veel voor abstracties. Abstracties met bedoelingen. En daar de laatste van socialen
aard waren, bleef zijn werk in dit opzicht gelijk aan het vorige.
In Uítkomst is zijn fantazie aan 't werk geweest. Van de reëele wereld wil hij de
toeschouwers opvoeren tot de irreëele, tot die van den droom, waarin hij algeheele
vrijheid heeft. De tegenstelling in den bij-titel is derhalve niet gelukkig: Spel van
d r o o m en l e v e n . Immers droomen is ook leven: droomleven. Doch dit doet tot
den inhoud en tot derhalve een beoordeeling van den inhoud weinig af.
Opmerkelijk is dat onze letteren, hoe ze ook veranderen van richting, altijd de
buitenlandsche volgen.
Wat nu in Heijermans' werk geschiedt, is reeds vóor tien jaren geschied in de
Duische tooneel-letteren. En daarvóor zien we een sporadisch verschijnsel van
hetzelfde in Frankrijk.
Terwijl Antoine aan het werk was om Zola's theatertheorieën te verwezenlijken,
waren er enkele Fransche auteurs die de rechten van de fantazie - in den bepaalden
zin van het dramatizeeren van het onwe-

Groot Nederland. Jaargang 5

716
zenlijke - handhaafden. Naast Antoine met het Théâtre libre kwam Lugné Poe met
L'oeuvre1).
Ik zal maar twee namen noemen: Maeterlinck en Rachilde.
Groote tegenstelling dan een voorstelling van Blanchette en Jacques Damour door
den een en van Maeterlinck's stukken of L'Araignée de cristal door den ander is wel
niet denkbaar.
Ik noem dat stukje van Rachilde omdat ik het zag vertoon en. Een ander, Madame
la Mort brengt ons dichter bij Uitkomst. Want Rachilde heeft ook een droom, den
droom van een stervende op de planken willen weergeven. En daarin kwam de dood
zelve als een gesluierde vrouw in een mysterieus-poëtischen tuin zich met den
stervende vereenigen. Het eerste bedrijf is reëel en na den doodsdroom in het tweede
wordt het derde weer zoo reëel en cynisch mogelijk.
In Duitschland openbaarde de reactie zich omstreeks denzelfden tijd. Ik behoef er
wel niet aan te herinneren hoe daar onder leiding van het tijdschrift Freie Bühne
(thans Neue deutsche Rundschau) voor het naturalisme op het theater gevochten is.
Het Zolaïsme vond er volijverige, ja fanatieke aanhangers en de eerste stukken van
Hauptmann, Hartleben, Schlaf e.a. werden als de voorboden van een vernieuwing
begroet. Doch daar kwam plotseling in 't najaar van 1892 Ludwig Fulda met een
sprookjes-drama Der Talisman en, een jaar later, Gerhart Hauptmann met Hannele:
de schrijver wiens voorafgaande stukken geestdriftig waren ingeleid door de
voorstanders van 't naturalisme op de planken met een Traumdichtung!
Er is te veel overeenkomst tusschen Hauptmann en Heijermans in dit opzicht om
er niet op te wijzen. Te meer omdat de werken, waarmee beiden eens iets heel anders,
immaterieels op de planken willen brengen, in ruwen omtrek op elkaar gelijken.
Zij beginnen beiden met een werkelijkheid van armoede. Hauptmann voert ons in
een armenhuis - Heijermans in den kelder van een kruier. In beide milieus is een
stervend kind te midden van allerlei ellende-jammer; in beide gaat het kind droomen
van een realiteit die het ver boven dien jammer verheft; in beide sterft het als die
droom ten einde is. Men ziet de overeenstemming die zelfs in het grofste uiterlijke
bestaat: beider ‘dichtung’ is in twee afdeelingen gesplitst.
Ik wil hiermee niets te kort doen aan Heijermans' oorspronkelijkheid, alléén wijzen
op dit zeer opmerkelijke verschijnsel: dat deze schrijvers beiden na eenige stukken
van kras realisme (Hauptmann had vóór dien

1) Er was daarvóor nog Le théâtre d'art, waar het hierna genoemde Madame la Mort vertoond
werd.
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tijd geschreven: Ein Friedensfest, Vor Sonnenaufgang, Einsame Menschen en Die
Weber) op g e h e e l d e z e l f d e w i j z e iets anders wilden geven, een spel van
fantazie.
Verdere vergelijking van den inhoud is hier overbodig, daar er in details niets dan
verschillen te constateeren zijn. Ik kan me dus bepalen tot het onderzoek hoe
Heijermans deze voor zijn doen zoo heel nieuwe taak heeft afgewerkt.
Bij het saamstellen van den droom heeft hij blijkbaar gebouwd op de, door veel
onderzoek bevestigde onderstelling, dat een droom in den regel niet is een wilde
fictie zonder eenig houvast, maar de onlogische rangschikking en fantastische
vermenging van allerlei ervaring waarin meermalen wordt opgenomen de
verwerkelijking van een verlangen.
Hij geeft nu een ziek kereltje, Jan, een robbedoes van een jongen die door een val
uit een boom zijn ruggegraat gekwetst heeft en sterven moet. Hij ligt in den kelder
van zijn vader, den meer dan armen kruier Thijs Banes, voor het venster, waar hij
niets dan de beenen der voorbijgangers kan zien. Stil ligt hij daar uren aaneen te
luisteren naar het belletje van den sigarenhandelaar aan de overzij - telt hoe dikwijls
dat op een dag tjingt. De liefde van den schrijver voor zoo'n ziek arm jongetje komt
in tal van details zeer gevoelig uit.
Als het stuk begint heeft de jongen iets gewèldigs beleefd. De koningin is in de
stad en vrouw Banes, door armoede verbitterd, maar voor hem goed-zacht moedertje,
heeft hem door de straten gereden. Tweemaal zag hij de koningin, den schitterenden
stoet. Maar één ding heeft het kelderkind nog meer getroffen. In 't Vondelpark een
z w a a n . Die naar hem toe gekomen is, met wie hij zijn boterham gedeeld heeft.
's Avonds thuis ligt hij bij hevige en heviger koorts daaraan te denken, en aan
zooveel meer, druk pratend met allemaal. Rond hem is de ellende van geen werk,
geen geld, geen brood, van een broer die gezeten heeft, een zuster die den breeden
weg op wil. In den kelder verschijningen van een buurman-grappenmaker en zijn
kijvende vrouw, van een onbarmhartigen bakker die geen brood meer leveren wil,
van een dokter éven, een kapelaan éven, een diender éven, boven aan de trap. De
laatste met een dagvaarding voor Jan: voor een ingegooide ruit een halfjaar geleden.
Wat al indrukken op éen dag en dat voor een kind, waarin de koorts àl moordender
woedt!
Jan's broer praat over diamanten. Wie die bezit is rijk. En rijk zijn is de verlossing
uit àlle misère. Die steenen worden gevonden in een ver land. Jan praat erover ze te
gaan zoeken. Maar dat tracht moeder hem uit het hoofd te praten.
Totzoover gaat alles goed. We leven het mee, al is de buurman wat àl
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te grappig, en zijn kijvende vrouw sterk de tweelingzuster van Hein Duif's vrouw
(Schakels).
Maar nu bemerken we opeens een opzettelijkheid van den schrijver, en die werkt,
als altijd, storend, - hier zéér storend.
Hij heeft nl. Jan willen laten droomen van die zwaan, van vliegen met dat voor
hem zoo indrukwekkende dier uit het Vondelspark met zijn breede sterke vleugels.
En dat moest verbonden worden met droomen over diamanten. Welnu, die diamanten
worden sterren aan den hemel, sterren aan den hemel worden diamanten.... Er is niets
tegen. Maar wel veel tegen de w i j z e w a a r o p Heijermans den jongen dit motief
suggereert.
Want hij doet het door de moeder te laten praten over ‘de sterren, die de eenige
diamanten zijn van de armen’ of iets dergelijks, zóó v a l s c h , zoo oud-romantisch
in de leelijke beteekenis, dat het werkelijk aandoenlijk getypeerd vrouwtje er letterlijk
door vermóórd wordt.
Nu zijn er de ingredienten van den droom. De zwaan komt voor het helder venster
en Jan begint een druk gesprek met haar, eindigend met een klimmen op haar rug en
met haar opvliegen naar den hemel om daar dicht bij de maan sterren te plukken.
In het tweede gedeelte is Jan met zijn schat thuis, heeft de sterren in een la
geborgen. En nu begint de uitbeelding wat hij al met die sterren uitvoert.
Tegen dat tweede gedeelte heb ik principiëele bezwaren. Het lijkt me in vele
opzichten onwáár. De droom blijft geen droom meer. De fantazie die hier noodig
geweest zou zijn om aldoor de door koorts verhitte verbeelding van den jongen haar
eigen vizioenen te doen scheppen, ontbreekt, De realist-psycholoog, ja zelfs de
propagandist in Heijermans is hem de baas gebleven.
Laat ik eerst den laatste nemen: den propagandist van socialistische begrippen en
opvattingen. Hij laat Jan's moeder zeggen dat de sterren de diamanten der armen
zijn. Dit geeft aan Jan's gedachte de vlucht naar den hemel om ze te plukken: ‘de
sterren benne vrij’. Maar is hierin iets aan te wijzen wat in het brein van den jongen
de gedachte kan wekken dat de sterren voor de bourgeois en rijken n i e t
s c h i t t e r e n ? Dat ze alleen en uitsluitend glans hebben voor de armen? Immers
neen.
En wat zien we nu gebeuren? Dat als de welgedane bakker van Jan een ster krijgt
voor een hoeveelheid brood, deze direct haar glans verliest, welk verschijnsel zich
herhaalt als Jacob, Jan's broer, de scharenslijper die gezeten heeft, later sterren bij
opbod verkoopt aan den dokter, den bankier, den kapelaan.
Hier zien we niet de fantazie van den jongen, maar het socialisme van Heijermans
aan het werk. De herhaling telkens van eenzelfde zoo
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leerrijk bedoeld verschijnsel brengt ons vanzelf de woorden van Polonius in
herinnering over de dwaasheid van Hamlet. Er is hier te veel methode in den droom!....
Het andere bezwaar is dit. Een droomer ziet u i t e r l i j k e verschijningen, die hem
vertrouwd of vreemd, behagelijk of onbehagelijk zijn. Zijn het p e r s o n e n , dan
b l i j f t hun verschijnen beperkt tot het uiterlijke van hun voorkomen en hun daden.
Dat een zièke jongen het ziele-leven van de door hem geziene droom-personen zal
kennen en ontleden is eenvoudig ondenkbaar.
Maar.... Heijermans blijft enkele dier personen zelf reëel zien en hij kent als hun
schepper dat zieleleven, Welnu - hij offert de fantastische realiteit van den droom
op aan de andere, waarmee hij in de voorbereiding tot den droom gewerkt heeft.
Bewijzen? Zie hier.
Er komt een schoenmaker, een oud, wat pieus mannetje - door van Warmelo
prachtig getypeerd - met een onbetaalde kwitantie. Jan betaalt hem met een ster, die
in de hand van het manneke, zelfs in de door hem gehanteerde laars blijft schitteren.
Maar nu gaat die schoenmaker, met den rug naar Jan gekeerd (ik kom hierop nog
terug), in extaze die ster zitten bekijken, en prevelt telkens op innigen toon: ‘de ster
van Bethlehem.’
Voelt men niet dat dit - in den d r o o m - onwaar is? Dat het Heijermans is die
hier phychologisch realizeert en niet de jongen, die droomend fantaziebeelden ziet.
Nog overtuigender is dit het geval met Jacob.
Deze heeft een half jaar gevangenisstraf doorgemaakt en is er nog zeer somber
door gestemd. In den droom krijgt Jacob van Jan ook een ster. En wat doet hij nu?
Hij gaat - alweer met den rug naar Jan - zich herinneren zijn leed in de gevangenis,
voor zichzelf vertellen dat die ster zooveel nachten zijn troost geweest is als hij daar
alleen in het donker hok zat, enz.
Dat dit in Jacob's mond sentimenteel klinkt en volstrekt niet overtuigend, laat ik
daar. Ik kom op het onwáre als bestanddeel van den droom. Jan kan immers nooit
de g e v o e l e n s van Jacob ervaren hebben en derhalve is het droomen van die
gevoelens een onmogelijkheid. Doch Heijermans heeft ook deze gelegenheid niet
willen voorbij laten gaan om op het leed te wijzen van zoo'n opgeslotene, gelijk hij
vroeger deed in Op hoop van zegen door het verhaal van den pas vrijgelaten marinier.
Ziedaar aangewezen wat voor mijn gevoel onverduwbare elementen zijn in Jan's
droom, elementen waardoor de fantazie, hier zoo hoognoodig vluchtig in uiterlijke
staag afwisselende plastiek, met logheid geslagen werd, bij wijlen zich niet boven
den bodem van Heijermans
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realisme verheffen kon. Dit effect werd nog versterkt door de regelmaat in het
terugkeeren van 't zelfde verschijnsel. Niet alleen haalt Jan altijd weer de sterren uit
dezelfde la waarin hij ze borg, maar telkens zien we bij dezelfde manoeuver van over
en weer overreiken hetzelfde verschijnsel.
Zijn dat alle bezwaren grootendeels het innerlijke rakend, hóognoodig is een
bespreking van het uiterlijke der vertooning, omdat die van niet geringen invloed
geweest is op den mij zeer weinig voldoenden indruk van 't geheel.
Mij trof onder een artikel van den heer Stellwagen in Het Tooneel een naschrift
der Redactie van dat blad, waarin gewezen wordt op het uiteenloopende oordeel der
critiek over Uitkomst. Dan volgt dit:
‘Hoe dit zoo ver uiteenloopend oordeel te verklaren? Voornamelijk, dunkt ons,
door het verschillend standpunt, waarop de critiek zich bij haar beoordeeling heeft
geplaatst. Aan de eene zijde staan zij, die verheugd over Heijermans' poging om een
verdieping hooger te komen in het rijk der kunst, d.w.z. om uit de werkelijkheid de
bloem der fantasie te doen ontluiken, vooral dìt doel tellen en den uitslag beschouwen
in het licht van dit pogen.
‘De anderen hebben gerekend naar den uitslag en het stuk beoordeeld naar zijn
tooneelverdiensten. Want wat hun en ook òns, in de uitvoering grof is voorgekomen,
krijgt een fijner en edeler schijn, als men het als werk der verbeelding langs de oogen
der fantasie laat gaan en voor de tastbaarmaking er van op het tooneel de oogen sluit’.
De in den regel zoo keurig en helder stileerende redacteur van Het Tooneel is
ditmaal niet gelukkig geweest met de formuleering van zijn meening. De logica van
het woord ‘Want’ waarmee de laatste zin aanvangt ontgaat mij ten minste te
eenenmale. En de wenschelijkheid om bij een tooneelvoorstelling de oogen te sluiten,
wil er niet bij mij in. Is dit werkelijk noodig en doet de schrijver alleen een beroep
op de oogen van onze f a n t a z i e - hij geve zijn werk als boek uit, en were het
zorgvuldig van de planken!....
Dat Heijermans het op de planken bracht, bewijst voldoende dat hij het beoordeeld
wenscht als t o o n e e l w e r k . Er is zelfs vermeld dat hij zelf de regie gehad heeft en derhalve is hij voor de uiterlijkheid ten volle aansprakelijk.
De uiterlijkheid lijdt aan hetzelfde euvel als het innerlijke - ze is te log, te grof
gebleven. Dit was ze zoozeer dat een groot gedeelte van het publiek bij de eerste
vertooning niet zag waar de realiteit ophield en de droom begon, zoodat bij de
volgende de toeschouwers een gedrukte mededeeling ontvingen waarop dit duidelijk
gemaakt werd. Scherper critiek dan de schrijver zelf hiermee gaf is door geen ander
geschreven.
Hij heeft niet den rechten vorm weten te vinden, de materializeering
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der fantazie. En daar kwam het op aan!.... Daar moest een harmonie geschapen
worden tusschen inhoud en vorm, innerlijk en uiterlijk, en het geheel dóór die
harmonie een schoonheids-indruk maken.
Aanvankelijk durfde ik hopen dat het lukken zou. Wel was er iets storends in het
wegschuiven van dat gordijntje als het laat avond geworden is, vader al naar bed,
moeder slapend op haar stoel, broer en zuster uit en 't jongske met hevige koorts ligt
vlak voor het keldervenster. Maar toen daar in een blauw vlak die zwaan verscheen,
dat groote witte dier, was er werkelijk een moment van illuzie. Doch toen we dat
dier, telkens pratend en voor de natuurlijkheid den bek bewegend! - nu eens voor,
dan weer na de woorden zelfs - daar een uurlang moesten zien, werd het een horreur.
Het moet gaan vliegen naar de sterren mèt Jan, en als dat gebeurt dient noodwendig
Jan's vizie te veranderen, doch dit geschiedde niet, het groote gedierte bewoog eens
de vleugels, bleef op dezelfde plaats plapperen, en het kereltje bungelde onmachtig
naar den hals reikend wat op en neer. Werd het niet vanzelf een grotesk symbool?
Verder moest Jan om verstaanbaar te blijven aldoor naar het publiek en dus ook
van de zwaan afgewend spreken, wat de illuzie - indien ze er geweest ware - aldoor
verstoord zou hebben. Van den stand der andere personen sprak ik al, van het grove
regelmatige spel met de sterren ook.
Hoe het dan wel had mòeten zijn?
Die vraag is aan den schrijver te stellen, die van dit onvolkomene en onschoone
zich ten volle heeft kunnen overtuigen en - indien hij werkelijk ons zijn fantazie wil
doen volgen, indien hij meer poëzie wil geven in zijn tooneelstukken, - niet rusten
màg voor zijn aesthetisch vermogen hem aan de oplossing helpe van dat - dit geef
ik gereedelijk toe - zeer moeilijk probleem.
Ik meen me te herinneren dat de droom in Madame la Mort gegeven werd achter
een dun gaas, zoodat er vanzelf een gansch andere atmosfeer, iets onwezenlijks en
verwijderds in de vertooning kwam. Hoe Hauptmann zich met Hannele gered heeft
weet ik niet meer.
Maar wat ik wel weet is dat Heijermans' poging een mislukking werd.
Toch zijn er een paar momenten geweest in de vertooning die op een begin van
vinden wijzen. Het eerste is als na een donderslag opeens alle personen als
droomfiguren in lange rij onbewegelijk voor het jongske staan, strak starend.... Dat
was heel suggestief. Het andere, als de bakker met zijn wreed uiterlijk de zwaan gaat
verworgen daar buiten voor het venster en Sien, Jans zuster, al de sterren gestolen
hebbend, hem daarbij van binnen helpt. Dat was werkelijk als een obsessie waaruit
het angstgeschrei van het in echten doodsangst en doodstrijd ontwaken van
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den vegen jongen vanzelf tot een niet minder benauwende werkelijkheid terugvoert.
Die twee momenten doen hopen dat het Heijermans nog eens gelukken zal iets
harmonieus in dit voor hem nog ongewone genre tot stand te brengen.

Fabricius, Eenzaam. Drama in 3 bedrijven. (Gezelschap P.D. van Eysden.)
De schrijver van Met den handschoen getrouwd die in dat stuk de moreele verwording
heeft willen aanschouwelijk maken van een man met onder Indische invloeden steeds
meer vergrovende natuur, heeft thans iets dergelijks beproefd: ons namelijk de
geestelijke verwording te doen zien van een fijngevoeligen jongen man onder den
invloed van tropische eenzaamheid.
Hebben Couperus, Borel en Augusta de Wit voor 't eerst in onze letteren doen
voelen het geheimzinnige dat den westerling in dat Oosten omgeeft als een hem
vijandige macht, als een beheersching die hem ontzenuwt en met onmacht slaat zijn
goeden wil om zich te verbroederen met die hem in hun zieleleven eeuwig vreemd
blijvende menschen van andere kleur, - de Stille Kracht waartegen hij niet op kan is
bij Fabricius grootendeels de Kracht der Stilte, die heerscht in de wondervolle
eenzaamheid als een benauwenis, waartegen de gevoelige ziel vergeefs zich aftobt,
die haar met onhoorbare nadering besluipt en alle energie haar ontzuigt als een
vampyr.
Zijn tooneelspel heeft hij in drie bedrijven afgebeeld. Het eerste is de aankomst
van den nieuweling-ambtenaar bij den Rezident, tot wiens beschikking hij gesteld
wordt en die hem direct een plaats aanwijst bij een zieken controleur in de
binnenlanden. Willem Bijlevoorde maakt juist op Koninginnedag zijn eerste
opwachting, is nauwelijks op bezoek of het feest begint, de gasten komen, buiten
klinkt muziek, er wordt getoost, allen gaan zien naar het ontsteken van vuurwerk.
Hij doet zich kennen als een enthouziast, die geen raad weet met al de indrukken van
nieuwe schoonheid, ontvangen eerst op de zeereis, toen bij zijn aankomst te Tandjong
Priok, daarna op zijn tocht naar deze rezidentie. Het is zoo overdonderend: hij kan
het niet bemachtigen, voelt zich zoo nietig en klein tegenover het onomvadembare
alom. Welk een geluk te mogen werken, te mogen leven in dit land, om dit alles te
leeren kennen door dagelijksche ervaring en studie! Zijn persoon en zijn geestdriftig
spreken vinden Julie de mooie rezidents-dochter niet ongevoelig, en als de welige
planten in het weelderige land, wast snel de jonge liefde. Hij belooft haar zich niet
te laten beheerschen door den invloed der eenzaamheid.
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Tot zoover de expozitie in een, trots de volte, wat leege acte.
De tweede doet Willem terugzien in een woning in het binnenland. Na een jaar
tijds.
Hier komt een zwak punt in de compozitie.
Wat is er in dat jaar gebeurd? We bemerken dat Willem nu verloofd is met Julie.
We hooren dat de ziekelijke controleur onder wien hij dient vóor drie weken op reis
is gegaan, dat Willem overgeplaatst zal worden naar een afgelegen plaats in de
buitenbezittingen, dat Julie op twee uur afstand rijdens gelogeerd is bij een met hem
bevriende plantersfamilie; we hooren gamelan-spel in de dessa. Maar wat is er in dat
jaar met den jongen aspirant-controleur gebeurd dat we niets meer in hem terugvinden
van de vroegere geestdrift? Dat we hem hooren zuchten, spreken met zijn eigen
beeltenis in den spiegel die hem verveelt, de legende van Wieniawsky strijken op
zijn viool maar moedeloos zijn speeltuig zien wegleggen om een boek te grijpen,
daar in te zien en het 't zelfde lot te doen deelen, even bij een speeldoos neer te zitten,
telkens weer Julie's portret ter hand te nemen, te kussen - met als intermezzo een
gevaarlijk dreigend spelletje te spelen met een revolver!.... Wat is er gebeurd?
Is het niet de schuld van den schrijver die het ons doet vragen? O zeker, we weten
zijn bedoeling: we moeten de uitwerking zien van een jaar eenzaamheid, maar moeten
we niet wat heel veel op rekening stellen van 's jonkmans dan toch stellig wat
abnormale susceptibiliteit! Immers hij is hier lang niet altijd alleen; als de controleur
niet op reis is, heeft hij dien om mee te praten, we hooren hem aan de telefoon een
gesprek voeren met een dame, nog eens: zijn meisje is tijdelijk maar twee uur van
hem verwijderd. De omgeving moet toch ook voor een gevoelige de bekoring van
het geheel nieuwe, voor een studieuze de aantrekkelijkheid van het onbekende gehad
hebben; de verloving met Julie was toch het onverwacht-vreugdige, is zij niet in de
buurt dan geven de indrukken van het dagelijks nieuw-ervarene stof genoeg tot
schrijven.... hoe is het mogelijk, gaan we ons afvragen, dat in één jaar onder juist die
omstandigheden alle geestdrift, alle levenslust, alle moed gedood is? En verder
denkend, krijgen we het vermoeden van een aangeboren neiging tot tobben, die zich
in deze omstandigheden wellicht wat sneller ontwikkeld heeft, maar overal elders
tòch zich geopenbaard zou hebben, welk vermoeden schade doet aan de
verwezenlijking van 'schrijvers bedoeling, die in hoofdzaak in de éénzaamheid de
oorzaak wil gezien hebben.
En we zijn niet onwillig met hem mee te gaan, maar.... maakt hij het ons niet
moeilijk omdat hij het zichzelf wat gemakkelijk maakte?
De overgang van den eenen toestand tot den anderen is te snel. We hadden een
bedrijf er tusschen noodig, moesten dagen meeleven van
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doodsche en geestdoodende verveling, voelen hoe die loodzwaar en ondragelijk ging
wegen op juist deze ziel met haar behoefte aan expanzie. Maar hoe dat in een
tooneelwerk te doen? Ziedaar de moeilijkheid. En ziedaar tevens wat ons doet vragen
of het gegeven wel in de eerste plaats zich eigent voor dramatische behandeling.
We moeten nu te veel aanvullen. We moeten gaan meevoelen dat Willem deze
(betrekkelijke) eenzaamheid reeds als zulk een kwelling ervaren heeft, dat hij dáárom
Julie niet mee dùrft nemen naar de nog grootere eenzaamheid in de Buitenbezittingen.
Als we dàt geheel doorvoelen dan wordt zijn zelfverloochening iets heldhaftigs,
terwijl het nu door het te groote raccourci, de wel wat abnormale handeling van een
tobber lijkt.
In het derde bedrijf zijn er weer drie jaar voorbij. Na wat wij gezien hebben in het
tweede, hoe daar al zelfmoordgedachten in hem wakker werden, verwonderen wij
er ons even over dat hij het in dat vochtige, verwaarloosde huis in volslagen
eenzaamheid zòo lang heeft uitgehouden, maar we zijn geheel voorbereid hem als
een geheel verworden man terug te zien. Wat we in het tweede bedrijf misten, de
plastische uitbeelding van 't werk van den Tijd: hier is ze. We zien den geheel
correct-mondainen jongen uit de eerste acte thans terug als een verwilderden,
haveloozen half-krankzinnige.
Dat uiterlijk en de talentvolle typeering van den menschenschuwen lijder aan
vervolgingswaan door den heer C. van der Lugt Melsert, waarvan de herinnering mij
als iets huiveringwekkends en toch diep-beklagenswaardigs bijblijft, maken het werk
van de drie jaren zoo suggestief mogelijk openbaar. Ik dacht aan het drama, getrokken
uit den roman van De Goncourt La felle Elisa, waarvan ook de laatste acte ons zulk
verwoestend werk van jaren eenzame opsluiting grootendeels door het uiterlijk moet
waar maken.
Het derde bedrijf is zeer aangrijpend. Een oud vriend van Willem, controleur
Kreemer, een wat ruw joviale kerel, best bestand tegen tropische inwerking, heeft
de opdracht hem af te lossen, en komt, vergezeld van een dokter, bij hem. Nu wordt
het een pijnlijke strijd voor den ongelukkige, die, vol wantrouwen, ontoegankelijk
is voor hun vriendelijkheid, niets wil weten van overdracht zijner functie, tracht
officiëel en normaal te doen en aldoor in het abnormale terugvalt, tot het aanhouden
zijner bezoekers met de beste bedoelingen hem in den dood drijft.
Vooral met dit laatste bedrijf heeft Fabricius bevestigd wat zijn eerste stuk al zoo
tastbaar deed blijken, dat hij een auteur is met sterk dramatisch talent.
De hoofdfout van het tweede bestaat in de afwezigheid van een moeilijk te missen
schakel tusschen bedrijven één en twee. Als onhandigheden - die met beter
tooneel-overleg te vermijden waren geweest (zoo jammer

Groot Nederland. Jaargang 5

725
dat er bij ons zoo weinig samenwerking is van directie en auteur!) - signaleer ik het
te druk, voor een zeer ondergeschikt ambtenaar te overheerschend in vol gezelschap
praten van Willem op den feestavond bij den rezident, het te eentonig inleiden van
de tweede acte en het te vroeg vertoonen van het koord waarmee de zelfmoord
gepleegd zal worden.
W.G.v.N.
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Literatuur.
Stijn Streuvels, Het Uitzicht der Dingen. Amsterdam, L.J. Veen.
‘ H e t U i t z i c h t d e r D i n g e n was voorloopige studie vóor grooter werk. De
kader van H e t U i t z i c h t , bezield met handelende figuren, is gevorden D e
V l a s s c h a a r d ’.
Aldus laat de heer André de Ridder, schrijver van een zeer interessante ‘interview’
met Stijn Streuvels in het laatst verschenen nummer van Den gulden Winkel, den
kunstenaar zelf getuigen. Waarschijnlijk komt die ‘b e z i e l d e kader’ wel voor
rekening van den interviewer.
Voor de beoordeeling van het boek doet dit weinig ter zake. Alleen wordt er door
verklaard dat we in twee verschillende studies wel eens den zelfden naam aantreffen
en dat de eerste, De kwade dagen, den indruk maakt van een inleidende
natuurbeschrijving.
Mag ik mij zelf even citeeren, dan herhaal ik hier wat ik kortelings1) beknoptelijk
over dit boek schreef:
‘Menschen als deel van àl het uiterlijk zichtbare, het uiterlijk zichtbare van de
vrije natuur als omraming van het menschelijk bedrijf, en alles samen in 't Vlaamsche
land in de atmosfeer van een seizoen op een bepaalden tijd van dag of nacht, zoo
zagen we 't al vele malen in Streuvels' werk, zoo ook is 't hier. Niet de psycholoog
aan 't werk, maar de ziener, niet de ontledende en scherp onderscheidende
individualizeerder, maar de samenvatter van al het menschelijke in heel den
ommestand, wiens kunst juist daardoor zoo heel dicht nadert aan de picturale.
Schilder-dichter kan men hem noemen.’
Het deed me aangenaam aan, gaf me eenige voldoening, toen het doorlezen van
bovengenoemde interview mij de bevestiging bracht van wat ik zelf meermalen in
zijn werk gevoelde: het nauwe verband tusschen de oud-Vlaamsche schilderschool
en zijn werk. Ik denk altijd nog aan die grootsche schildering van buitenleven, die
groep mannen aan een

1) In Het Boek van 1907, Amsterdam, Meulenhoff & Co.
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veerhuis, en het rivier-landschap om hen heen, zoo plastisch daar voor ons gezet met
eigen atmosfeer en stemming of het een schilderstuk ware.
Het neerzien op den psychologischen roman, waarvan het interview getuigt, kan
allen zekere te subtiel ontledende betreffen - een bewonderaar van Shakspere die de
psychologie minacht is niet denkbaar. Doch dat is de synthetische en die heeft ook
Streuvels lief, al toonde hij zich totnogtoe veel sterker epicus dan psycholoog.
Neem bijv. een studie van 't boerenleven als Veeprijskamp. De boeren daarin zijn,
wat hun innerlijke eigenschappen betreft, uit de hoogte en met eenigen humor gezien,
doch hun karaktertrekken onderscheiden maar weinig den een van den ander, zijn
hun gezamenlijk eigen: zekere koppigheid, onderlinge naijver en sluwheid. De
psycholoog doet niet veel om elk hunner te karakterizeeren.
Doch let nu eens op den epicus, als een der kloeke zonen van Veroken zijn
bruinrooden stier zal doen stappen en draven de keurders voorbij. ‘- Kom, Ko, zei
de groote jongen heel zacht en bedaard: En heel 't gevaarte kwam plots in beweging,
de logge massa stapte trage vooruit, en wandelde vóor de heeren over en weer. In
den statigen gang wrochten en teekende de schouderspieren en de vleeschkwabben
daverden levendig onder de glimmende huid. De pooten hieven met lenigheid en
gemak, sterk als staal en het lange, ontzaglijke lijf scheen een wonder van
evenredigheid en schoon geordenden bouw. Van de kruin tot den steert lag de
ruggelijn als een waterpas zoo effen en de kop met de stompe hoornen stond als een
wonder van kracht en ingehouden geweld boven op die levende massa. Dan snokte
de kerel aan den ring om zijn Ko te doen loopen en zoo gauw kwam de wilde
stierennatuur los, het gevaarlijke gedrocht boog den kop, snoffelend tegen den grond
en liep in effen draf zijn leidsman na.... De grond dreunde en de modder spetterde
in de lucht al over de hoofden. In 't loopen verloor de jonge boerenzoon zijn muts
en zijn lange kroesharen waaiden als de mane van een veulen in zijn hals, dat het
schoon was om zien....’
Is het niet verrukkelijk van beweging en van plastiek? En dan, als om het
aanschouwen nog levendiger te maken, de sympathische en bewonderend-volgende
aandacht der anderen:
‘De andere drie zonen die met moeite hun eigen beesten inhielden, glimlachten
en volgden hun broer met de oogen en heel zijne beweging voelden zij meegaan door
hun lijf. Ze zagen hoe hij met lenigheid de beenen achteruit smeet en den kop in de
lucht hield, preusch en welgezind1) met zijn prachtig dier dat hij voor 't aangezicht
van heel het

1) Dit woord stellig in krachtiger beteekenis dan bij ons.

Groot Nederland. Jaargang 5

728
dorp ten tooge hield. De drie gasten ook, voelden daarbij den trots kroppen in hun
keel en hun lippen plooiden van voldoening en 't water kwam hen in de oogen als
ze dan naar de heeren keken en naar al de menschen die errond stonden. Er ging een
gemompel van goedkeuring en geluk door de menigte’....
Vergelijken we hier nu mee de talrijke natuurbeschrijvingen, de kleurrijke
schilderingen in De Ommegang, en in ons komt meer dan ‘goedkeuring’,
bewòndering, en niet minder ‘geluk’ bij het genieten van zoo gave en inderdaad
bizondere kunst.
Alleen zou ik willen dat de schrijver, die blijkens zijn uitgevers zijn lezers niet
het minst in onze gouwen zoekt, door enkele noten hier en daar zijn werk voor den
Noord-Nederlander nog meer toegankelijk maakte. Zijn oom Gezelle heeft het
toelichten niet versmaad, hij volge het goede voorbeeld.
Trouwens - nu en dan krijgen we den indruk of Streuvels met zoo groote vegen
zijn kleuren aanzet dat er wel eens aan het detail iets hapert, dat hij, offerend aan
zijn stijlgeheel, de beteekenis der woorden wel eens geweld aandoet of deze
veronachtzaamt. Zoo vond ik bij een beschrijving van sombere luchten over het land:
‘De g r o o t e v r e d e der samenlevende elementen z i j n elkaar v i j a n d i g ’. Zoo
is ook onzuiver: ‘Heilige Antonius wat moet ik doen om bevrijd te b l i j v e n van
mijn leelijke ziekte?’
Maar stoort dit nu en dan, vooral ook door de gedachte dat het zoo gemakkelijk
te vermijden ware, in het geheel dezer studies treft veel door kracht van verbeelding,
door breedheid van vizie.
Hoe sterk is niet het gevoel van beheerscht-worden op blz. 20: het onderworpen
zijn aan een machtig noodlot van natuur- en wereldleven dat zich niet stoort aan het
kleine en toevallige van dit aardsche bestaan. Hoe zuiver is op blz. 110-111 de macht
getoond en den invloed van het w e r k e n als voorwaarde van leven. ‘L e v e n i s
w e r k e n . Dat zit als een onverroerbare waarheid in een ieders hoofd.’
Daarnaast de andere macht: het Geloof, waarvan ook De Ommegang getuigt. Eerst
ziet de schrijver alles als uit de hoogte, de verheid van de landen binnen de
omvademing van den gezichtkring, de kleinheid van de dorpskerk met de om haar
geschoolde woningen, de oppermachtige beheersching van den zonnehemel over het
landschap. Maar dan gaan we in die kerk, en van te midden al het kleine daar stijgt
het menschelijk hopen en gelooven op, als de leeuwerik der lage landen naar de
aanraking met den eersten zonnestraal, hooger en hooger naar de gemeenschap met
het eeuwig-vermoede dat zoovele namen draagt als er talen zijn....
Als dit boek slechts een vóorstudie behelst, alleen de omraming geeft
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van het nieuwere werk: De Vlasschaard1), is het wonder dat we naar 't laatste met
meer dan gewone belangstelling uitzien?

Herman Teirlinck, Zon. Bassum, C.A.J. van Dishoeck.
‘Verzamelde beschrijvingen’ is de ondertitel van dit boek.
Maar wijl wij aan het woord ‘beschrijving’ nu eenmaal een vaste beteekenis
hechten, kan ik gerust zeggen dat het méér inhoudt.
Het doet Teirlinck van een andere zijde kennen dan De Wonderbare Wereld, Het
Stille Gesternte en 't Bedrijf van den Kwade, vooral dan de twee eerste werken. Was
daarin veelal een eenigszins sombere en mysterieus aandoende moderne romantiek
aan 't woord - hier vinden we meer een klaarheid, overeenstemmend met den titel.
En vooral ook een zekeren goedmoedigen humor, die mèt den kijk op vooral het
schilderachtige, tevens de personen dezer novellen - dàt is het meerdere 't welk de
titel niet doet verwachten - in een vriendelijk-critisch licht zet.
't Boek wordt ingeluid als door heel-vroege morgenklokken, door een fantastische
beschrijving van de nacht-verdrijving uit de straten en stegen der stad, een schildering
waarin de figuren herinneren aan 't wondervol-gedrochtelijke van enkele
vreemdsoortige werken van oude meesters. 't Zijn nachtspooksels en gedrochten,
overal opgedoken uit hoeken en gaten, wonderlijke wijfkes en gebochelde,
hinkelepinkelende dwergen, die straks vreemd verdoken samenrotten.
Dan komt de zon en ‘terwijl, over den hemel nu zegevierend, naakte de
zoetgeverfde dag, en alsof onverwachts een geheimzinnig teeken gegeven werd,
droop heel die schaar, zich ineendringend en vluchtend bijkans, langs de gevels weg.
Vlak en geluideloos lag het plein, en een man stapte erover, dwars en zonder
ommezien. Hij bleef op de kerketrap staan en tastte in zijn zakken, en stak naderhand
den zwaren kerksleutel in het slot....’
De dag is er.
Wat men op deze en andere schetsen van Teirlinck kan aanmerken, dat is een
zekere overlading van den stijl en een voor mijn ooren althans wat al te willekeurig
gebruik van de taal. Als hij bijv. schrijft: ‘alhier en aldaar.... r a n k t e de verre zon
de z o e t i g h e i d van hare n a d e r e n d e klaarte’, dan is er iets niet in orde. Ik erken
dat het voor een Nederlander moeilijk is een afdoend oordeel uit te spreken, maar
als ik

1) Er bestaat bij de Vlamingen verschil omtrent de spelling van dit woord: Buysse en René de
Clercq schrijven Vlasgaard. Of bedoelt Streuvels er wat anders mee? Kiliaan heeft:
v l a s c h a e r d , pannus villosus, drap velu.
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lees dat twee dwergen ‘z i j p e l e n d arm in arm gaan’ dan zet ik in gedachten een
vraagteeken. Dat gebeurt trouwens het heele boek door nu en dan. Kan men zeggen,
of zègt men in Vlaanderenland dat iemand een ‘meer dan middelmatige
athenaeum-cultuur b e l e d e n heeft?’ dat ‘zilveren vorken rap b e l l e n langs het
doffe ammelaken’?
Deze bedenking geopperd zijnde, kan ik met veel waardeering over dit werk
spreken. 't Is zonnig van over de bladzijden tintelend licht, zonnig ook van humor.
Hoe zuiver en goed weergegeven is de bewondering van den ouden hovenier voor
het kindermeisje, dat hij met den wagen in de verte herkent aan de kleuren-opvolging
van haar verschijnen. Hoe vriendelijk-slaapwekkend de gedempte klaarte in het
vertrek, waar de oude heer in zijn rieten stoel na het noenmaal zit. En hoe zomersch
dat andere waar Soudewijne zit uit te staren over zijn tuin. Hoe ingehouden geestig
èn zonnig de zelfingenomen hofmakerij van den heer Philemon. Niet humorist, maar
vooral colorist is Teirlinck in de Zesde Beschrijving: dat wakker-worden van de
vrouw in de hôtel-kamer, haar opstaan terwijl de man nog slaapt, haar
naar-het-venster-gaan.
‘Met een armzwaai rukt zij de gordijn open. De dag stort overdadig binnen en spat
in de kamer uiteen. De zilveren winterzon wappert er als een jonge (?) vlag. De zon
blikkert ongewoon, stuit tegen de klaterende ruiten, dringt menigvoudig in huis,
sprietelt op de nachttafel, op het parelsnoer, op het zakuurwerk, botst in bedde, blekt
langs het witte laken en de gele sargie en breekt zielloos tegen het bruine
bloembemorste, alles opslurpend wandpapier. Ze taakt een zijkant van de tafel en
leutert tusschen de koperen ornamentjes van het turksch tapijt. Het meest echter leeft
ze in 't geharrewar van de vrouwejaponnen.
‘Daar is een wit japon met paarse ticheltjes en een groen streepje door de ticheltjes
heen. Onderaan, tot een derde zichtbaar, raast een stuk vuurrood satijn. Van den stoel
afvallend en breed plooiend over den vloer kleurt een teer-karmijnen bovenjapon,
geborduurd met oranje bladertjes en hier en daar betikkeld met een gulden knop.
Langs de voorsporten hangt een tullen sluier en, ernevens, de donkere mouwen van
een onder den ganschen kleederhoop geborgen dames-overjas, gevoederd met
hermelijn. De blanke vacht licht rijzekens.
‘Nu vaart de zon op dat àl. Ze smijt de verven door malkander en de paarse
ticheltjes schieten sterkelijk op, alsof ze boven de witte japon zweefden en het groene
streepje eronder plat drukten. Ook de oranje bladertjes blinken uitwaarts, maar ze
worden wel, bij plaatsen, teruggedreven door 't geflonker van een gulden knoop. De
zon streelt langs de zachte bulten van de bovenjapon, doet mooi op het bleeke karmijn,
hetwelk heel schemerig wordt tusschen de vouwen, waar schaduw ligt. Hoofdzakelijk
en geweldig gloeit het roode satijn. Het gloeit gelijk de bron van heel
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de vurige doening; het gloeit diepe en oorspronkelijk alsof het, uit eigen kracht, steeg,
ontlast van zijn stoffelijk weefsel, den hemel tegemoet, naar de zon.’
Vergelijken we dit schilderen met dat van Streuvels dan wint de laatste het in
grootschheid, in forschheid van veeg, - maar hoe liefderijk zorgvuldig zijn hier de
kleur-details nevens elkaar gezet, elk naar zijn eigen waarde, en hoe overheerscht in
het geheel eindelijk de vurige gloed van het roode satijn, de zon boven het zwakkere
gewemel!
Wat verder in dezen bundel treft en verheugt is: de veelzijdigheid. Er was in de
eerste verhalen van Teirlinck iets dat op een gevaar wees: het gevaar van op den duur
zich vast te werken in zekere manier, aldoor alles te zien in een stemming van
geheimzinnig licht, dat stellig eentonig moest worden. Nu is hier allerlei van stemming
en plastiek, een grijpen en vinden van t' allen kant, dat op de rustige verzekerdheid
van een tot wasdom komende objectiviteit wijst. En al past de titel minder op de
laatste novellen, waarschijnlijk bijgevoegd om het boek een behoorlijken omvang
te geven, ze zijn de aandacht niet minder waard. Iets bizonders van jammer genoeg
wat vaag gebleven, tòch suggestieve psychologie geeft de Tiende of laatste
Beschrijving, stellig veel meer dan dat, als fragment uit de wordingsgeschiedenis
van een fijn-voelenden en ernstigen jongen van zeventien jaar.

Ina Boudier-Bakker. Grenzen. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon.
Vijf novellen, waarvan de tweede, nu Arbeid getiteld, het best past onder den titel.
Dit is het verhaal van een dorpsschoolmeester, die zijn zoon wil zien verwerkelijken
was voor hem een illuzie, wil zien bereiken met voor hem onbereikbaar moest blijven,
en die van de hersenen en werkkracht van zijn jongen evenals van zijn eigen beurs
meer vergt dan ze presteeren kunnen, zoodat het einde is een ruïne voor hun beiden.
Onze lezers kunnen zich herinneren de overtuigende zekerheid waarmee deze in
opzet wat opzèttelijke novelle geschreven werd.
Ze wordt gevolgd door Lida Vane, stellig het allerbeste uit deze verzameling en
dat wij ook in een vorigen jaargang hier mochten publiceeren: de onvermijdelijke
botsing van twee krachtnaturen die aanpassings-vermogen missen en te fataler omdat
ze man en vrouw zijn die elkander liefhebben, na hun scheiding in geheel
verschillende levensomstandigheden elkaar lief blijven hebben, zoodat de vrouw, de
kunstenares-zwervelinge na jaren den man nog eens weer wil zien. In dat allerlaatste
samenzijn heeft de schrijfster al den weemoed van het menschelijk-machtelooze in
sobere stemmingsvolle taal neergelegd.
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Komt me dat het beste voor, vind ik in Oud dien haast versleten kantoorbediende
niet heel waarschijnlijk gemaakt, zijn altijd in ‘Shakespeare’ lezen niet zoo heel
aannemelijk, en den stijl daarbij nog al eens wat gewrongen, - heeft Een Schuld wel
iets geforceerds, - toch zijn hierin even als in Bezoek, waarin heel knap een complex
van gevoelens wordt weergegeven, óók telkens weer de blijken hoe zuiver en
oorspronkelijk de auteur haar fijn en sterk gevoel tot een eigen kunst weet te
verwerken.

Annie Salomons, Een meisje-studentje. Bussum, C.A.J. van Dishoeck.
Dat zij aangenaam en gevoelig weet te vertellen van het leven, waaraan zij zelve
sedert eenige jaren deelneemt, heeft ze met dit boek ten volle bewezen. Eenmaal
begonnen aan dit verhaal van zoo heel jeugdigen met hun neigingen en wenschen,
hun aspiratiën en meeningen, van hun onderlingen omgang onder verschillende
omstandigheden, - blijven we lezen, volgt vanzelf het eene blad het andere, al moeten
we wel eens terugblaren bij een of anderen naam.
Ja - dat gebeurt nogal eens, en daarin ligt de aanwijzing van een onvolkomenheid.
Want had Annie Salomons genoegzaam in haar macht het objectiveeren van haar
personen, zóó dat voor elken naam ook tevens een mènsch stond, herkenbaar door
iets karakteristieks, dan zou dit terugblaren niet noodig zijn.
Het te sterk subjectieve schaadt als veelal ook deze poging tot epische kunst. En
dat openbaart zich op nog bizondere wijze: de auteur is behept met een meening:
een meening over het al of niet wenschelijke dat meisjes studeeren. Zoodat het boek
blijkt niet alleen te zijn een verhaal van studenten- en studentjes-leven, maar ook
een middel om die meening te verkondigen.
Er is dan ook al een brochure1) verschenen óver die meening, door een andere
studente, Annie Sillevis, die weer een àndere meening heeft....!
Annie Salomons staat blijkbaar nog te veel midden in het leven waarvan ze vertelt,
staat er nog niet boven, en dat wreekt zich.
Maar met dat al is van onze temperamentvolle dichteres het eerste boek in proza
een ver van verwerpelijk debuut.
W.G.v.N.

1) Rotterdam, W.L. & J. BRUSSE.
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